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РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ІМУННОГО СТАТУСУ У ДІТЕЙ З РАС: ІМУНОДЕФІЦИТ, 
АСОЦІЙОВАНИЙ  З ГЕНЕТИЧНИМ ДЕФІЦИТОМ ФОЛАТНОГО ЦИКЛУ

МАЛЬЦЕВ Д.В.
Інститут експериментальної і клінічної медицини НМУ імені О.О. Богомольця МОЗ України

Вступ. Результати останніх 5 мета-аналізів 
рандомізованих контрольованих клінічних до-
сліджень вказують на асоціацію генетично де-
термінованого дефіциту ферментів фолатного 
циклу (ГДФЦ) і розладів спектру аутизму (РАС) у 
дітей [27, 33, 41, 43, 46], проте механізм зазна-
ченого зв’язку, так само як і асоціація з додатко-
вими клінічними проявами широкого фенотипу 
хвороби, досі не знайшли вичерпного пояснен-
ня. Оскільки існують непоодинокі повідомлення 
про зв’язок РАС з імунодефіцитними хворобами 
[19, 24] та ознаками імунної дисрегуляції [14, 
25], а також описані імунозалежні механізми 
ураження ЦНС у дітей з РАС, включаючи опорту-
ністичні інфекції [5, 36, 37], мозковий автоімуні-
тет [6, 14] та інтрацеребральне запалення [47], 
є підстави припускати, що порушення імунного 
статусу є ключовою ланкою патогенезу РАС у ді-
тей з ГДФЦ. 

Справді, сьогодні накопичені докази, що 
імунна система відіграє важливу роль у розвитку 
головного мозку, беручи участь у регуляції про-
ліферації нейронів та формуванні синапсів, а та-
кож впливаючи на процеси нейропластичності, 
тому порушення її функціонування може мати 
важливе значення у формуванні енцефалопатії у 
дітей з РАС [31].

Є непрямі ознаки скомпрометованості імун-
ної системи у дітей з РАС, у тому числі такі: ано-
мально висока частота природженої цитомега-
ловірусної інфекції [48], високе мікробне наван-
таження на організм [21], часті епізоди інфекцій 
і прийому антибіотиків [30], гіперпродукція про-
запальних цитокінів [47], стан оксидативного 
стресу [8], продукція антимозкових автоантитіл 
[14], зв’язок з деякими локусами молекул гіс-
тосумісності HLA [42], імунозапальне ураження 
кишківнику [15], гіперчутливість до харчових 
антигенів та інші форми алергічних реакцій [25, 
63], схильність до формування злоякісних но-
воутворень [10], погана переносимість вакцин 
[23], ефективність ряду імуномодулюючих, про-
тизапальних та імунотерапевтичних втручань 
[32]. 

У дітей з РАС описані різні форми первинних 
імунодефіцитів, а дослідження, присвячені дея-
ким первинним імунним дисфункціям, вказують 

на підвищений ризик розвитку РАС в імуноско-
прометованих осіб.

Зокрема, у дітей з РАС описані некласифіко-
вана гіпогаммаглобулінемія [19] та дефіцити NK-
клітин [59], СD8+ цитотоксичних Т-лімфоцитів 
[60], СD4+ Т-хелперів [64], мієлопероксидази 
нейтрофілів [45], молекули IgA [50, 61], суб-
класів IgG [19], компоненту комплементу С4b 
[58], специфічних антитіл [24] та специфічних 
Т-лімфоцитів [44] до окремих інфекційних аген-
тів.  

Аутистичні риси описані при таких первин-
них імунодефіцитах як загальний варіабельний 
імунодефіцит [49], дефіцит молекул адгезії ІІ 
типу [16], атаксія-телеангіектазія [56], син-
дром Ді Джорджі [51], каналопатія CaV1.2 [28] 
та гіпер-IgE-синдром [17]. Результати популя-
ційного національного дослідження Isung J. зі 
спів. за участю 8378 пацієнтів показали, що гу-
моральні імунодефіцити (загальний варіабель-
ний імунодефіцит, вибірковий дефіцит субкласів 
IgG та дефіцит специфічних антитіл) асоційовані 
з підвищеним ризиком будь-якого психічного 
розладу (adjusted odds ratio [AOR] =1,91; 95% 
CI=1,81-2,01), причому найтіснішою з-поміж ін-
ших психічних хвороб виявилися асоціація саме 
з РАС (AOR=2,99; 95% CI=2,42-3,70) [22].

Дані систематичного огляду Mead J. зі спів. 
вказують на ознаки імунної дисрегуляції при 
РАС у дітей, що включають нейрозапалення, на-
явність автоантитіл, посилену Т-клітинну відпо-
відь, аномальну активність природних кілерів та 
моноцитів. Ці імунні аберації виявились асоці-
йованими з погіршанням клінічних проявів РАС, 
зокрема – порушенням соціальних взаємодій, 
стереотипною поведінкою та обмеженням ко-
мунікативних навичок. Більше того, моделі на 
експериментальних тваринах продемонструва-
ли усуненням ознак РАС після видалення імун-
них чинників, які виявлялися залученими до 
аберантних імунних реакцій [31]. Noriega D. B., 
Savelkoul H. F. у систематичному огляді, присвя-
ченому РАС у дітей, вказують на ознаки імунної 
дисрегуляції у таких пацієнтів, включно з гіперп-
родукцією про- і пригніченням вироблення про-
тизапальних цитокінів, підвищенням проник-
ності гематоенцефалічного бар’єру, аномаль-
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ним синтезом антимозкових автоантитіл і моди-
фікацією функціональної активності природних 
кілерів [38]. Як зазначають Hughes H.K. зі спів. у 
систематичному огляді, присвяченому феноме-
ну порушення роботи імунної системи у дітей з 
РАС, в таких випадках відзначається абберант-
ний цитокіновий профіль, відхилення у абсолют-
ній і відносній кількості імунокомпетентних клі-
тин та їх субпопуляцій, ознаки нейрозапалення, 
порушення роботи системи адаптивного та при-
родженого імунітету, дисбаланс імуноглобулінів 
різних класів та ознаки автоімунітету [21].

Накопичені непрямі докази скомпромето-
ваності імунної системи у пацієнтів з ГДФЦ, 
оскільки в таких випадках продемонстрована 
асоціація з імунозалежними ускладненнями, які 
в класичній імунології описані як прояви імуно-
дефіцитних хвороб, зокрема – з автоімунними 
хворобами [3, 12], різними видами алергії [26], 
імунозапальними синдромами [29] та онколо-
гічними ураженнями [7]. 

В експериментальних і клінічних дослі-
дженнях вже повідомляли про різноманітні по-
рушення імунного статусу в пацієнтів як з ве-
рифікованим ГДФЦ, так і дефіцитом фолієвої 
кислоти. Зокрема, van der Weyden M. B. зі спів. 
встановили пригнічення метаболізму лімфо-
бластів при фолатному дефіциті, що включає 
порушення деоксинуклеотидного метаболізму і 
тимідилатного циклу [54]. Partearroyo T. зі спів. 
показали, що дисбаланс фолієвої кислоти й ві-
таміну В12, типові для фенотипу ГДФЦ, порушу-
ють NK-клітини, активність В-лімфоцитів та лім-
фопроліферацію [40]. Courtemanche C. зі спів. 
продемонстрували, що фолатний дефіцит при-
зводить до пригнічення проліферації первинних 
СD8+ цитотоксичних Т-лімфоцитів [9]. Abe I. зі 
спів. показали, що дефіцит фолієвої кислоти 
призводить до зменшення кількості NK-клітин, 
Т-лімфоцитів і В-клітин, але не базофілів і гра-
нулоцитів [1]. Troen A. M. зі спів. встановили, що 
неметаболізована фолієва кислота у сироватці 
крові, що відзначається при ГДФЦ, спричиняє 
пригнічення цитотоксичності NK-клітин у жінок у 
постменопаузальний період [53]. Відповідно до 
цього, Bhatnagar N. зі спів описали панцитопе-
нію при важкому фолатному дефіциті [4].

Таким чином, поточна доказова база вказує 
на ознаки порушеного функціонування імун-
ної системи як у пацієнтів з ГДФЦ, так і у дітей 
з РАС. Встановлення асоціації ГДФЦ і РАС має 
привернути додаткову увагу до проблеми ви-
вчення стану імунітету у дітей з аутизмом. На-
разі бракує систематизації знань, комплексного 
аналізу імунного статусу, єдиної ґрунтовної кон-
цепції залученості імунної системи у патогенезі 
РАС у дітей з ГДФЦ, що могло не тільки поглиби-
ти фундаментальні знання в царині нейроімуно-
логії аутизму, однак і надати інформативні діа-

гностичні маркери та потенційно корисні мішені 
для імунотерапевтичних втручань для клінічної 
практики.

