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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Здатність андрогенів та естрогенів стимулювати 

проліферацію епітеліальних клітин репродуктивних органів-мішеней зумовлює їхню 

важливу роль у патогенезі гормонозалежних злоякісних пухлин. До таких пухлин 

належить і рак передміхурової залози (РПЗ). Саме тестостерон (Т) та його метаболіт 

– 5α-дигідротестостерон (ДГТ) підтримують прогресію і метастазування РПЗ. 

Проблема лікування РПЗ залишається пріоритетною, оскільки ця хвороба 

займає одне з перших місць у світі серед причин смертності чоловіків від 

онкологічних захворювань. В 2012 р. РПЗ займав в Україні третє місце після раку 

легень і шкіри у чоловіків. За даними канцер-реєстру 2014-2015 років, у 2015 р. було 

діагностовано 8004 випадків, порівняно з 7512 випадками у 2012р. Збільшення 

кількості нових випадків може пояснюватись тривалішим терміном життя, 

погіршенням екологічної ситуації, а також покращенням якості діагностики 

[Бюлетень національного канцер-реєстру України № 17, 2016]. Зростання 

чисельності хворих на РПЗ спонукає медиків та науковців до пошуку нових методів 

лікування даної хвороби. Оскільки це захворювання часто виявляється на пізніх 

стадіях, коли радикальна простатектомія є неможливою, виникає необхідність в 

розробці нових методів консервативного лікування цієї патології [Григоренко В.М. 

та ін., 2014]. 

На даний час у паліативному лікуванні РПЗ домінують методи гормональної 

терапії – так званої андрогенної блокади, яка досягається за допомогою 

антиандрогенних препаратів. Приділяється значна увага вивченню молекулярних 

механізмів андрогензалежних процесів і взагалі – гормонозалежного канцерогенезу. 

Це сприяло розвитку нового напрямку лікування в онкології – таргетної терапії 

[Antonarakis E.S., 2012]. Препарати, які застосовують в таргетній терапії, вибірково 

впливають на молекулярні мішені, притаманні лише раковим клітинам. 

Антиандрогенні препарати застосовують у режимах моно- або комбінованої 

терапії [Возианов А.Ф. та ін., 1999]. На жаль, через певний час пухлина втрачає 

чутливість до гормональних препаратів, і настає рецидив хвороби. Отже, набуває 

актуальності пошук альтернативних методів фармакотерапії РПЗ. 

Одним з можливих шляхів протипухлинного впливу на РПЗ може бути 

застосування наночастинок металів. Завдяки інтенсивному розвитку нанотехнологій 

використовуються нанопрепарати, які сприяють покращенню фармакокінетики і 

фармакодинаміки уже існуючих лікарських препаратів. Також вони можуть 

застосовуватися як самостійні ліки. Перспективним може стати використання 

наночастинок золота (НЧЗ) та створення на його основі нанобіокомпозитів для 

цілеспрямованої дії на ключові механізми пухлинного росту або доставки речовин, 

яким притаманна протипухлинна активність. 

В науковій літературі зустрічаються повідомлення про спроби використання 

НЧЗ для діагностики і лікування онкологічних захворювань [Shukla R. et al., 2012]. Є 

дані щодо використання НЧЗ для поліпшення результатів променевої та фототерапії 

[Pekkanen A.M., 2014], оскільки нанозолото має здатність до посилення дії фізичних, 

радіаційних та термальних агентів. Також використовують радіоактивне нанозолото, 

тому що воно має високу спорідненість до судинного русла в пухлинах [Roa W. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Antonarakis%20ES%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22410456
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shukla%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22802668
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pekkanen%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25992437
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еt al., 2009]. Але в літературі немає відомостей про вплив нефункціоналізованих 

НЧЗ на тканини як нормальної передміхурової залози (ПЗ), так і РПЗ. 

Таким чином, виникає потреба у досліджені впливу НЧЗ на органи статевої 

системи, процеси апоптозу, проліферації, прояви запальної реакції тощо. Це дасть 

змогу поглибити уявлення про дію НЧЗ на органи статевої системи, тканини РПЗ 

людини для оцінки перспектив їх клінічного застосування. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами Дисертаційна 

робота є фрагментом планових тем науково-дослідної роботи відділу ендокринології 

репродукції та адаптації ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин 

ім. В.П. Комісаренка НАМН України» „„Дослідження впливу поліпептиду ЕМАР-II, 

наночастинок золота та їх комплексів на тканини і клітини раку простати в умовах 

андрогенної стимуляції та депривації‟‟ (номер державної реєстрації 0111 U 002344, 

2011 – 2013 рр.), „„Дослідження впливу наночастинок золота (20 нм) та нових 

нанокомпозитних комплексів, створених на основі поліпептиду EMAP II і 

полімерних матеріалів, на репродуктивну систему самців щурів та пухлинні процеси 

в тканинах передміхурової залози‟‟ (номер державної реєстрації 0114 U 002147, 

2014-2016 рр.). 

Мета дослідження. Експериментальна оцінка впливу наночастинок золота  на 

ріст та гістологічну будову ксенографтів аденокарциноми передміхурової залози 

людини у мишей, на сім‟яники та додаткові статеві залози щурів, а також на 

культивовані андрогенчутливі клітини раку передміхурової залози людини лінії 

LNCaP в умовах андрогенної стимуляції та депривації. 

Завдання дослідження: 

1. З‟ясувати вплив полі- та монодисперсного розчинів НЧЗ на лінію 

андрогенчутливих клітин РПЗ людини LNCaР. 

2. Дослідити вплив різних доз НЧЗ на ріст та гістологічну будову 

ксенографтів андрогензалежного РПЗ людини, трансплантованих мишам лінії СВА. 

3. Дослідити вплив полі- та монодисперсного розчинів НЧЗ на масу і 

гістологічну будову сім‟яників та додаткових статевих залоз статевозрілих самців 

щурів. 

4. Вивчити вплив полі- та монодисперсного розчинів НЧЗ на сперматогенну 

функцію гонад статевозрілих самців щурів. 

5. Оцінити морфофункціональний стан передміхурової залози при дії різних 

доз полі- та монодисперсного розчинів НЧЗ у кастрованих статевонезрілих самців 

щурів на тлі стимуляції екзогенним тестостероном. 

Об’єкт дослідження: андрогензалежний рак передміхурової залози. 

Предмет дослідження: морфофункціональний стан сім‟яників і додаткових 

статевих залоз щурів в нормі та при андрогенній стимуляції, ріст ксенографтів РПЗ 

людини у мишей і культури андрогенчутливих клітин LNCaР в умовах андрогенної 

стимуляції та депривації. 

Методи дослідження: згідно мети та основних завдань застосовували 

загальнобіологічні, морфологічні, морфометричні та біохімічні методи дослідження.  

