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Обґрунтування та мета. с-Jun N-термінальні протеїнкінази (JNK) - 

представники сімейства МАР кіназ, активуються у відповідь на дію 

стресорних чинників та беруть участь у розвитку запалення, канцерогенезу 

та інсулінорезистентності, тому вивчення їх впливу на метаболізм у 

клітинах є надзвичайно актуальною проблемою. Метою роботи було 

вивчення впливу JNK на ліпідний спектр гепатоцитів щурів. 

Методи. В експериментах використовували самців щурів вагою 190-

220 г, які утримувалися у стандартних умовах віварію НДІ біології ХНУ. 

Гепатоцити виділяли за методом Сеглена та інкубували в середовищі Eagle 

протягом 3 годин при 37оС. В середовище інкубації вносили 10 мкмоль 

ацетамінофену (АРАР). В окремих випадках за 10 хвилин до внесення 

АРАР гепатоцити передінкубували з інгібітором JNK SP600125 (10 

мкмоль). Ліпіди екстрагували за методом Блайя і Дайера. Розділення 

ліпідів на фракції проводили з допомогою ТШХ в системі розчинників: 

гептан:діетиловий ефір:льодяна оцтова кислота (60:40:1, за об’ємом). 

Вміст ліпідів визначали за методом Марча і Венстейна.  

Результати. В присутності АРАР спостерігається збільшення вмісту 

диацилгліцеролів (ДАГ), триацилгліцеролів (ТАГ) та естерів холестеролу 

(ЕХС) на 60, 30, 25%, відповідно. Відомо, що важливим етапом впливу 

АРАР на клітини печінки є активація JNK. Предінкубація клітин у 

присутності SP600125 призводила до різкого зниження ТАГ та ЕХС до 

контрольного рівня. В той же час, вміст ДАГ контрольного рівня не 

досягав.  

Висновки. Таким чином, вперше були отримані дані про участь JNK у 

регуляції вмісту окремих фракції ліпідів у ізольованих клітинах печінки. 
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 Background and aim. A natural honeybee product, propolis has been 

confirmed antiproliferative, hepatoprotective and immunostimulatory activity. 

The anti-cancer effects of ethanol extract propolis (EEP) have been presented in 

various cell lines. The molecular mechanisms and the effects of honeybee 

bioactive compounds remain the actual questions of both cell viability and cell 
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death regulation. It is well known that chemotherapy induces a destruction of 

normal cells too. EEP toxic effect of tumor cells is explained its antiproliferative 

and antioxidant propriety. In spite, cytoprotective effect of propolis for normal 

neural tissue cells treated with chemotherapy agents is insufficiently studied. 

Methods. The effects of 0.1 μM doxorubicin, 25 μg/ml EEP and both 

combined 24 hours exposure primary rat astrocyte culture was determined with 

western blot of GFAP, NF-kB and RARP expression.  Cell viability was studied 

with MTT test. 

Results. The results showed antiproliferative effect of both EEP and 

doxorubicin. Exposure 25 μg/ml EEP induced slight about 14% recession of 

astrocyte viability. Treatment with doxorubicin provoked strongly pronounced 

lack of cell viability about 53%. In spite, combined treatment doxorubicin and 

EEP resulted only 19% lack of cell viability. The lack of cell viability correlated 

with increase of GFAP content. EEP induced upregulation of GFAP expression 

on 43%. The expession of NF-kB and RARP were increased similar. 

Doxorubicin exposure provoked the downregulation all of them. Contrary, 

combined treatment doxorubicin and EEP stimulated a decline of GFAP 

overexpression compared to doxorubicin exposured group. EEP exposure 

induced a rising of NF-kB and RARP in primary astrocytes on 37% and 41% 

accordingly. Contrary, EEP ameliorate an expression both of them in astrocytes 

treated with doxorubicine. 

Conclusion. Obtained results showed evident cytoprotective effects of EEP 

in astrocytes against doxorubicin toxicity. Cytoprotective effect of EEP may be 

relate to the prevention a lack of transcriptional factors activity caused by 

doxorubicin in astrocytes. EEP has display both antiproliferative and 

cytoprotective effect through a modulation of transcriptional factors and 

modulation of GFAP expression. Thus, one of cellular EEP effect may be 

realized with a support of cytoskeleton functions. 

Key words: ethanol extract propolis, chemotherapy, astrocytes, 

antiproliferative effect. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