У зв’язку із цим ми провели дане клінічне 
дослідження, присвячене поглибленій комп-
лексній оцінці стану імунітету у пацієнтів з РАС, 
асоційованими з ГДФЦ, з урахуванням зв’язків з 
даними біохімічного профілю та клінічними син-
дромами розширеного фенотипу.

Мета дослідження: здійснити комплексний 
аналіз показників імунного статусу в дітей з РАС, 
асоційованими з ГДФЦ, у зв’язку зі специфічни-
ми біохімічними порушеннями та імунозалежни-
ми клінічними проявами.

Матеріал і методи. Для досягнення по-
ставленої мети ретроспективно проаналізовано 
дані медичних карток 225 дітей віком від 2 до 9 
років з ГДФЦ, у яких відзначалися клінічні по-
яви РАС (183 хлопчиків і 42 дівчинки). Усі вони 
були пацієнтами спеціалізованої нейроімуно-
логічної клініки Vivere (реєстраційне досьє від 
22.12.2018 №10/2212-М). Отримання даних для 
дослідження та обробка матеріалу проводилася 
згідно договору № 150221 від 15.02.2021р., та 
висновку комісії біоетичної експертизи (прото-
кол № 140 від 21.12.2020 р. НМУ імені О.О. Бо-
гомольця). Клінічний діагноз РАС був виставле-
ний дитячими психіатрами за критеріями DSM-
IV-TR (Diagnostic and Statistical Manual of mental 
disorders) та ICD-10 (The International Statistical 
Classification of Diseases and Related Health 
Problems). 

Патогенні поліморфні варіанти генів фолат-
ного циклу визначали методом ПЛР з рестрик-
цією (Сінево, Україна) на підставі виявлення за-
міни нуклеотидів MTHFR C677T у моноформі (68 
пацієнтів), а також – у поєднанні з іншими замі-
нами нуклеотидів – MTHFR A1298C, MTRR A66G 
і/або MTR A2756G (157 осіб). Ці особи склали 
досліджувану групу (ДГ). До контрольної групи 
(КГ) віднесли 51 психічно здорову дитину (37 
хлопчиків та 14 дівчаток) аналогічного вікового 
розподілу, які не страждали на ГДФЦ.

Аналізували показники біохімічного про-
філю, які за результатами останніх досліджень 
вважаються інформативними біомаркерами 
генетичного дефіциту фолатного циклу, зокре-
ма, – сироваткову концентрацію гомоцистеї-
ну (N=5,2 мкмоль/л), вітамінів В6 (N=8,7-27,2 
мкг/л), В12 (N=197-771 пг/мл), D3 (N=30-60 нг/
мл), фолієвої кислоти, або вітаміну В9 (N=3,89-
26,8 нг/мл), креатиніну (1-3 роки N=21-36 
мкмоль/л; 3-5 років N=27-42 мкмоль/л; 5-8 ро-
ків N=28-52 мкмоль/л), креатинфосфокінази 
(загальної) (N=39-308 Од/л) та лактатдегідроге-
нази (N=135-225 Од/л) (Сінево, Україна). 

Усім пацієнтам проводилося комплексне 
імунологічне обстеження в Інституті імунології 
та алергології НМУ імені О.О. Богомольця і/або 
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лабораторії Сінево (Україна), яке крім загально-
го аналізу крові, включало вивчення субпопу-
ляційного складу лімфоцитів з використанням 
лазерної проточної цитофлуориметрії (цитоф-
луориметр Epics Xl, США) і методу непрямої 
імунофлуоресценції з моноклональними анти-
тілами до CD-маркерів з двома або трьома міт-
ками (CD3+, CD3+CD4+, CD3+CD8+, CD3–CD19+, 
CD3–CD16+CD56+, CD3+CD16+CD56+) (реактиви 
Beckman Coulter, США). Фагоцитоз оцінювали 
за даними латекс-тесту з визначенням показни-
ка фагоцитозу, фагоцитарного індексу, кількості 
активних фагоцитів і фагоцитарної ємності кро-
ві, а також за активністю ферментів мієлоперок-
сидази (проточна цитофлуориметрія) і НАДФ-
оксидази (НСТ-тест). Сироваткові концентрації 
імуноглобулінів основних класів (М, G, А) визна-
чали за результатами простої радіальної імуно-
дифузії за Манчіні та твердофазного ІФА. Кон-
центрацію класів IgE, IgD та субкласів IgG (IgG1, 
IgG2, IgG3, IgG4) у сироватці крові вимірювали 
за домопогою твердофазного імуноферментно-
го аналізу (ВекторБЕСТ, РФ; MDI Limbach Berlin 
GmbH, Німеччина).

Оцінювалися результати діагностики ре-
активованої вірусної інфекції за результатами 
кількісної ПЛР лейкоцитів крові з видоспеци-
фічними праймерами герпесвірусів (вірусів 
простого герпесу 1 і 2 типів (HSV-1 і HSV-2), ві-
русу варіцелла-зостер (VZV), Епштейна-Барр 
вірусу (EBV), цитомегаловірусу (CMV), вірусів 
герпесу людини 6, 7 і 8 типів (HHV-6, HHV-7, 
HHV-8)), вірусів кору і краснухи (реактиви ДНК-
Технологія, РФ). Виявлення бета-гемолітич-
ного стрептококу групи А проводили шляхом 
бактеріологічного посіву зі слизової ротоглот-
ки на селективному поживному середовищі 
або за специфічним антитоксичним імунітетом 
в сироватці крові (антистрептолізин-О, анти-
стрептодорназа, антигіалуронідаза) (ELISA; 
MDI Limbach Berlin GmbH, Німеччина). Інфек-
цію, викликану Сandida albicans діагностували 
на підставі специфічних IgM в сироватці крові 
(ELISA; MDI Limbach Berlin GmbH, Німеччина). 
Інфекції, зумовлені мікоплазмою та хламідією 
пневмонії виявляли на підставі специфічних 
IgM в сироватці крові (ІФА, Сінево, Україна) 
[47]. Борреліоз та єрсиніоз ідентифікували за 
даними аналізу вестерн блот із симультантним 
виявленням IgM та IgG до ряду поверхневих та 
глибинних антигенів зазначених збудників (Сі-
нево, Україна). Токсоплазмоз діагностували 
на підставі специфічних IgA в сироватці кро-
ві (ІФА, Сінево, Україна). Перенесену приро-
джену СMV-нейроінфекцію ідентифікували за 
даними анамнестичних досліджень сироватки 
крові новонародженого (ПЛР, відділ нейробіохі-
мії Інституту нейрохірургії НАМН України та інші 
лабораторні центри).

Проводили аналіз результатів визначення па-
нелі Каннінгем (Cunningham Panel™; Moleculera 
Labs, Inc, США) з метою ідентифікації автоан-
титіл до антигенів нейронів підкіркових гангліїв 
ЦНС в сироватці крові, включаючи вимірювання 
специфічних IgG до дофамінових рецепторів 1 
і 2 типів, лізогангліозиду та тубуліну (ELISA) та 
оцінку активності Сa-залежної кальмодулінкіна-
зи в нейронах діагностичної культури після кон-
такту з сироваткою крові пацієнта (cell-based 
assay; CBA). Оцінювали результати серологіч-
них досліджень сироватки крові на предмет ви-
явлення специфічних антинейрональних авто-
антитіл до автоантигенів гіпокампів, які валідо-
вані наразі як лабораторні маркери автоімунних 
лімбічних енцефалітів у дітей і дорослих, а саме 
– автоантитіл до глутамінокислої декарбокси-
лази (GADA), калієвих каналів нейронів, амфі-
фізину, NMDA-рецепторів нейронів, GABA, СV2, 
Yo, Rі, Ма, Hu, AMPAR 1 і 2 (ELISA; MDI Limbach 
Berlin GmbH, Німеччина). Автоімунізацію до мі-
єліну визначали за сироватковою концентра-
цією автоантитіл до основного білку мієліну 
(ІФА) та ознаками нейросенсибілізації до міє-
ліну з боку нейтрофілів та CD8+ цитотоксичних 
Т-лімфоцитів (CBA; відділ нейроімунології Інсти-
туту нейрохірургії НАМН України). Автоантитіла 
до позамозкових автоантигенів вимірювали за 
допомогою методу вестерн-блот у лабораторії 
Сінево (Україна). Зокрема, аналізували резуль-
тати “ANA-профілю”, що включав визначення 
специфічних IgG до автоантигенів ядер клітин 
сполучної тканини nRMP/Sm, Smith antigen, 
RNP-70 -A та -C, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, PM-
Scl, Jo-1, CEN-pB, PCNA, dsDNA, Nucleosomes, 
Histones, Rib P-protein, AMA-M-2 та “Міозитного 
профілю” з вимірюванням специфічних IgG до 
автоантигенів попереково-посмугованих м’язів 
Mi-2, Ku, PM-Scl, Jo-1, PL-7, PL-12 та Ro-52 в 
сироватці крові. Ознаки системного запален-
ня оцінювали за сироватковою концентрацією 
ФНП-альфа (N до 8,1 пг/мл; ІФА), ІЛ-6 (N до 7 
пг/мл), туморМ2піруваткінази (N до 20 ОД/мл) 
(Сінево, Україна). 