Наукова новизна одержаних результатів. У дисертаційній роботі вперше 

продемонстровано гальмівний вплив НЧЗ на ріст клітин андрогенчутливої культури 

РПЗ людини – LNCaР та їхня здатність послаблювати стимулюючий ефект ДГТ на 
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проліферацію клітин. Доведено, що ці ефекти залежать від розміру наночастинок 

металу. 

Вперше встановлено здатність НЧЗ гальмувати ріст ксенографтів 

андрогензалежного РПЗ людини у мишей та викликати деструктивні зміни у 

злоякісному ацинарному епітелії. Виявлено зменшення площ епітеліального та 

сполучнотканинного компартментів пухлини під впливом НЧЗ, що свідчить про 

вибірковий вплив НЧЗ на малігнізований епітелій простати. Показано низьку 

токсичність НЧЗ стосовно органів статевої системи щурів-самців в умовах 

нетривалого експерименту. 

Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків та 

рекомендацій 

Досліди проведено на достатній кількості тварин, яких розподіляли на групи 

методом рандомізації, утримували за однакових умов віварію на стандартному 

раціоні харчування та вільному доступі до води. Утримання та використання тварин 

проводили згідно біоетичних вимог Європейської конвенції про захист хребетних 

тварин, яких використовують в експериментальних та інших наукових цілях 

(м. Страсбург, 1986 р.). 

Усі положення та висновки ґрунтуються на статистично опрацьованих 

експериментальних даних, які були отримані при виконанні роботи. При 

опрацюванні даних застосовували метод параметричної варіаційної статистики 

(критерій t Стьюдента). Дані досліджень зберігались на паперових та електронних 

носіях та обчислювались за допомогою програмних продуктів, які входять у пакет 

Microsoft Office.  

Наукове значення роботи 

Результати та висновки дисертаційної роботи демонструють ефекти НЧЗ на 

біологічних об‟єктах, зокрема, гальмівний вплив НЧЗ на ріст андрогенчутливих 

клітин та ксенографтів андрогензалежного РПЗ людини, низьку токсичність НЧЗ 

стосовно органів статевої системи щурів-самців. 

Практичне значення одержаних результатів. Результати оцінки 

морфофункціонального стану органів статевої системи самців щурів в умовах 

введення НЧЗ та їхнього антипроліферативного впливу на злоякісний епітелій РПЗ 

людини in vivo та in vitro в подальшому можуть бути використані з метою створення 

нових методів фармакотерапії гормонозалежного РПЗ. 

Особистий внесок здобувача. Головна ідея і напрям досліджень 

сформульовані здобувачем спільно з науковим керівником. Автором особисто 

проведено патентно-інформаційний пошук, аналіз літературних джерел, виконано 

експериментальні дослідження, проведено статистичне опрацювання отриманих 

результатів. Узагальнення, інтерпретацію, формулювання основних положень і 

висновків роботи було узгоджено із науковим керівником.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації були 

представлені та обговорені на вітчизняних та міжнародних наукових конференціях і 

симпозіумах: 19-й з‟їзд Українського фізіологічного товариства ім. П.Г. Костюка з 

міжнародною участю (26-29 травня, 2014, Львів, Україна); VIII з‟їзд Асоціації 

ендокринологів України (20-22 жовтня, 2014, Київ, Україна); 16
th 

World Congress on 

Human Reproduction (18-21 Мarch, 2015, Berlin, Germany); International Symposium on 
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Cell Biology Jointly with 5
th

 Ukrainian Congress for Cell Biology (2-6 жовтня, 2016, 

Одеса, Україна). 

Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 10 наукових 

праць, з яких 3 статті в наукових фахових виданнях, затверджених Міністерством 

освіти та науки України та 2 статті в іноземних виданнях, які включені до 

міжнародних наукометричних баз, 4 тез у матеріалах вітчизняних та міжнародних 

конференцій, отримано 1 патент України на корисну модель. 

Обсяг та структура дисертації. Дисертаційна робота надрукована на 125 

сторінках, складається зі вступу, огляду літератури, 5 розділів власних досліджень, 

аналізу та узагальнення їх результатів, висновків, переліку використаної літератури, 

що налічує 150 посилань і займає 16 сторінок, 1 додаток. Дисертація 

проілюстрована 11 таблицями і 24 рисунками. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Матеріали та методи дослідження. В дослідах in vitro використано клітини 

андрогенчутливого РПЗ людини лінії LNCaP, отримані в ДУ “Інститут 

експериментальної патології онкології та радіобіології ім. Р.Е. Кавецького НАНУ”. 

Досліди in vivo проведено на 81самцях мишей лінії СВА з масою тіла від 18 г 

до 24 г, 32 статевозрілих і 56 статевонезрілих самцях щурів лінії Вістар масою тіла 

від 67 г до 260 г. Тварини були розподілені на групи методом рандомізації. 

Утримання та використання тварин проводили згідно біоетичних вимог 

Європейської конвенції про захист хребетних тварин, яких використовують в 

експериментальних та інших наукових цілях (м. Страсбург, 1986 р.). 

У частині досліджень використані фрагменти тканини РПЗ, видалені під час 

планових хірургічних операцій в ДУ «Інститут урології НАМН України» 

(д.м.н. В.М. Григоренко) у 6 хворих на РПЗ (за інформованою згодою пацієнтів). 

Жоден з хворих не отримував передопераційного лікування. 

В роботі використовували розчини НЧЗ, синтезованих відповідно до договорів 

про наукове співробітництво співробітниками: 

1) Науково-дослідного інституту нанотехнологічної індустрії Відкритого 

міжнародного університету розвитку людини «Україна». Для синтезу НЧЗ був 

використаний цитратний метод відновлення із золотохлористоводневої кислоти. У 

дослідженнях використано водний та водно-спиртовий полідисперсні колоїдні 

розчини НЧЗ, стабілізованні полівінілпіролідоном (ПВП), із середнім розміром 

26,4 нм з переважанням частинок розміром 21,8 нм (42,5 % від загальної кількості 

наночастинок). 

2) Інституту біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України. Для синтезу 

НЧЗ був використаний цитратний метод відновлення із золотохлористоводневої 

кислоти. У дослідженні використано водний монодисперсний колоїдний розчин 

НЧЗ із середнім  розміром 20 нм. 

В експериментах in vitro було досліджено полі- та монодисперсний розчини 

НЧЗ у концентрації 10 мкг/мл за металом. Також було досліджено ефект 

полідисперсного розчину НЧЗ (10 мкг/мл) при стимуляції клітин ДГТ у кінцевій 

концентрації 10
-4 

моль/л. Життєздатність клітин оцінювали з використанням 0,3 % 

водного розчину трипанового синього. Підрахунок кількості клітин здійснювався за 
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загальноприйнятою методикою в камері Горяєва. Для морфологічного аналізу 

клітини на поверхні скелець фіксували 4 % параформальдегідом у фосфатному 

буфері (рН 7,4), потім промивали дистильованою водою і фарбували 

гематоксиліном Бемера. 

В дослідах in vivo використовували підкапсулярний тест [Bogden A.E. et al., 

1981], який полягає у трансплантації фрагментів злоякісних пухлин людини (в 

наших дослідах – аденокарцинома ПЗ) під капсулу нирки  мишей-самців лінії СВА з 

наступним спостереженням за ростом ксенографтів. Протипухлинну активність 

досліджуваного препарату визначали за відсотком гальмування росту 

гетеротрансплантата. 

На 4-ту добу після підсадки ксенографтів починали введення полідисперсного 

колоїдного розчину НЧЗ в дозах 0,64 мкг/кг, 1,7 мкг/кг або 6,4 мкг/кг м. т., а 

контрольним тваринам – розчинник. Розчини вводили підшкірно протягом 3-х днів. 

На 7-й день від дати трансплантації тварин декапітували під легким ефірним 

наркозом. Далі робили розтин та вилучали ксенографти з-під капсули нирки. 

Вилучені шматочки зважували на мікроторсійних вагах після чого фіксували у 

розчині Буена для подальшого гістологічного дослідження. 

У дослідах на статевозрілих щурах досліджували вплив полі- (у дозі 5 мг/кг) 

та монодисперсного (у дозі 0,3 мг/кг) колоїдних розчинів НЧЗ на органи статевої 

системи самців. Розчини НЧЗ тварини отримували підшкірно (полідисперсний) 

протягом 7 діб та внутрішньоочеревинно (монодисперсний) протягом 14 діб. 

На статевонезрілих щурах досліджували вплив полі- (у дозі 1 мг/кг, введення 

підшкірне) та монодисперсного (у дозі 0,3 мг/кг, введення внутрішньоочеревинне 

або 10 мг/кг, введення підшкірне) розчинів НЧЗ на додаткові статеві залози 

гонадектомованих самців щурів на тлі стимуляції введення тестостерон пропіонату 

(ТП) в дозі 0,2 мг/кг м.т. Препарати НЧЗ вводили тваринам протягом 6 діб 

підшкірно чи внутрішньоочеревинно, ТП - підшкірно. Контрольні тварини 

отримували розчинник.  

Тварин знеживлювали шляхом декапітації під легким ефірним наркозом через 

24 год після останнього введення препаратів. Сім‟яники, їх придатки (епідидиміси) і 

додаткові статеві залози – вентральну простату (ВП), передню частку 

передміхурової залози (коагулюючу залозу - КЗ), сім‟яні пухирці (СП) після 

витискання секрету зважували, наважки ВП і КЗ заморожували і зберігали при -20
о
С 

до аналізу. В тканині КЗ визначали вміст фруктози [Кочетов Г.А., 1980]. В 

епідидимісах підраховували кількість сперматозоїдів після дозованого їх вимивання 

фізіологічним розчином [Саноцкий И.В. и др., 1978]. В плазмі крові визначали вміст 

тестостерону. 

Гетеротрансплантати РПЗ людини, ВП і сім‟яники щурів фіксували у розчині 

Буена, заливали в парафін, виготовляли зрізи 5 мкм завтовшки і забарвлювали 

гематоксиліном та еозином.  Ксенографти також, фарбувались за оригінальною 

методикою Малорі [Волкова О.В., 1982]. Після фарбування препаратів ядра 

епітеліальних клітин та лейкоцити забарвлювались у червоний колір з відтінками; 
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слиз, колагенові та ретикулінові волокна строми – у темно-синій з відтінками; 

м‟язеві волокна – в яскраво помаранчевий; секреторні гранули епітеліальних клітин 

– у червоний колір.  

Гістологічні препарати вивчали на світлооптичному мікроскопі Leika DME 

(Leika Microsystems, Німеччина) при збільшеннях: окуляр х10, об‟єктив х 10, х 20 та 

х 40. Кольорові мікрофотографії отримували за допомогою цифрової фотокамери 

Canon Power Shot A650 IS.  

Епітеліально-стромальне співвідношення – це кількісна оцінка площі 

червоних пікселів до площі синіх пікселів на фотографіях ксенографтів РПЗ 

людини. Підрахунок епітеліально-стромального співвідношення відбувався у 

програмі Adobe Photoshop CS3, яка доступна у вільному користуванні. 

Визначення вмісту фруктози [Кочетов Г.А., 1980]. Наважку тканини 

гомогенізували в скляному гомогенізаторі з 2 мл 2,5 %-ї трихлороцтової кислоти. 

Гомогенати центрифугували при 1500 об/хв протягом 20 хв при 0
о
С. До 0,6 мл 

фільтрату  додавали 0,6 мл 0,1 %-го розчину резорцину, приготованого на 96%-му 

етанолі і 1,8 мл 9,5 н. соляної кислоти. Проби вимішували і ставили на інкубацію у 

водяній бані при 80
о
С протягом 8 хв. Після охолодження оптичну густину розчинів 

визначали на спектрофотометрі при довжині хвилі 415 нм проти контролю 

реактивів. Як стандарт використовували розчин фруктози в концентрації 

1 мкмоль/мл. Вміст фруктози виражали у мкмоль у 1 мг сирої тканини чи мкмоль в 

органі. 

Концентрацію Т визначали радіоімунологічним методом із використанням 

наборів реагентів RIA – Testosterone, „„Immunotech‟‟ (Чехія). 

Експериментальні дані обробляли методами варіаційної статистики за 

допомогою програми Excel. Розраховували значення середніх арифметичних 

величин, середне квадратичне відхилення і похибку середньої. Достовірність 

нульової гіпотези різниці між дослідом та контролем або між двома препаратами, 

що порівнювались, визначали з використанням критерію t Ст‟юдента. Різницю 

вважали вірогідною при рівні значимості Р ≤ 0,05. 

Результати досліджень та їх обговорення. Дослідження in vitro ефектів 

полідисперсного колоїдного розчину НЧЗ у концентрації 10 мкг/мл показали 

гальмування росту клітин LNCaP. Загальна кількість клітин зменшилась в 

середньому на 40 % (р<0,05) порівняно з контрольною групою. Додавання до 

культурального середовища ДГТ стимулювало ріст клітин LNCaP в середньому на 

57 % (р<0,05), що підтверджує андрогенчутливість лінії клітин LNCaP. Додавання 

НЧЗ спричиняло виразну тенденцію до послаблення стимулюючої дії ДГТ (в 

середньому на 45 %) порівняно із стимульованою ДГТ культурою, і зменшувало 

загальну кількість клітин до рівня, який не мав вірогідної відмінності від 

контрольної групи (рис. 1). Отже, є підстави дійти висновку про гальмівний вплив 

дослідженого препарату НЧЗ на ріст стимульованої андрогеном культури клітин 

РПЗ лінії клітин LNCaP. 
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Рис. 1. Вплив полідисперсного розчину НЧЗ на загальну кількість клітин 

(відсотки відносно кількості посажених клітин) андрогенчутливої лінії LNCaP на 4-й 

день інкубації (М + m, n=5).  