Статистичний аналіз отриманої інформа-
ції оброблений методами структурного і порів-
няльного аналізів за допомогою електронної 
програми Microsoft Excel. Для вивчення розпо-
ділу варіант у варіаційному ряді використову-
вали тест Shapiro-Wilk. Розраховували середні 
величини досліджуваних показників імунітету 
(Х), стандартні відхилення (σ) і погрішності се-
редньої величини (m). З метою встановлення 
достовірності відмінностей результатів засто-
совували T-критерій Стьюдента з розрахунком 
коефіцієнта довірчої імовірності р (параметрич-
ний критерій) і кількість знаків Z за Урбахом (не-
параметричний критерій). Вірогідними вважали 
відмінності при р<0,05 і Z<Z

0,05
. 
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Для вивчення зв’язку між поліморфізмами 
генів фолатного циклу та показниками імунно-
го статусу використовували критерій хі-квадрат 
(χ2) Пірсона, порівнюючи отримане значення з 
табличним при заданому числі ступенів свободи 
і рівнів вірогідності р=0,05 і р=0,01. При фактич-
них значеннях від 5 до 9 застосовували додат-
ково поправку Йейтса, а при менше 5 – точний 
тест Фішера. Здійснювали розрахунок співвід-
ношення шансів (odds ratio) і пов’язаного з ним 
довірчого інтервалу 95% CI для уточнення асо-
ціації дефіциту фолатного циклу і порушень по-
казників імунного статусу. 

Для оцінки сили зв’язків між досліджувани-
ми феноменами використовували критерій φ, 
враховуючи, що для чотихрьопольних таблиць 
критерій φ, Чупрова і Крамера приймають одне 
й те саме значення, а також – коефіцієнт спря-
женості Пірсона (С) та нормоване значення цьо-
го показника (С’).

Дослідження виконувалося як фрагмент на-
уково-дослідної роботи на замовлення МОЗ 
України (№ держреєстрації 0121U107940).

Результати і обговорення. Для загально-
го аналізу крові пацієнтів ДГ був характерний 
такий патерн: нормальна кількість лейкоци-
тів або лейкопенія (р<0,05; Z<Z

0,05
), нейтро-

пенія (р<0,05; Z<Z
0,05

), лімфоцитоз (р<0,05; 
Z<Z

0,05
), еозинофілія (р<0,05; Z<Z

0,05
) і моноци-

тоз (р<0,05; Z<Z
0,05

), нормальна ШОЕ (р<0,05; 
Z<Z

0,05
). 

У результаті оцінки імунного статусу вста-
новлено, що майже всі діти з ГДФЦ були іму-
носкомпрометованими особами. Хоча важкість 
імунологічних  порушень широко варіювала, від-
значалися деякі однотипні порушення імунітету. 
Результати порівняльного аналізу середніх ве-
личин досліджуваних лабораторних показників 
імунного статусу в групах спостереження наве-
дені в  табл. 1.

Таблиця 1
Порівняльний аналіз середніх величин досліджуваних показників імунного статусу  

в пацієнтів груп спостереження

Клітина/фактор Х ДГ Х КГ Статистична значимість

NK, ×109/л 0,08±0,004 0,27±0,09 р<0,05; Z<Z
0,05

NKT, ×109/л 0,03±0,009 0,19±0,08 р<0,05; Z<Z
0,05

СD8+ Т-лімфоцити, ×109/л 0,19±0,09 0,54±0,07 р<0,05; Z<Z
0,05

СD4+ Т-лімфоцити, ×109/л 3,39±1,21 3,44±1,82 р>0,05; Z>Z
0,05

СD19+ В-лімфоцити, ×109/л 1,78±0,23 0,35±0,09 р>0,05; Z>Z
0,05

Мієлопероксидаза, % 54,22±4,25 89,8±2,37 р<0,05; Z<Z
0,05

IgM, г/л 0,90±0,42 1,22±0,64 р>0,05; Z>Z
0,05

IgA, г/д 0,63±0,24 0,82±0,73 р>0,05; Z>Z
0,05

IgG, г/л 8,81±1,29 11,94±2,46 р>0,05; Z>Z
0,05

IgE, МО/мл 27,16±8,85 38,83±4,89 р>0,05; Z>Z
0,05

IgG1, г/л 5,13±2,29 5,32±0,57 р>0,05; Z>Z
0,05

IgG2, г/л 1,81±0,87 1,69±0,73 р>0,05; Z>Z
0,05

IgG3, г/л 0,76±0,43 0,55±0,11 р>0,05; Z>Z
0,05

IgG4, г/л 0,32±0,12 0,28±0,07 р>0,05; Z>Z
0,05

Основою знахідкою при оцінці імунного 
статусу у дітей ДГ була різко знижена кількість 
клітин субпопуляцій лімфоцитів з імунофено-
типом CD3–CD16+CD56+, відомих під назвою 
природних кілерів (natural killers, NK), імуно-
фенотипом CD3+CD16+CD56+, або природних 
кілерних Т-клітин (natural killer T-cell, NKT) та 
імунофенотипом СD3+CD8+, або цитотоксич-
них Т-лімфоцитів (cytotoxic T-lympocites), або 
Т-кілерів (T-killers) у периферичній крові. Се-
редня кількість NK-, NKT-клітин та СD8+ цито-
токсичних  Т-лімфоцитів у периферичній крові 
дітей ДГ була нижчою за референтні значен-
ня і достовірно нижчою, ніж у дітей КГ (р<0,05; 

Z<Z
0,05

), тоді як кількість СD4+ Т-хелперів досто-
вірно не відрізнялася від такої у психічно здоро-
вих дітей (р<0,05; Z<Z

0,05
), а кількість CD3–CD19+ 

В-лімфоцитів навіть була вірогідно вищою, ніж 
в КГ (р<0,05; Z<Z

0,05
). Також зафіксоване досто-

вірне зниження вмісту мієлопероксидази у фа-
гоцитах периферичної крові у дітей ДГ порівняно 
з КГ (р<0,05; Z<Z

0,05
). Хоча сироваткові концен-

трації імуноглобулінів різних класів і підкласів 
здебільшого були нижчими у дітей з розладами 
аутистичного спектру, достовірних відмінностей 
ровесниками без картини РАС не було виявлено 
(р>0,05; Z>Z

0,05
) через велику питому вагу ви-

падків підвищених сироваткових концентрацій 
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антитіл, що, найбільш ймовірно, відображало 
реалізацію автоімунних реакцій.

Відомо, що NK-клітини здійснюють проти-
вірусну і протипухлинну відповідь шляхом реак-
цій спонтанної і антитілозалежної клітинно-опо-
середкованої цитотоксичності, а NKT-клітини 
проводять відбір мішеней, використовуючи ін-
варіантний рецептор, що взаємодіє з окреми-
ми некласичними молекулами гістосумісності, 
у тому числі антиген СD1. CD8+ цитотоксичні 
Т-лімфоцити здійснюють подібні функції до NK- і 
NKT-клітин, однак реалізують специфічну імунну 
цитотоксичність після подвійного розпізнаван-
ня імуногенного пептиду у комплексі з молеку-
лою HLA I клітини-мішені. Хоча у цих трьох ви-
дів цитотоксичних лімфоцитів є деякі дублюючі 
функції, роль NK-клітин і CD8+ цитотоксичних 
Т-лімфоцитів у противірусному імунітеті вида-
ється значно важливішою, ніж NKT-клітин. У той 
же час, останні чинять більш виражений імуно-

регуляторний вплив, наприклад за рахунок про-
дукції протизапального цитокіну ІЛ-10, необхід-
ного для профілактики автоімунітету та алергії.