Примітка: * Р<0,05 – вірогідна різниця по відношенню до групи контроль 

інтактний; 

# Р=0,05 – вірогідна різниця по відношенню до групи контроль 

розчинник. 

 

На відміну від полідисперсного розчину, загальна кількість клітин при 

додаванні до культурального середовища монодисперсного розчину НЧЗ у 

концентрації 10 мкг/мл не відрізнялася від загальної кількості клітин контрольної 

групи. 

Таким чином, виявлено різницю ефектів полідисперсного і монодисперсного 

розчинів НЧЗ щодо їхньої здатності гальмувати проліферацію ракових клітин лінії 

LNCaP. Ймовірно, це зумовлено різними розмірними характеристиками 

досліджених препаратів, завдяки чому вони по-різному взаємодіють з клітинами. 

При адсорбції на поверхні чи проникненні у мембрану наночастинки можуть 

змінювати її поверхневий натяг та інші властивості, що, у свою чергу може 

вплинути на функції мембрани, наприклад, поділ клітин [Li Y., 2008, Roiter Y. et al., 

2008, Roiter Y. et al., 2009]. Враховуючи, що ми використовували полідисперсний 

розчин НЧЗ, можна припустити, що частинки різного діаметру були акумульовані в 

декількох компартментах клітини. За даними літератури, при контакті клітин з 

наночастинками розміром від 10 нм до 20 нм вони накопичуються переважно у 

вакуолях. Наночастинки від 30 нм до 45 нм акумулюються здебільшого лізосомами. 

Цитотоксичність НЧЗ in vivo та in vitro залежить від розміру, форми, дози та 

поверхневої модифікації частинок [Резніченко Л.С., 2010, Дибкова С.М., 2010, 

Ставровска А.А., 2000, Шоуа И.Б., 2004]. 

Як відомо золото саме по собі є інертним металом, проте НЧЗ 

характеризуються високою каталітичною активністю [Ульберг З.Р., 2008]. Тому 

одним з можливих механізмів інгібування НЧЗ росту клітин лінії LNCaP є вплив на 

ферментні системи. Особливо це стосується мембранозв‟язаних ензимів. Показано 

вплив НЧЗ на Na
+
, K

+
-АТР-азну та Mg

2+
-АТР-азну активність мембранної фракції 

клітин лінії U937 [Капля А.А., 2006, Резніченко Л.С., 2010].  
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При мікроскопічному дослідженні клітин на їх мембранах або ж всередині 

самих клітин виявляли темно-фіолетові проекції, які ймовірно є агрегатами НЧЗ. 

Морфологічне дослідження клітин лінії LNCaP, які культивувались в присутності 

НЧЗ, показало відсутність змін порівняно з контрольними клітинами. Масової 

загибелі клітин та видимих порушень їх будови не спостерігалось. 

З метою вивчення можливих протипухлинних властивостей полідисперсного 

колоїдного розчину НЧЗ щодо гормонозалежного РПЗ, досліджено їх вплив на 

ксенографти андрогензалежного РПЗ людини, підсаджених під капсулу нирки 

мишей. Залежність росту пухлин від андрогенів підтверджувалось гальмуванням 

приросту маси ксенографтів у групі кастрованих тварин-реципієнтів. 

Введення розчину НЧЗ у діапазоні доз 0,64 – 6,4 мкг/кг призводило до 

гальмування і зупинки росту ксенографтів у порівнянні з вихідними величинами 

маси у відповідних групах тварин. В усіх дослідних групах кінцева маса 

ксенографтів достовірно відрізнялась від такої у групи контролю (табл. 1). 

Таблиця 1 

Зміни маси ксенографтів аденокарциноми ПЗ людини, підсаджених під капсулу 

нирки мишей, які отримували різні дози НЧЗ (M+m) 

№ Групи тварин 
Кількість 

ксено-

графтів 

Маса ксенографтів, мг 
Відсоткова 

різниця маси 

відносно  

початкової 
початкова  кінцева 

1 Контроль  42 1,00 + 0,01  1,44 + 0,07 44 

2 НЧЗ 0,64 мкг/кг  14 1,00 + 0,01  1,06
 
+ 0,09

*
 6 

3 НЧЗ 1,7 мкг/кг  28 1,00 + 0,01  0,91
 
+ 0,05

*
 -9 

4 НЧЗ 6,4 мкг/кг  32 1,00 + 0,01  1,02
 
+ 0,05* 2 

Примітка: 
*
 Р < 0,05 – порівняно з кінцевою масою пухлин у контролі. 

 

Наступним етапом дослідження передбачалось визначення селективного 

впливу НЧЗ на структурні елементи РПЗ, у першу чергу, на злоякісний епітелій. З 

цією метою вивчали співвідношення площ епітелію та сполучної тканини у 

ксенографтах. 

При дозі 0,64 мкг/кг не відбувалось змін у епітеліально-стромальному 

співвідношенні клітин порівняно з контрольною групою. При дозі 1,7 мкг/кг 

відмічали тенденцію, а при збільшенні дози до 6,4 мкг/кг відбувалось достовірне 

зменшення відносної площі епітелію порівняно з контрольною групою (рис. 2). 

Проте різниці між ефектами доз 1,7 мкг/кг і 6,4 мкг/кг не спостерігали. 

Беручи до уваги, що сама маса не відображає повною мірою протипухлинну 

активність досліджуваного розчину тому, що протягом часу експерименту 

розвивається запальна реакція (утворення лейкоцитарного валу, лейкоцитарна 

інфільтрація, набряк строми), було важливим проведення гістологічних досліджень, 

які могли б підтвердити наявність чи відсутність  цитотоксичного впливу НЧЗ на 

злоякісний епітелій ПЗ. 
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При застосуванні НЧЗ у дозі 0,64 мкг/кг в епітеліальних клітинах ксенографтів 

спостерігали помірно виражену вакуолізацію цитоплазми. Хоча деструктивних змін 

у порівнянні з контрольними ксенографтами не було помічено, наявність 

вакуолізації може свідчити про метаболічну перебудову клітини внаслідкок впливу 

НЧЗ. 

 
Рис. 2. Епітеліально-стромальні cпіввідношення (вісь ординат) у ксенографтах 

раку передміхурової залози людини при введенні різних доз наночастинок золота 

(вісь абсцис) (М + m, n=5-8). 

Примітка: * Р<0,05 – вірогідна різниця по відношенню до контролю.  

# 0,1>P>0,05 – тенденція по відношенню до контролю. 

 

При збільшені дози до 1,7 мкг/кг вакуолізація цитоплазми значно зростала. 

Вакуолі були великими, самі клітини виглядали пошкодженими, а їх розташування 

дезорганізованим. Ядра були меншого розміру, більш гіперхромними в порівнянні з 

такими у групі, яким вводили НЧЗ у дозі 0,64 мкг/кг. При дозі 6,4 мкг/кг ще більша 

частина епітеліальних клітин ксенографтів мала гіперхромні ядра, у частині цих 

клітин ядра були пікнотичні, та спостерігалась редукція цитоплазми. 

Таким чином, результати гістологічного дослідження переконливо свідчать 

про деструктивний вплив НЧЗ на епітеліальні клітини ксенографтів РПЗ (рис. 3). На 

відміну від даних вимірювання маси ксенографтів, ступінь деструктивних змін 

залежав від дози препарату. 

Ми припускали, що гальмування росту пухлин може бути спричинене 

зменшенням продукції тестикулярного Т у мишей-реципієнтів внаслідок 

патогенного впливу НЧЗ на сім‟яники, тим більше що в літературі є відомості про 

ушкоджуючий ефект наночастинок золота розміром 2-5 нм в сім‟яниках мишей 

[Zakhidov S.T., 2012]. Проте в наших дослідах маса сім‟яників у контрольній та 

дослідних групах не відрізнялась, а при гістологічному дослідженні гонад 

патологічних змін морфологічної будови клітин Лейдіга та сперматогенного 

епітелію не виявлено. Таким чином, скоріш за все протипухлинний ефект НЧЗ 

зумовлений безпосереднім впливом препарату на пухлинну тканину, а не дефіцитом 

ендогенного тестостерону. 

Привертає увагу висока афінність НЧЗ до пухлинних клітин. Це може 

пояснюватись кількома причинами, зокрема, селективним накопиченням 

наночастинок у пухлинах через порушення проникності клітинних мембран, зміною 
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електрохімічних властивостей наночастинок при контакті з цими клітинами, їх 

каталітичними властивостями щодо біохімічних процесів на поверхні і всередині 

клітин [Guo J. et al., 2016, Tauran Y. et al., 2013, Zhou W. et al., 2015]. 

 

  

  
Рис. 3. Гістологічна будова ксенографтів РПЗ людини: а - контроль; б – НЧЗ, 

доза 0,64 мкг/кг; в – НЧЗ, доза 1,7 мкг/кг; г – НЧЗ, доза 6,4 мкг/кг. 

Забарвлення: гематоксилін-еозин; ок. х10, об. х 40. 

 

Можливо, не останню роль відіграє здатність НЧЗ впливати на 

функціонування потенціал-залежних калієвих каналів, що було продемонстровано 

на моделі гладеньком‟язових клітин аорти при застосуванні НЧЗ розміром 5 нм 

[Soloviev A. et al., 2015]. 

Перспективність практичного використання нанометалів в якості лікарських 

засобів безпосередньо пов‟язують з результатами вивчення їхньої токсичності 

стосовно органів і тканин. Нерідко поява нових матеріалів і технологій несе з собою 

загрозу для здоров‟я людини і збереження навколишнього середовища. Ці 

побоювання є дуже актуальними при застосуванні наноматеріалів, які мають велику 

питому поверхню, малі розміри, а значить, високу хімічну активність і здатність до 

проникнення в організм. Дослідження впливу наночастинок металів на живі 

організми має велике значення для оцінки їх біобезпеки і можливостей застосування 

в різних сферах діяльності людини, в тому числі і медицині [Петровская Е.Г., 2014, 

Трахтенберг І.М., 2014]. 

На даний час відсутня повноцінна оцінка наслідків зростаючого використання 

НЧЗ і їх накопичення в навколишньому середовищі. Наночастинки відрізняються 

від такого ж макророзмірного матеріалу за хімічними та фізичними властивостями. 

Для оцінки безпеки застосування наночастинок необхідно досліджувати їх можливе 

накопичення в різних органах і тканинах. У літературі є відомості щодо 

накопичення НЧЗ у різних органах і їх морфологічних змін. При 

а 

в 

б 

г 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Guo%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27188645
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tauran%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23977421
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhou%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26114396
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внутрішньовенному введенні максимальне накопичення НЧЗ відбувається в печінці 

і селезінці, а при пероральному застосуванні НЧЗ переважно накопичується в 

пухлині і нирках. Це обумовлено структурно-функціональними особливостями 

даних органів. Деякі автори  приводять дані, що наночастинки металів можуть 

проходити через гематоенцефалічний бар‟єр і здійснювати пошкоджуючий вплив на 

будову та функції головного мозку. Але тут велику роль відіграє розмір частинок: 

чим менші наночастинки, тим, ймовірніше, вони проникнуть через 

гематоенцефалічний бар‟єр [Маслякова Г.Н.  и др., 2013, Дибкова С.М. та ін., 2010, 

Цыгалова Н.А. и др., 2013, Sharma H.S., 2007]. 

На жаль, в літературі дуже мало відомостей щодо впливу НЧЗ на  органи 

чоловічої репродуктивної системи. Нечисленні дані літератури щодо здатності НЧЗ 

проникати через гематотестикулярний бар‟єр та спричиняти порушення 

морфофункціонального стану органів чоловічої статевої системи досить суперечливі 

[Почепцов А.Я. и др., 2012, Дементьева О.В. и др., 2012, Филатов Б.Н. и др., 2015, 

Chen H. et al., 2013]. 

Нами було досліджено ефекти полі- та монодисперсного розчинів НЧЗ на 

морфофункціональний стан органів статевої системи статевозрілих самців щурів. 

Зрозуміло, що дослідження репродуктивної токсичності застосованих нами 

препаратів НЧЗ за стандартами доклінічної оцінки безпеки потенціальних 

лікарських засобів  потребує тривалих спостережень, що не входило до завдань 

дисертаційної роботи. Але для аналізу можливих шляхів прямого або 

опосередкованого впливу НЧЗ на ріст ксенографтів було необхідно вивчити 

морфофункціональний стан органів статевої системи щурів-самців в умовах 

введення НЧЗ протягом відносно коротких термінів, співставимих із тривалістю 

основних експериментів з НЧЗ (до двох тижнів). 

При застосуванні полідисперсного колоїдного розчину НЧЗ у дозі 5 мг/кг 

протягом одного тижня не виявлено змін рівня Т у плазмі крoві, кількості 

сперматозоїдів у змивах із епідидимісів та пошкоджуючого впливу на органи 

статевої системи. Маса сім‟яників та їх придатків, а також КЗ і ВП не відрізнялись у 

тварин контрольної та дослідної груп, але відмічалось зменшення маси СП у групі 

тварин, які отримували розчин НЧЗ (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Маса органів статевої системи щурів, концентрація Т у плазмі крові та 

вміст сперматозоїдів у змивах із епідидимісів щурів при застосуванні 

полідисперсного розчину НЧЗ у дозі 5 мг/кг протягом 7 діб. 