Якщо говорити про результати структурного 
аналізу, дефіцит NK- і/або NKT-клітин був най-
частішою знахідкою при оцінці імунного статусу 
і відзначався серед учасників ДГ у 82% випад-
ків, тобто був специфічною ознакою дітей з РАС, 
асоційованих з ГДФЦ, тоді як у дітей КГ ознаки 
аналогічного імунологічного фенотипу мали міс-
це лише в 32% випадків, причому звичайно ре-
єструвалося незначне зниження кількості клітин 
в периферичній крові (p<0,05; Z<Z

0,05
). Загалом 

дефіцит NKT-клітин мав місце в 73%, дефіцит 
NK-лімфоцитів – 65%, а комбіноване порушен-
ня, що включало одночасний дефіцит обох за-
значених субпопуляцій лімфоцитів, – 56% ви-
падків. Відповідно, ізольований дефіцит NK-
клітин відзначався в 9%, а ізольований дефіцит 
NKT-лімфоцитів – в 17% випадків (рис. 1). 
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Рис. 1. Структура ДГ (n=225) за дефіцитом NK- і/або NKT-клітин

Зниження кількості СD8+ Т-лімфоцитів в ДГ 
мало місце в 49%, тоді як в КГ – лише в 18% ви-
падків (p<0,05; Z<Z

0,05
), і завжди комбінувався з 

дефіцитом NK- і/або NKT-клітин.
Таким чином, у 49% випадків був тотальний 

дефіцит усіх основних противірусних субпопу-
ляцій ефекторних цитотоксичних лімфоцитів: 
Т-кілерів, природних кілерів і природних кілер-
них Т-лімфоцитів, причому саме в таких дітей 
відзначалося більше мікробне навантаження на 
момент вступу в дослідження, сформоване пе-
реважно інтрацелярними патогенами порівняно 
з іншими дітьми ДГ (p<0,05; Z<Z

0,05
). Комбіно-

ваний дефіцит NK- та NKT-клітин без дефіциту 
СD8+ Т-лімфоцитів відзначався лише в 7% ви-
падків, тоді як загалом дефіцит NK-клітин без 
зниження кількості  СD8+ Т-лімфоцитів мав місце 
в 16%, а відповідний дефіцит NKТ-клітин – в 24% 
випадків.

Всі три зазначені субпопуляції ефекторних 
лімфоцитів, які виявилися зниженими у пацієн-
тів ДГ, є міноритарними за кількістю в перифе-
ричній крові, тому такий клітинний імунодефіцит 
зазвичай не призводив до лімфопенії в загаль-
ному аналізі крові. Тільки в кожного десятого 
учасника досліджуваної групи було тотальне 



10

ІМУНОЛОГІЯ ТА АЛЕРГОЛОГІЯ: НАУКА І ПРАКТИКА. 4’2021

зниження всіх досліджуваних субпопуляцій лім-
фоцитів, що відображалося у вигляді лімфопенії 
в загальному аналізі крові. Однак специфічну 
форму імунодефіциту з переважним залученням 
цитотоксичних лімфоцитів різних субпопуляцій, 
характерну для ДГ, можна було легко ідентифі-
кувати за загальним аналізом крові, зафіксував-
ши аномально малу кількість клітин з фенотипом 
великих гранулярних лімфоцитів.

Порушення при імунологічному обстеженні 
пацієнтів ДГ відзначалися також у гуморальній 
ланці адаптивного імунітету. Дисімуноглобулі-
немія, яка включала ізольовані та комбіновані 

дефіцити окремих класів і/або субкласів імуно-
глобулінів без феномену гіпоімуноглобулінемії, 
виявлена в 47% випадків у дітей різного віку і 
зазвичай мала стійкий характер, відтворюючись 
у серійних дослідженнях при катамнестично-
му спостереженні (p<0,05; Z<Z

0,05
). Найчастіше 

в ДГ відзначався дефіцит IgE, який мав місце в 
57% випадків. Дефіцит субкласів IgG та комбі-
новані порушення антитілогенезу зустрічалися 
частіше, ніж у кожного третього учасника ДГ. 
Рідше зареєстровані дефіцити IgМ та IgА, які 
мали місце відповідно у кожної четвертої і п’ятої 
дитини з РАС, асоційованими з ГДФЦ (рис. 2).

21%

28%
32%

57%

38%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Дефіцит IgA Дефіцит IgM Дефіцит 
підкласів IgG

Дефіцит IgE Комбінації

Рис. 2. Структура дисімуноглобулінемій у пацієнтів ДГ (n=225) за дефіцитами класів і субкласів імуноглобулінів

Гіпоімуноглобулінемія, що включала одно-
часний дефіцит імуноглобулінів усіх класів в 
сироватці крові з тотальною концентрацією іму-
ноглобулінів менше 7 г/л, зареєстрована в ДГ 
лише в 12% випадків, переважно у дітей віком 
2-3 роки і нерідко мала транзиторний характер. 
Достовірних відмінностей з даними КГ при цьо-
му не було виявлено (р<0,05; Z<Z

0,05
).

Дефіцит мікробіцидного ензиму мієлопе-
роксидази фагоцитів периферичної крові у ді-
тей ДГ спостерігався в 39% випадків серед па-
цієнтів різного віку і комбінувався з порушення-
ми в інших ланках імунітету у варіабельній фор-
мі (рис. 6), причому спостерігалися достовірні 
відмінності з КГ (р<0,05; Z<Z

0,05
). Це порушення 

переважно було стійким, як і дефіцит кілерних 
клітин вродженого імунітету.

 Крім цього, значно рідше у дітей з РАС, асо-
ційованими з ГДФЦ, спостерігалися інші по-

рушення імунного статусу: дефіцити СD3+СD4+ 
Т-клітин (13%), СD3–СD19+ В-лімфоцитів (11% 
випадків), переважно – у дітей віком 2-3 роки, 
хоча достовірних відмінностей від КГ не було 
отримано (р<0,05; Z<Z

0,05
) (рис. 2). 

На підставі даних аналізу імунного статусу 
можна виділити основні імунологічні фенотипи у 
дітей з ГДФЦ. Основним імунологічним феноти-
пом був дефіцит противірусної ланки клітинного 
природженого імунітету, що включав дефіцити 
NK- і NKT-клітин (82% випадків). Тотальний де-
фіцит досліджених показників клітинної ланки 
природженого імунітету, що включав дефіцити 
NK-, NKT-клітин і мієлопероксидази фагоцитів, 
мав місце в 35% випадків, знижуючи резистент-
ність не тільки до вірусних, але й до ряду бакте-
ріальних і грибкових мікробних агентів за раху-
нок порушення фагоцитозу. Відзначався також 
імунологічний фенотип з тотальним ураженням 
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досліджуваних субпопуляцій цитотоксичних лім-
фоцитів, що включав дефіцити всіх трьох субпо-
пуляцій цитотоксичних клітин у периферичній 
крові (дефіцит великих гранулярних лімфоцитів, 
або комбіноване порушення ефекторної ланки 
клітинного адаптивного і природженого імуні-
тету), що охоплював майже половину випадків 
у ДГ. Майже так само часто зустрічався фено-
мен дисімуноглобулінемії, що відображав пар-
ціальну недостатність гуморальної ланки адап-
тивного імунітету і комбінувався з дефіцитами 
різних субпопуляцій цитотоксичних лімфоцитів 

у варіабельній манері майже у двох третинах 
зареєстрованих випадків, формуючи фенотип 
комбінованого імунодефіциту із залученням 
як клітинної ланки природженого і/або набу-
того імунітету, так і гуморальної ланки набуто-
го імунітету. Тільки у 10% випадків відзначався 
імунологічний фенотип, що нагадує загальний 
варіабельний імунодефіцит з гіпогаммаглобулі-
немією та дефіцитом певних субпопуляцій лім-
фоцитів. В 13% випадків в ДГ відзначався фено-
тип, що відповідав ідіопатичній СD4+ Т-клітинній 
лімфопенії (рис. 4).  
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Рис. 3. Структура ДГ (n=225) за виявленими порушеннями в імунному статусі 
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Рис. 4. Структура ДГ (n=225) за виявленими імунологічними фенотипами при оцінці імунного статусу
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Таким чином, імунний статус дітей ДГ віро-
гідно відрізнявся від такого у дітей КГ, однак важ-
ливо було вивчити, чи були виявлені імунологічні 
відмінності, асоційовані саме з ГДФЦ. Резуль-

тати розрахунків критерію хі-квадрат для оцінки 
зв’язку між наявністю поліморфізмів генів фолат-
ного циклу і порушеннями показників імунного 
статусу в пацієнтів ДГ і КГ наведені у табл. 2. 

Таблиця 2
Результати розрахунків критерію χ-квадрат показників імунного статусу  

при порівнянні пацієнтів ДГ  (n=225) та КГ (n=51)

Дефіцит клітини/фактора χ2

χ2 
з поправ-

кою Йєйтса

χ2 з поправкою на 
правдоподібність

Статистична 
значимість

NK-клітини 32,758 30,893 30,876 р<0,001

NKT-клітини 42,856 40,649 39,238 р<0,001

СD3+СD8+ Т-лімфоцити 14,625 13,458 15,540 р<0,001

Мієлопероксидаза 10,749 9,743 11,475 р=0,002

Як видно з даних табл. 2, дефіцит NK-, NKT-
клітин і СD8+ цитотоксичних Т-лімфоцитів асо-
ційований з наявністю поліморфізмів у генах 
ферментів фолатного циклу (р<0,001; α=0,05; 
табл. 2). 