розчин 

НЧЗ, % 

від 

контролю 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sharma%20HS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17645923
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chen%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23469154
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Введення монодисперсного колоїдного розчину НЧЗ у дозі 0,3 мг/кг протягом 

двох тижнів також не чинило негативного впливу на рівень Т у плазмі крові, 

кількість сперматозоїдів у змивах із епідидимісів, масу сім‟яників, їхніх придатків, 

КЗ і СП. Проте маса ВП достовірно зменшувалась, а в її тканинах подекуди 

виявлено дистрофічні та атрофічні зміни ацинарного епітелію та виразну запальну 

реакцію в сполучній тканині (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Маса органів статевої системи щурів, концентрація Т у плазмі крові та 

вміст сперматозоїдів у змивах із епідидимісів щурів при застосуванні 

монодисперсного розчину НЧЗ у дозі 0,3 мг/кг протягом 14 діб. 

 

Гістологічна структура ВП у тварин, які отримували полідисперсний 

колоїдний розчин НЧЗ, була більш неоднорідною в порівнянні з будовою ВП 

контрольних тварин (рис. 6). Спостерігали перехід епітелію з високого 

циліндричного до атрофованого плаского. У сполучній тканині залози відмічали 

інфільтрацію строми лейкоцитами. 

У стромі ВП тварин, які отримували монодисперсний розчин НЧЗ відмічали 

більш виразну запальну реакцію на відміну від будови ВП тварин, які отримували 

полідисперсний розчин НЧЗ. Були присутні ацинуси з підвищеною звивістю стінок, 

що може свідчити про зменшення тургору за рахунок зменшення секреторної 

активності епітелію (рис. 7. а). 

В деяких епітеліоцитах спостерігали опуклість апікальної поверхні клітини 

(рис. 7. б), переміщення ядер з базальної до апікальної частини клітин, втрату 

зв‟язків між епітеліальними клітинами та базальною мембраною. Спостерігали 

набряк строми ВП, її інфільтрацію лейкоцитами та активованими тканинними 

базофілами (рис. 7. в), що свідчить про запальні зміни в органі. В частині ацинусів 

спостерігався перехід від секреторного циліндричного до атрофованого плаского 

епітелію (рис. 7. г). 

Дані літератури, щодо впливу НЧЗ на статеві залози лабораторних тварин 

досить суперечливі. НЧЗ розміром 2,5 нм індукували хромосомні мутації в ранніх 

сперматоцитах І порядку, проте автори не відмічали порушень структурної 

організації сперматогенного епітелію і циклу сперматогенезу [Дементьева О.В.  

и др., 2012]. В іншому дослідженні спостерігали негативний вплив сферичних НЧЗ з 

діаметром 5 нм на репродуктивну функцію самців щурів, який проявлявся в 
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тератозооспермії, аглютинації сперматозоїдів і зниженні здатності до запліднення 

[Филатов Б.Н. и др., 2015]. 

 

  

  
Рис. 6. Мікрофотографії ВП статевозрілих щурів. а, б – контрольної групи 

тварин: а – загальний вигляд ВП, ок. х 10, об. х 4; б – циліндричний секреторний 

епітелій, ок. х 10, об. х 40; в, г – тварин, які отримували полідисперсний розчин НЧЗ 

в дозі 5 мг/кг: в – загальний вигляд ВП щурів, ок. х 10, об. х 4; г – атрофований 

плаский епітелій (суцільна стрілка). Лейкоцитарна інфільтрація строми (пунктирна 

стрілка), ок. х 10, об. х 20. 

Забарвлення: гематоксилін-еозин. 

 

Є дані про накопичення НЧЗ розмірами 5 нм і 20 нм в оболонці сім‟яників 

щурів при введенні їх протягом одного тижня [Почепцов А.Я. и др., 2012]. Крім того 

автори виявили зменшення експресії PCNA – фактора проліферації клітин на рівні 

переходу статевих клітин від сперматогоніїв до сперматоцитів І порядку, і, як 

наслідок, можливий незавершений цикл сперматогенезу. Але це припущення не 

підтверджене результатами експерименту, ймовірно, через обмежену відносно 

тривалості циклу сперматогенезу у щурів (48 діб) тривалість введення НЧЗ. Так 

само і в нашому дослідженні шкідливого впливу НЧЗ на сім‟яники при введенні їх 

протягом двох тижнів не було виявлено. Це може бути зумовлено як нездатністю 

НЧЗ проникати через гематотестикулярний бар‟єр, так і терміном їх застосування. 

Як зазначено вище, шкідливий вплив на гонади виявлено для НЧЗ дуже малих 

розмірів – 2,5 нм та 5 нм. Тому потрібно взяти до уваги, що такі наночастинки 

майже без перешкод проникають через клітинну і ядерну мембрани та спричинюють 

генотоксичну дію [Zakhidov S.T., 2012]. 

Дистрофічні та атрофічні зміни ацинарного епітелія ВП під впливом 

двотижневого введення монодисперсного розчину НЧЗ могли бути спричинені 

зменшенням секреції Т (рис. 5). Проте це припущення є вкрай малоймовірним, тому 

в 

а б 

г 
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що розміри і гістологічна будова клітин Лейдіга, а також їх візуально оцінена 

кількість залишались нормальними. Це також підтверджується гормональним 

дослідженням: величини концентрації Т у плазмі крові щурів, які отримували 

розчини НЧЗ, і контрольної групи тварин достовірно не відрізнялись між собою. 

 

  

  
Рис. 7. Мікрофотографії ВП щурів, які отримували монодисперсний розчин 

НЧЗ в дозі 0,3 мг/кг: а - загальний вигляд ВП щурів; ок. х 10, об. х 4; б – руйнування 

апікальної частини клітин (пунктирна стрілка); ок. х 10, об. х 20; в –набряк строми, 

активний тканинний базофіл (суцільна стрілка); ок. х 10, об. х 40; г – набряк строми, 

атрофований епітелій (пунктирна з крапкою стрілка); ок. х 10, об. х 40. 

Забарвлення: гематоксилін-еозин. 

 

Особливо чутливою до дії андрогенів є ВП статевонезрілих щурів. На 

початкових етапах введення Т в простаті гонадектомованих чи статевонезрілих 

самців спостерігається інтенсивний розвиток судинної сітки, відновлення 

кількісного і якісного складу секреторного епітелію. Всі процеси, які знаходяться 

під контролем андрогену, є дуже виразними. Ми припускали, що можливий вплив 

НЧЗ на ВП та інші додаткові статеві органи може більш чітко виявитись в умовах 

стимуляції ВП екзогенним Т. Тому було обрано статевонезрілих гонадектомованих 

щурів для перевірки вірогідності впливу НЧЗ на функціонально напружену залозу в 

умовах стимуляції екзогенним Т. 

У дослідженні показано, що НЧЗ не перешкоджають андрогенній стимуляції 

ВП статевонезрілих кастрованих тварин (рис. 8). Однак відбувалась інфільтрація 

лейкоцитами тканин простати, що узгоджується з даними літератури щодо розвитку 

лейкоцитозу та імбібіції різних органів тварин лейкоцитами при введенні НЧЗ 

[Saleh H.M. et al., 2016, Vandooren J, 2013]. 

Відсутність дистрофічних та атрофічних змін ацинарного епітелія у ВП 

гонадектомованих статевонезрілих тварин, які отримували монодисперсний розчин 

г 

б 

в 

а 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Saleh%20HM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27354788
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НЧЗ, на відміну від статевозрілих, може бути пов‟язана з тим, що індуковані ТП 

процеси інтенсивної проліферації та диференціації епітелію переважали над 

можливим пошкоджувальним впливом НЧЗ. 

У більшості випадків введення НЧЗ спричинює системну запальну реакцію, 

яка супроводжується дистрофічними змінами в печінці, нирках, легенях, селезінці. 

При цьому відмічали ознаки посилення процесів проліферації і диференціації 

імунокомпетентних клітин [Villiers C. et al., 2010, Luo Y. et al., 2015, García C.P., 

2013]. В нашій роботі показано, що запальні зміни відбуваються також у тканинах 

ВП і що вони ведуть до атрофічних змін епітелію. У сім‟яниках не спостерігали 

такого ефекту, можливо, через наявність гематотестикулярного бар‟єру. 

 

  

  
Рис. 8. Мікрофотографії ВП кастрованих статевонезрілих щурів, які 

отримували: а -  ТП в дозі 0,2 мг/кг; б –полідисперсний розчин НЧЗ в дозі 1 мг/кг на 

тлі введення ТП в дозі 0,2 мг/кг; в –монодисперсний розчин НЧЗ в дозі 0,3 мг/кг на 

тлі введення ТП в дозі 0,2 мг/кг; г –монодисперсний розчин НЧЗ в дозі 10 мг/кг на 

тлі введення ТП в дозі 0,2 мг/кг; 

Забарвлення: гематоксилін-еозин; ок. х 10, об. х 20. 

 

Таким чином, нами отримано докази, що НЧЗ здатні гальмувати ріст 

андрогенчутливих клітин РПЗ людини лінії LNCaР та значно послаблювати 

стимулюючий ефект ДГТ на проліферацію клітин. 

Також встановлено здатність НЧЗ гальмувати ріст ксенографтів 

андрогензалежного РПЗ людини у мишей та викликати деструктивні зміни у 

злоякісному ацинарному епітелії. Ці ефекти не є опосередкованими андрогенним 

дефіцитом. Виявлено зменшення співвідношення площ епітеліального та 

сполучнотканинного компартментів пухлини під впливом НЧЗ, що свідчить про 

вибірковий вплив НЧЗ на малігнізований епітелій простати. 

в г 

б а 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Villiers%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21841911
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Не виявлено значного пошкоджуючого впливу обох досліджених препаратів 

НЧЗ на органи статевої системи щурів-самців. 

Таким чином, у даній роботі виявлено нові властивості НЧЗ стосовно їхньої 

дії на біологічні об‟єкти, а саме, на тканини і клітини андрогензалежного РПЗ 

людини і органи статевої системи щурів-самців.  

 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі виявлені нові аспекти дії наночастинок золота (НЧЗ) 

на органи статевої системи щурів-самців і клітини та тканини андрогензалежного 

раку (аденокарциноми) передміхурової залози (РПЗ) людини. Продемонстровано 

гальмівний вплив НЧЗ на ріст андрогенчутливих клітин та ксенографтів 

андрогензалежного РПЗ людини. Показано низьку токсичність НЧЗ стосовно 

органів статевої системи щурів-самців та доведено, що ці ефекти залежать від 

розміру наночастинок.  

1. Виявлено різницю ефектів полідисперсного (із середнім розміром частинок 

26,4 нм) і монодисперсного (із розміром частинок 20 нм) розчинів НЧЗ щодо їхньої 

здатності гальмувати проліферацію ракових клітин лінії LNCaP. Полідисперсний 

колоїдний розчин НЧЗ при додаванні до культурального середовища у кінцевій 

концентрації 10 мкг/мл гальмує ріст культури LNCaP. Цей ефект зберігається і в 

умовах стимуляції проліферації клітин активним метаболітом тестостерону - 5α-

дигідротестостероном. Натомість монодисперсний розчин НЧЗ не впливає на ріст 

культури LNCaP. 

2. При застосуванні обох препаратів НЧЗ не спостерігалось масової загибелі та 

видимих порушень морфологічної будови клітин LNCaP, що свідчить на користь 

гальмування проліферації злоякісних клітин під впливом полідисперсного розчину 

НЧЗ. 

3. Полідисперсний колоїдний розчин НЧЗ при парентеральному введенні в 

діапазоні доз 0,64-6,4 мкг/кг маси тіла призводить до зупинки росту ксенографтів 

РПЗ людини у мишей. 

4. Цитотоксична дія полідисперсного колоїдного розчину НЧЗ спрямована 

переважно на епітеліальні структури РПЗ, що підтверджується результатами 

гістологічного дослідження і зменшенням епітеліально-стромального 

співвідношення  у ксенографтах. 

5. Застосування полідисперсного колоїдного розчину НЧЗ  у дозі 5 мг/кг м.т. 

протягом 7 днів підшкірно статевозрілим щурам не спричиняло змін рівня 

тестостерону у плазмі крові та пошкодження морфологічної будови органів статевої 

системи. Маса сім‟яників та їх придатків, а також коагулюючої залози (КЗ) і 

вентральної простати (ВП) не відрізнялись у тварин контрольної та дослідної груп, 

але маса сім‟яних пухирців (СП) зменшувалась. 

6. Введення монодисперсного колоїдного розчину НЧЗ у дозі 0,3 мг/кг м.т. 

протягом 14 днів внутрішньоочеревинно статевозрілим щурам не чинило 

негативного впливу на рівень тестостерону у плазмі крові, масу сім‟яників, їхніх 

придатків, КЗ і СП. Натомість маса ВП вірогідно зменшувалась, а в її тканинах 

виявлено дистрофічні та атрофічні зміни ацинарного епітелію та виразну запальну 

реакцію строми. 
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7. Застосування полідисперсного колоїдного розчину НЧЗ протягом 6 діб у  

кастрованих статевонезрілих щурів підшкірно у дозі 1 мг/кг на тлі введення  

тестостерону пропіонату (ТП) у дозі 0,2 мг/кг м.т. не викликало суттєвих 

відмінностей у структурі ВП та змін у масі ВП, КЗ і СП порівняно з тваринами, які 

отримували лише ТП.  