Також продемонстровано менш виражений, 
але статистично значимий зв’язок досліджува-

них генетичних порушень із дефіцитом мікро-
біцидного ензиму фагоцитів мієлопероксидази 
(р=0,002). 

Важливим є не тільки з’ясування асоціації 
між ГДФЦ і порушеннями в імунному статусі, 
однак і оцінка сили зв’язку між досліджуваними 
феноменами, результати якої наведені у табл. 3.

Таблиця 3
Оцінка критерію φ та інших показників сили зв’язку між ГДФЦ та показниками імунного 

статусу у пацієнтів ДГ  (n=225) та КГ (n=51)

Показник

NK-клітини NKT-клітини СD8+Т-лімфоцити Мієлопероксидаза

значення
сила  

зв’язку
значення

сила 
зв’язку

значення сила 
зв’язку

значення
сила 

зв’язку

критерій φ 0,345 середня 0,395 середня 0,230 середня 0,197 слабка

коефіцієнт 
спряженості 
Пірсона (С)

0,361 середня 0,367 середня 0,224 середня 0,194 слабка

нормоване 
значення 
коефіцієнту 
спряженості 
Пірсона  (C’)

0,461
відносно 
сильна

0,519
відносно 
сильна

0,317 середня 0,274 середня

Як видно з даних табл. 3, відзначався зв’язок 
середньої сили за даними критерію φ та коефі-
цієнту спряженості Пірсона та відносно сильний 
зв’язок згідно з нормованим значенням коефіці-
єнту спряженості Пірсона між ГДФЦ і дефіцитом 
NK- і NKT-клітин у дітей ДГ. Водночас, середню 
силу зв’язку між ГДФЦ і дефіцитом СD8+ цито-
токсичних Т-лімфоцитів продемонстрували всі 
три досліджувані статистичні коефіцієнти. На-
томіть критерій φ та коефіцієнт спряженості Пір-
сона вказували на слабкий зв’язок між ГДФЦ і 
дефіцитом мієлопероксидази фагоцитів, однак 
нормоване значення коефіцієнту спряженос-
ті Пірсона свідчило про зв’язок середньої сили 

між досліджуваними показниками. Отримані ре-
зультати узгоджуються з даними структурного 
аналізу ДГ за питомою вагою дефіцитів різних 
чинників імунної системи та результатами по-
рівняння середніх величин досліджуваних імун-
них показників в групах спостереження.

Оскільки отримані дані щодо наявності спе-
цифічної імунної дисфункції є наріжним каме-
нем для розуміння патогенезу імунозалежних 
розладів у дітей з РАС, асоційованими з ГДФЦ, 
проведено додаткову перевірку отриманих да-
них за допомогою оцінки відношення шансів 
та 95% довірчого інтервалу, що демонструють 
спряженість досліджуваних феноменів (табл. 4).   
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Таблиця 4
Результати вимірювання співвідношення шансів (OR) і 95% довірчого інтервалу (95%CI) 

при вивченні асоціації ГДФЦ і показників імунного статусу серед пацієнтів ДГ 
 (n=225) та КГ (n=51)

Дефіцит клітини/фактора OR 95% CI S 

NK-клітини 6,011 3,113 – 11,563* 0,335

NKT-клітини 7,739 3,975 – 15,069 * 0,340

СD8+ Т-лімфоцити 3,802 1,857 – 7,784* 0,366

Мієлопероксидаза 3,182 1,554 – 6,516 * 0,366

Примітка. * — α=0,05.

Як видно з даних табл. 4, наявність РАС, асо-
ційованих з ГДФЦ збільшували шанс появи де-
фіциту NKT-клітин – в 7 разів, а NK-клітин – в 6 
разів, що вказує на тісну спряженість між цими 
феноменами. В той самий час тіснота асоціації 
між РАС, асоційованими з ГДФЦ, і дефіцитами 
СD8+ цитотоксичних Т-лімфоцитів і мієлоперок-
сидази фагоцитів була вдвічі меншою, оскіль-
ки поява зазначеного клініко-генетичного фе-
нотипу збільшувала шанс виявлення вказаних 
розладів імунної системи в 3 рази. Ці резуль-
тати в цілому відповідають отриманим даним 
щодо величин хі-квадрату Пірсона, підкреслю-
ючи більшу репрезентативність дефіцитів NK- і 
NKT-клітин, ніж дефіцитів СD8+ цитотоксичних 
Т-лімфоцитів і мієлопероксидази фагоцитів, для 

характеристики імунологічного фенотипу у ді-
тей з РАС, асоційованих з ГДФЦ.

Таким чином, діти з РАС, асоційованими з 
ГДФЦ, мають чіткі ознаки імунної дисфункції зі 
специфічними рисами, що не є характерною 
для психічно здорових дітей без ГДФЦ. Важ-
ливим є питання щодо походження ознак імун-
ної дисфункції у дітей з РАС, асоційованими з 
ГДФЦ. Для того, щоб визначити, чи є виявлені 
порушення імунного статусу у дітей ДГ наслід-
ком саме ГДФЦ, проведено додаткове вивчення 
асоціацій маж специфічними для ГДФЦ пору-
шеннями біохімічного статусу та найхарактерні-
шими патологічними відхиленнями у показниках 
стану імунної системи серед дітей ДГ, результа-
ти якого наведені у табл. 5.

Таблиця 5
Результати вивчення асоціацій (OR; 95% CI) між біохімічними порушеннями 

та дефіцитами імунних чинників у пацієнтів ДГ (n=225)

Показник NK-клітини NKT-клітини СD3+СD8+ Т-лімфоцити Мієлопероксидаза

Гомоцистеїн 8,938; 4,388-18,202* 11,375; 5,541-23,353* 7,196; 3,553-14,578* 6,632; 3,279-13,412*

Віт В6 7,727; 3,747-15,934* 7,129; 3,462-14,679* 6,853; 3,331-14,101* 5,402; 2,719-10,735*

Віт В12 7,289; 3,467-15,322* 6,465; 3,145-13,290* 6,372; 3,153-12,877* 5,181; 2,640-10,168*

Віт D 5,702; 2,779-11,702* 5,768; 2,810-11,841* 5,989; 2,916-12,300* 5,877; 2,862-12,068*

Фолієва к-та 4,144; 2,119-8,104* 5,097; 2,531-10,264* 3,764; 1,947-7,275* 4,584; 2,313-9,086*

Креатинін 5,731; 2,881-11,399* 5,846; 2,938-11,633* 4,790; 2,444-9,388* 4,698; 2,398-9,205*

ЛДГ 3,667; 1,897-7,088* 3,694; 1,912-7,139* 3,470; 1,796-6,702* 3,09; 1,714-6,388*

КФК 2,947; 1,527; 5,685* 2,296; 1,191-4.427* 2,509; 1,301-4,838* 2,743; 1,422-5,290*

Примітка. * — α=0,05

Як видно з даних табл. 5, всі основні біохіміч-
ні порушення, характерні для ГДФЦ, асоційова-
ні зі всіма виявленими типовими порушеннями 
імунного статусу, що відзначаються серед дітей 
із зазначеною генетичною патологією. Різні біо-
хімічні порушенням мають неоднакову тісноту 
асоціації з досліджуваними імунологічними ано-
маліями. Гіпергомоцистеїнемія виявилася най-
тісніше асоційованою з-поміж інших біохімічних 
феноменів зі всіма порушеннями імунологічного 

фенотипу у дітей ДГ, оскільки її наявність збіль-
шувала шанс ідентифікації дефіциту NKT-клітин 
в 11 разів, NK-клітин – маже в 9 разів, СD8+ ци-
тотоксичних Т-лімфоцитів – в 7 разів, а дефіциту 
мієлопероксидази фагоцитів – щонайменше в 
6 разів. Дефіцити різних вітамінів були асоційо-
ваними зі специфічними порушеннями імунного 
статусу дещо слабше, ніж гіпергомоцистеїне-
мія, збільшуючи шанс виявлення імунологічних 
аномалій в 4-7 разів. Лабораторні ознаки міто-
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хондріальної дисфункції були асоційовані най-
слабше з-поміж всіх досліджуваних індикаторів 
біохімічного статусу з порушеннями імунного 
статусу серед пацієнтів ДГ, збільшуючи шанс ви-
явлення імунологічної аномалії лише в 2-5 разів. 
Отримані результати узгоджуються з даними 
структурного аналізу ДГ за питомою вагою різ-
них біохімічних порушень та дефіцитів чинників 
імунної системи, а також – результатами порів-
няння середніх величин досліджуваних лабора-
торних показників в групах спостереження, вка-
зуючи на тісну спряженість біохімічних та імуно-
логічних порушень у дітей з РАС, асоційованих 
з ГДФЦ.