8. Застосування монодисперсного колоїдного розчину НЧЗ кастрованим 

статевонезрілим самцям щурів, як підшкірно в дозі 10 мг/кг, так і 

внутрішньоочеревинно в дозі 0,3 мг/кг протягом 6 днів  на тлі введення  ТП у дозі 

0,2 мг/кг м.т.,  не спричиняло порушень гістологічної будови ВП та змін маси КЗ, 

СП і ВП відносно таких у тварин, які отримували лише ТП. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Фалюш О.А. Вплив наночастинок золота на органи статевої системи самців 

щурів і клітини та тканини андрогензалежного раку передміхурової залози. – На 

правах рукопису. 
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Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за 

спеціальністю 14.01.14 – ендокринологія. – ДУ «Інститут ендокринології та обміну 

речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», Київ, 2017. 

Дисертація присвячена вивченню актуального наукового питання про вплив 

наночастинок золота (НЧЗ) на органи статевої системи щурів-самців і клітини та 

тканини андрогензалежного раку (аденокарциноми) передміхурової залози (РПЗ) 

людини. Встановлено здатність НЧЗ гальмувати ріст клітин андрогенчутливої 

культури РПЗ людини – LNCaР та значно послаблювати стимулюючий ефект 5α-

дигідротестостерону на проліферацію клітин. Також встановлено здатність НЧЗ 

гальмувати ріст ксенографтів андрогензалежного РПЗ людини у мишей та 

викликати деструктивні зміни у злоякісному ацинарному епітелії. Під впливом НЧЗ  

зменшується співвідношення площ епітеліального та сполучнотканинного 

компартментів пухлини, що свідчить про вибірковий вплив НЧЗ на малігнізований 

епітелій простати. 

Не виявлено значного пошкоджуючого впливу НЧЗ на органи статевої 

системи щурів-самців. 

Таким чином, у дисертаційній роботі виявлено нові аспекти дії НЧЗ на 

біологічні об‟єкти, а саме, на тканини і клітини андрогензалежного РПЗ людини, а 

також їхню низьку токсичність стосовно органів статевої системи щурів-самців в 

умовах нетривалого експерименту. 

Ключові слова: наночастинки золота, LNCaР, ксенографт, рак передміхурової 

залози, щури. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Фалюш О.А. Влияние наночастиц золота на органы половой системы самцов 

крыс и клетки и ткани андрогензависимого рака предстательной железы. - На 

правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук по 

специальности 14.01.14 - эндокринология. - ГУ «Институт эндокринологии и обмена 

веществ им. В.П. Комиссаренка НАМН Украины », Киев, 2017. 

Диссертация посвящена изучению актуального научного вопрос о влиянии 

наночастиц золота (НЧЗ) на органы половой системы крыс-самцов и клетки и ткани 

андрогензависимого рака (аденокарциномы) предстательной железы (РПЖ) 

человека. Экспериментально исследованы рост и морфологическое строение 

ксенографтов РПЖ человека у мышей, состояние семенников и придаточных 

половых желез крыс, а также рост культивируемых андрогенчуствительных клеток 

РПЖ человека линии LNCaP при воздействии поли- и монодисперсных коллоидных 

растворов НЧЗ в различных дозах. 

Установлено, что полидисперсный коллоидный раствор НЧЗ при добавлении в 

культуральну среду в конечной концентрации 10 мкг/мл тормозит рост культуры 

клеток LNCaP. Этот эффект сохраняется и в условиях стимуляции пролиферации 

клеток активного метаболита тестостерона - 5α-дигидротестостероном. Вместе с тем 

монодисперсный раствор НЧЗ не влияет на рост культуры клеток LNCaP.  
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Полидисперсный коллоидный раствор НЧЗ при парентеральном введении в 

диапазоне доз 0,64-6,4 мкг/кг массы тела приводит к остановке роста ксенографтов 

РПЖ человека у мышей. Цитотоксическое действие полидисперсного коллоидного 

раствора НЧЗ направлено преимущественно на эпителиальные структуры РПЖ, что 

подтверждается результатами гистологического исследования и уменьшением 

эпителиально-стромального соотношения в ксенографтах. Результаты 

гистологического исследования ксенографтов свидетельствуют о наличии 

признаков дозозависимого цитотоксического влияния НЧЗ на малигнизированный 

эпителий ПЖ. Не выявлено значительного повреждающего воздействия обоих 

исследованных препаратов НЧЗ на органы половой системы крыс-самцов в 

условиях непродолжительного эксперимента, однако отмечена умеренная 

инфильтрация тканей ПЖ лейкоцитами. 

Таким образом, в работе впервые продемонстрировано тормозящее влияние 

НЧЗ на рост клеток андрогенчуствительной культуры РПЖ человека - LNCaР и их 

способность ослаблять стимулирующий эффект 5α-дигидротестостерона на 

пролиферацию клеток. Также, установлена способность НЧЗ тормозить рост 

ксенографтов андрогензависимого РПЖ человека у мышей и вызвать деструктивные 

изменения в злокачественном ацинарной эпителии. 

Ключевые слова: наночастицы золота, LNCaР, ксенографт, рак 

предстательной железы, крысы. 

SUMMARY 

 

Falyush O.A. The effect of gold nanoparticles on the reproductive organs of male 

rats and cells and tissues of androgen-dependent prostate cancer. - The manuscript. 

The dissertation for the PhD degree in speciality 14.01.14 - endocrinology. - SI 

"V.P. Komisarenko Institute of Endocrinology and Metabolism, NAMS of Ukraine", Kiev, 

2017. 

Thesis is devoted to the impact of gold nanoparticles on the reproductive organs of 

male rats and cells and tissues of androgen-dependent human prostate cancer. It was 

shown an ability of gold nanoparticles to slow down the growth of androgen-sensitive 

human prostate cancer LNCaP cell line and significant suppression of stimulating effect of 

5α-dihydrotestosterone on cell proliferation. There was found an ability of gold 

nanoparticles to retard growth of the human prostate cancer xenografts in mice and to 

cause destructive changes in the malignant acinar epithelium. No remarkable damage of 

reproductive organs of male rats was revealed, while moderate leukocyte infiltration in the 

ventral prostate was observed.  

Thus, this work shows new properties of the gold nanoparticles as to their effect on 

biological objects, namely on tissues and cells of the androgen-dependent human prostate 

cancer. 

Key words: gold nanoparticles, LNCaP, xenografts, prostate cancer, rats.  

 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

ВП – вентральна частка передміхурової залози  

ДГТ – 5α-дигідротестостерон 



21 

КЗ – коагулююча залоза  

НЧЗ – наночастинки золота 

ПВП – полівінілпіролідон 

ПЗ – передміхурова залоза  

РПЗ – рак передміхурової залози 

СП – сім‟яні пухирці 

Т –  тестостерон 

ТП – тестостерону пропіонат 

 

 