Отже, показано, що у дітей з РАС, асоційо-
ваних з ГДФЦ не тільки відзначається імунна 
дисфункція зі специфічними рисами, однак і те, 
що основні імунологічні аномалії, характерні для 

виявленої імунної дисфункції,  асоційовані з ти-
повими біохімічними порушеннями, які репре-
зентують ГДФЦ як патологію обміну речовин в 
організмі людини.

Важливим є питання, чи призводить наявна 
метаболічно-індукована імунна дисфункція у ді-
тей з РАС, асоційованими з ГДФЦ, до клінічних 
проявів. Зі вчення про імунодефіцитні хвороби 
відомо, що імунодефіцити з’являються здебіль-
шого у вигляді 5 основних синдромів – інфекцій-
ного, автоімунного, алергічного, імунозапаль-
ного та онкологічного. Відповідно до цього, про-
ведений структурний аналіз ДГ за клінічними 
проявами зазначених імунозалежних синдромів 
у пацієнтів ДГ як на момент звернення, так і в 
анамнезі хвороби. Результати вказаного струк-
турного аналізу наведені на рис. 5.  

Рис. 5. Результати структурного аналізу ДГ (n=225) і КГ (n=51) за основними імунозалежними синдромами

Порівняння результатів ДГ з клінічними да-
ними пацієнтів КГ вказує на вірогідно більшу 
частоту всіх досліджуваних імунозалежних клі-
нічних синдромів у дітей з РАС, асоційованими 
з ГДФЦ (р<0,05; Z<Z0,05). Це є непрямою озна-
кою імуноскомпрометованості пацієнтів ДГ, що 
узгоджується з попередньо отриманими ре-
зультатами оцінки імунного статусу. Важливим 

є з’ясувати, чи є виявлені імунозалежні клінічні 
синдроми наслідком саме ГДФЦ і пов’язаних 
з цим біохімічних та імунологічних порушень. 
Для цього проведено вивчення асоціацій між 
імунозалежними клінічними синдромами та 
основними порушеннями імунного статусу, ви-
явленими у дітей ДГ, результати якого наведені 
у табл. 6. 
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Таблиця 6

Результати вимірювання співвідношення шансів (OR) і 95% довірчого інтервалу (95% CI) 
при вивченні асоціації ГДФЦ і показників імунного статусу  

серед пацієнтів ДГ (n=225)

Показник NK-клітини NKT-клітини СD3+СD8+ Т-лімфоцити Мієлопероксидаза

Інфекційний 
синдром

2,878; 1,576- 5,255* 2,361; 1,547- 5,155* 2,162; 1,824- 6,163* 3,487; 1,896- 6,412*

Автоімунний 
синдром

8,400; 4,258- 16,571* 7,556; 3,927- 14,535* 10,286; 5,254- 20,136* 8,816; 4,609- 16,865*

Алергічний 
синдром

4,271; 2,312- 7,892* 3,823; 2,078- 7,036* 4,457; 2,409- 8,244* 3,749; 2,038- 6,895*

Імунозапальний 
синдром

3,429; 1,872- 6,281* 3,107; 1,699- 5,681* 4,714; 2,551- 8,711* 4,408; 2,391- 8,128*

Онкологічний 
синдром

1,234; 0,675- 2,258 1,957; 0,991- 3,862 2,023; 1,025- 3,994* 1,796; 0,917- 3,518

Примітка. * — α=0,05

Як видно з табл. 6, майже всі виявлені іму-
нозалежні клінічні синдроми були асоційовані зі 
специфічними порушеннями імунного статусу 
у дітей ДГ, однак тіснота асоціацій відрізнялася 
в різних випадках. Так, синдроми, пов’язані з 
імунною дисрегуляцією (автоімунний, імуноза-
пальний, алергічний), були тісніше асоційовані 
з порушеннями в імунному статусі, ніж синдро-
ми, зумовлені зниженою імунорезистентністю 
(інфекційний та онкологічний). Ці дані вказують, 
що імунна дисфункція у дітей ДГ має клінічне 
значення, будучи пов’язаною з індукцією ряду 
імунозалежних ускладнень, які можуть бути за-
лученими до патогенезу енцефалопатії і розви-
тку симптомів РАС. 

Раніше у пацієнтів з РАС вже повідомляли 
про фрагменти імунологічного фенотипу, вияв-
леного в даному дослідженні. Так, про дефіцит 
NK-клітин доповіли Enstrom A. M. зі спів. [13], 
дефіцит цитотоксичних Т-лімфоцитів – Warren 
R. P. зі спів. [60], дефіцит мієлопероксидази 
– Russo A. J. зі спів. [45], а дефіцит IgA як про-
яв дисімуноглобулінемії – Santaella M.L. зі спів. 
[50], однак тільки в даній роботі здійснено комп-
лексний аналіз імунного статусу, причому – з 
вивченням зв’язків з показниками біохімічного 
статусу та клінічними синдромами, що дозволяє 
відтворити цілісну картину імунопатологічних 
змін у пацієнтів з РАС, асоційованих з ГДФЦ. 

NK- і NKT-клітини — це міноритарні субпопу-
ляції лімфоцитів, надзвичайно важливі для здій-
снення противірусного і протипухлинного імуні-
тету, що значною мірою може пояснити вибір-
кове порушення противірусної резистентності у 
дітей ДГ, так само, як і підвищену схильність до 
розвитку неоплазій, причому переважно — ві-
рус-індукованих форм онкологічної патології, 
у пацієнтів з ГДФЦ [7] та РАС [10]. Крім цього, 
дефіцит NK- і NKT-клітин асоційований із під-
вищеною схильністю до розвитку автоімунних 

ускладнень [39, 55] і гіперчутливості сповільне-
ного типу [35], що узгоджується з неодноразово 
зафіксованим феноменом аномально підвище-
ної продукції автоантитіл до мозкових антигенів 
[4, 14] і непереносимості багатьох харчових ан-
тигенів [11] у дітей з РАС.

Вперше про дефіцит природних кілерів у ді-
тей з РАС повідомили Warren R. P. зі спів. у 1987 
році, а вже у 1990 році доповіли про вибірко-
вий дефіцит цитотоксичних Т-лімфоцитів в цій 
когорті пацієнтів. Зокрема, дефіцит природніх 
кілерів відзначався у 12 з 31 учасників клініч-
ного дослідження [59]. Нещодавно Vojdani A. зі 
спів. виявили знижену активність NK-клітин в 
45% випадків серед 1027 дітей з РАС, причому 
функціональні розлади нерідко комбінували-
ся з кількісними [57]. Пізніше Enstrom A. M. зі 
спів. докладніше охарактеризували порушення 
функціональної активності природних кілерів у 
дітей з РАС. Відзначалася аномально підвище-
на спонтанна продукція перфорину, гранзиму В 
і прозапальних цитокінів, у тому числі –  інтер-
ферону-гама (p<0,01), однак мала місце різко 
знижена цитотоксичність щодо клітин K562 у по-
рівнянні з КГ (p<0,001) [13]. Torres A. R. зі спі-
вавт. у контрольованому клінічному дослідженні 
показали аномально підвищену експресію кі-
лінг-активуючого рецептора природних кілерів 
2DS1 і пов’язаного ліганда HLA-C2 у дітей з РАС, 
що поглибило розуміння механізму посилен-
ня прозапального потенціалу NK-клітин у таких 
випадках [52]. Проте, за результатами роботи 
Ashwood P. зі спів., у дітей з фенотипом РАС з 
важкими нейропсихіатричними проявами кіль-
кість NK-клітин виявилася на 40% вищою, ніж у 
КГ [2].

Russo A. J. зі спів. у контрольованому клі-
нічному дослідженні показали, що дефіцит мі-
єлопероксидази нейтрофілів є специфічною 
ознакою у дітей з РАС, що асоційований з пер-
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систуючими гастроінтестинальними симптома-
ми, пов’язаними з імунозапальним ураженням 
кишківника [45]. Первинний дефіцит мієлопе-
роксидази зустрічається в популяції з частотою 
1 випадок на 2000-4000 жителів, а кандидозна 
інфекція є найчастішим клінічним проявом цього 
імунодефіциту [35]. Відповідно до цього, Hughes 
H.K., Ashwood P.Е. у контрольованому клінічному 
дослідженні не тільки показали аномально ви-
соку частоту кандидозної інфекції у дітей з РАС, 
однак і той факт, що саме кандидоз був провід-
ним чинником ураження гастроінтестинального 
тракту [20].

Раніше встановлений зв’язок ГДФЦ з деяки-
ми автоімунними хворобами, у патогенезі яких 
переважають клітинні імунопатологічні реакції, 
включаючи розсіяний склероз [34] і ревмато-
їдний артрит [3]. Важливий факт, що ці ж авто-
імунні ураження переважають у пацієнтів з пер-
винними дефіцитами NK- і NKT-клітин [39, 55]. 
Крім того, виявлено зв’язок поліморфізмів генів 
фолатного циклу [7], як і самого аутизму [10], зі 
злоякісними новоутвореннями, які, як відомо, є 
характерними проявами первинних дефіцитів 
NK- і NKT-клітин через зниження протипухлин-
ного імунного нагляду. Таким чином, отримані 
дані дозволяють знайти відсутню ланку в пато-
генезі інфекційних, автоімунних, алергічних і не-
опластичних уражень у пацієнтів з ГДФЦ, якою 
є первинний імунодефіцит, пов’язаний з пере-
важним ураженням кілерних клітин вродженого 
і набутого імунітету.

Ми показали неоднорідний вплив біохімічних 
порушень, зумовлених ГДФЦ, на різні чинники 
імунного статусу дітей з РАС. На даний момент 
відомий інший імунодефіцит, при якому метабо-
лічний дефект присутній у всіх клітинах організ-
му, однак клінічно значиме порушення форму-
ється лише в окремих субпопуляціях лімфоцитів, 
що визначає розвиток саме імунної дисфункції, 
а не класичної метаболічної генетичної хвороби. 
Мова йде про первинний дефіцит аденозинде-
замінази, при якому розвивається селективний 
дефіцит Т-лімфоцитів, хоча мутантний ген екс-
пресується в багатьох клітинах організму люди-
ни [62]. 

Крім цього, вже відомий і добре охарактери-
зований первинний імунодефіцит, викликаний 
не класичними менделевськими мутаціями, а 
патогенними поліморфними замінами в гені, 
що кодує компонент імунної системи. Так, при 
спадковому дефіциті маннозозв’язуючого лек-
тину присутні комбінації поліморфізмів струк-
турних генів і промоторної ділянки, які спричи-
няють аномально низьку продукцію вказаного 
фактора імунітету. У клінічній картині цього іму-
нодефіциту також переважають різні інфекційні, 
алергічні, автоімунні, імунозапальні, онкологічні 
та нейропсихіатричні ураження, які дуже нагаду-

ють такі при ГДФЦ [18].
Таким чином, у клінічній імунології вже опи-

сані і вивчені схожі форми первинних імуноде-
фіцитів, що дозволяє легше зрозуміти природу 
нової імунодефіцитної хвороби, пов’язаної з ге-
нетично детермінованим порушенням діяльнос-
ті ферментів фолатного циклу.

Слід наголосити, що з ГДФЦ сьогодні 
пов’язують і деякі інші порушення психіки, вклю-
чаючи велику депресію, біполярний розлад і ши-
зофренію. Отримані нами дані дозволяють при-
пустити імунозалежний компонент патогенезу в 
таких випадках.

Висновки. Усі ці дані дозволяють дійти ви-
сновку, що ГДФЦ призводить до розвитку осо-
бливої форми первинного імунодефіциту з ва-
ріабельним імунологічним фенотипом, із пере-
важним залученням NK-, NKT-клітин, СD8+ ци-
тотоксичних Т-лімфоцитів, мієлопероксидази 
фагоцитів, що нерідко комбінуються з дисімуно-
глобулінемією в варіабельній манері. Цей імуно-
дефіцит має дисметаболічну природу, оскільки 
основні його компоненти асоційовані зі специ-
фічними біохімічними порушеннями, характер-
ними для ГДФЦ, і, найімовірніше, визначає різке 
зниження резистентності до внутрішньоклітин-
них мікроорганізмів і пухлин, ознаки системно-
го запалення, автоімунних і алергічних реакцій, 
які є типовими для дітей з РАС. Ми пропонуємо 
цей новий первинний імунодефіцит називати як 
імунодефіцит, асоційований з генетичним пору-
шенням фолатного циклу.

Імунодефіцит дозволяє об’єднати в загаль-
ний фенотип на перший погляд розрізнені син-
дроми, які часто послідовно або одночасно роз-
виваються у дітей з РАС, у тому числі – інфекційні 
ураження, лейкоенцефалопатію, PANDAS, скро-
неву медіанну епілепсію, алергію та кишкові по-
рушення. Хоча, очевидно, існують також прямі 
метаболічні впливи, різноманітні клінічні прояви, 
що спостерігаються у дітей з ГДФЦ, пов’язані не 
з прямим токсичним впливом гомоцистеїну та 
інших продуктів на нервові клітини, а з розви-
тком імунозалежних ускладнень, опосередкова-
них клітинним імунодефіцитом, включаючи не-
йроінфекційні ураження та індукцію автоімунних 
реакцій до антигенів нервової тканини. 
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РЕЗЮМЕ

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ІМУННОГО СТАТУСУ У 
ДІТЕЙ З РАС: ІМУНОДЕФІЦИТ, АСОЦІЙОВАНИЙ  З 

ГЕНЕТИЧНИМ ДЕФІЦИТОМ ФОЛАТНОГО ЦИКЛУ

Мальцев Д.В.

Інститут експериментальної і клінічної медицини НМУ імені 
О.О. Богомольця МОЗ України

Вступ. Результати останніх 5 мета-аналізів ран-
домізованих контрольованих клінічних досліджень 
вказують на асоціацію генетично детермінованого 
дефіциту ферментів фолатного циклу (ГДФЦ) і роз-
ладів спектру аутизму (РАС) у дітей. Існують повідо-
млення про зв’язок РАС з імунодефіцитними хворо-



20

ІМУНОЛОГІЯ ТА АЛЕРГОЛОГІЯ: НАУКА І ПРАКТИКА. 4’2021

бами та ознаками імунної дисрегуляції, а також опи-
сані імунозалежні механізми ураження ЦНС у дітей 
з РАС.

Мета дослідження: здійснити комплексний 
аналіз показників імунного статусу в дітей з РАС, 
асоційованими з ГДФЦ, у зв’язку зі специфічни-
ми біохімічними порушеннями та імунозалежни-
ми клінічними проявами.

Матеріали і методи. Ретроспективно про-
аналізовано медичні дані 225 дітей віком від 2 
до 9 років з ГДФЦ, у яких відзначалися клінічні 
прояви РАС (183 хлопчики і 42 дівчинки). Діагноз 
РАС був виставлений дитячими психіатрами за 
критеріями DSM-IV-TR (Diagnostic and Statistical 
Manual of mental disorders) та ICD-10 (The 
International Statistical Classification of Diseases 
and Related Health Problems) (досліджувана гру-
па – ДГ). До контрольної групи (КГ) віднесли 51 
психічно здорову дитину (37 хлопчиків та 14 ді-
вчаток) аналогічного вікового розподілу, які не 
страждали на ГДФЦ та РАС.

Патогенні поліморфні варіанти генів фолат-
ного циклу визначали методом ПЛР з рестрикці-
єю (Сінево, Україна).

Імунологічне обстеження включало вивчення 
субпопуляційного складу лімфоцитів з викорис-
танням лазерної проточної цитофлуориметрії 
(цитофлуориметр Epics Xl, США) і методу не-
прямої імунофлуоресценції з моноклональними 
антитілами до CD-маркерів з двома або трьома 
мітками (CD3+, CD3+CD4+, CD3+CD8+, CD3—
CD19+, CD3—CD16+CD56+, CD3+CD16+CD56+) 
(реактиви Beckman Coulter, США). Фагоцитоз 
оцінювали за активністю мієлопероксидази 
(проточна цитофлуориметрія) і НАДФ-оксидази 
(НСТ-тест). Сироваткові концентрації імуногло-
булінів основних класів (М, G, А) визначали за 
результатами твердофазного ІФА. Концентра-
цію класів IgE, IgD та субкласів IgG (IgG1, IgG2, 
IgG3, IgG4) у сироватці крові вимірювали за до-
мопогою твердофазного ІФА (ВекторБЕСТ, РФ; 
MDI Limbach Berlin GmbH, Німеччина).

Для визначення вірогідності відмінностей 
між показниками у групах спостереження ви-
користовували параметричний Т-критерій 
Ст’юдента з показником довірчої ймовірності 
р та непараметричний критерій – число знаків 
Z за Урбахом Ю.В. Для вивчення асоціацій між 
досліджуваними показниками застосовували 
показник відношення шансів (odds ratio, OR) та 
95% довірчий інтервал (95% СІ).

Дослідження виконувалося як фрагмент на-
уково-дослідної роботи на замовлення МОЗ 
України (№ держреєстрації 0121U107940).

Результати та їх обговорення. Дефіцит 
NK-клітин відзначався в 65%, NKT-клітин – в 
73%, СD8+ цитотоксичних Т-лімфоцитів – в 49%, 
мієлопероксидази – в 39%, а дисімуноглобуліне-
мія – в 37% випадків серед пацієнтів ДГ (р<0,05; 

Z<Z0,05). Показана асоціація основних імуноло-
гічних порушень (дефіцитів NK-, NKT-клітин, ци-
тотоксичних Т-лімфоцитів, мієлопероксидази) 
і біохімічних порушень при ГДФЦ – гіпергомо-
цистеїнемією, дефіцитами вітамінів В6, В12, D3, 
фолієвої кислоти і ознаками мітохондріальної 
дисфункції. Також продемонстрована асоціація 
ідентифікованої імунної дисфункції з імуноза-
лежними клінічними проявами.

Висновки. Отримані дані дозволяють виді-
лити новий первинний імунодефіцит – імуноде-
фіцит, асоційований з ГДФЦ.

Ключові слова: природні кілери, природні 
кілерні Т-клітини, цитотоксичні Т-лімфоцити, мі-
єлопероксидаза, гомоцистеїн.

РЕЗЮМЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ИММУННОГО СТАТУСА 
У ДЕТЕЙ С РАС: ИММУНОДЕФИЦИТ, 

АССОЦИИРОВАННЫЙ С ГЕНЕТИЧЕСКИМ 
ДЕФИЦИТОМ ФОЛАТНОГО ЦИКЛА

Мальцев Д.В.

Институт экспериментальной и клинической медицины НМУ 
имени А.А. Богомольца МОЗ Украины

Вступление. Результаты последних пяти ме-
та-анализов рандомизированных контролируемых 
клинических исследований указывают на ассоци-
ацию генетически детерминированного дефицита 
ферментов фолатного цикла (ГДФЦ) и расстройств 
спектра аутизма (РАС) у детей. Есть сообщения о 
связи РАС с иммунодефицитными болезнями и при-
знаками иммунной дисрегуляции, а также описаны 
иммунозависимые механизмы поражения ЦНС у де-
тей с РАС.

Цель исследования: провести комплексный 
анализ показателей иммунного статуса у детей с 
РАС, ассоциированными с ГДФЦ, в связи со спец-
ифическими биохимическими нарушениями и имму-
нозависимыми клиническими проявлениями.

Материалы и способы. Ретроспективно про-
анализированы медицинские данные 225 детей в 
возрасте от 2 до 9 лет с ГДФЦ, у которых отмечались 
клинические проявления РАС (183 мальчика и 42 де-
вочки). Диагноз РАС был выставлен детскими пси-
хиатрами по критериям DSM-IV-TR (Diagnostic and 
Statistical Manual of mental disorders) и ICD-10 (The 
International Statistical Classification of Diseases and 
Related Health Problems) (исследуемая группа – ИГ). 
К контрольной группе (КГ) отнесли 51 психически 
здорового ребенка (37 мальчиков и 14 девочек) ана-
логичного возрастного распределения, не страдаю-
щих ГДФЦ и РАС.

Патогенные полиморфные варианты генов фо-
латного цикла определяли методом ПЦР с рестрик-
цией (Синэво, Украина).

Иммунологическое обследование включало из-
учение субпопуляционного состава лимфоцитов с 
использованием лазерной проточной цитофлуори-
метрии (цитофлуориметр Epics Xl, США) и метода 
непрямой иммунофлуоресценции с моноклональ-



21

ІМУНОЛОГІЯ ТА АЛЕРГОЛОГІЯ: НАУКА І ПРАКТИКА. 4’2021

ными антителами к CD-маркерам с двумя или тре-
мя метками (CD3+, CD3+, CD3+ CD3-CD16+CD56+, 
CD3+CD16+CD56+) (реактивы Beckman Coulter, 
США). Фагоцитоз оценивали по активности миелопе-
роксидазы (проточная цитофлуориметрия) и НАДФ-
оксидазы (НСТ-тест). Сывороточные концентрации 
иммуноглобулинов основных классов (М, G, А) опре-
деляли по результатам твердофазного ИФА. Концен-
трацию классов IgE, IgD и субклассов IgG (IgG1, IgG2, 
IgG3, IgG4) в сыворотке крови измеряли с помощью 
твердофазного ИФА (ВекторБЕСТ, РФ; MDI Limbach 
Berlin GmbH, Германия).

Для определения достоверности отличий 
между показателями в группах наблюдения ис-
пользовали параметрический Т-критерий Стью-
дента с показателем доверительной вероятнос-
ти и непараметрический критерий – число зна-
ков Z по Урбаху Ю.В. Для изучения ассоциаций 
между исследуемыми показателями применяли 
показатель отношения шансов (odds ratio, OR) и 
95% доверительный интервал (95% СИ).

Исследование выполнялось как фрагмент 
научно-исследовательской работы по заказу 
Минздрава (№ госрегистрации 0121U107940).

Результаты и их обсуждение. Дефицит 
NK-клеток отмечался в 65%, NKT-клеток – в 
73%, СD8+ цитотоксических Т-лимфоцитов – в 
49%, миелопероксидазы – в 39%, а дисимму-
ноглобулинемия – в 37% случаев среди паци-
ентов ИГ (р<0,05; Z<Z0,05). Показана ассоци-
ация основных иммунологических нарушений 
(дефицитов NK-, NKT-клеток, цитотоксических 
Т-лимфоцитов, миелопероксидазы) и биохими-
ческих нарушений при ГДФЦ – гипергомоцис-
теинемии, дефицитов витаминов В6, В12, D3, 
фолиевой кислоты и признаками митохондри-
альной дисфункции. Также продемонстрирова-
на ассоциация идентифицированной иммунной 
дисфункции с иммунозависимыми клинически-
ми проявлениями.

Выводы. Полученные данные позволяют 
выделить новый первичный иммунодефицит – 
иммунодефицит, ассоциированный с ГДФЦ.

Ключевые слова: естественные киллеры, 
естественные киллерные Т-клетки, цитотокси-
ческие Т-лимфоциты, миелопероксидаза, го-
моцистеин.

SUMMARY

THE RESULTS OF THE ASSESSMENT OF 
IMMUNE STATUS IN CHILDREN WITH ASD: 

IMMUNODEFICIENCY ASSOCIATED WITH GENETIC 
DEFICIENCY OF THE FOLATE CYCLE

Maltsev D.

Institute of Experimental and Clinical Medicine at the 
Bogomolets NMU of the Ministry of Health of Ukraine

Introduction. The results of the last 5 meta-ana-
lyzes of randomized controlled clinical trials indicate 
an association of genetically determined deficiency 

of folate cycle enzymes (GDFC) and autism spectrum 
disorders (ASD) in children. There have been reports of 
an association of ASD with immunodeficiency disease 
and signs of immune dysregulation, as well as immune-
dependent mechanisms of CNS damage in children with 
ASD.

The aim of the study: to conduct a comprehensive 
analysis of immune status in children with ASD associ-
ated with GDFC, due to specific biochemical disorders 
and immune-dependent clinical manifestations.

Materials and methods. Medical data of 225 
children aged 2 to 9 years with GDFC, in which clini-
cal manifestations of ASD (183 boys and 42 girls) were 
noted, were retrospectively analyzed. The diagnosis of 
PAS was made by child psychiatrists according to the 
criteria of DSM-IV-TR (Diagnostic and Statistical Man-
ual of mental disorders) and ICD-10 (The International 
Statistical Classification of Diseases and Related Health 
Problems) (study group; SG). The control group (CG) 
included 51 mentally healthy children (37 boys and 14 
girls) of similar age distribution, who did not suffer from 
GDFC and ASD.

Pathogenic polymorphic variants of folate cycle 
genes were determined by restriction PCR (Sinevo, 
Ukraine).

Immunological examination included the study of 
the subpopulation composition of lymphocytes us-
ing laser flow cytofluorimetry (cytofluorimeter Epics Xl, 
USA) and the method of indirect immunofluorescence 
with monoclonal antibodies to CD-markers with two or 
three CD (CD19+CD3-, CD3+CD4+, CD3+ CD8+, CD3—
CD16+CD56+, CD3+CD16+CD56+) (Beckman Coulter 
reagents, USA). Phagocytosis was assessed by the activ-
ity of myeloperoxidase (flow cytofluorimetry) and NADP 
oxidase (HCT test). Serum concentrations of immuno-
globulins of the main classes (M, G, A) were determined 
by the results of solid-phase ELISA. The concentration of 
IgE, IgD and IgG subclasses (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4) in 
serum was measured by solid-phase ELISA (VectorBEST, 
RF; MDI Limbach Berlin GmbH, Germany).

To determine the probability of differences between 
indicators in the observation groups used Student’s 
parametric T-test with a confidence probability p and 
non-parametric criterion – the number of Z signs accord-
ing to Urbach Yu.V. To study the associations between the 
studied indicators, the odds ratio (OR) and the 95% con-
fidence interval (95% SI) were used.

The research was performed as a fragment of re-
search work commissioned by the Ministry of Health of 
Ukraine (ж state registration 0121U107940).

Results and discussion. Deficiency of NK cells was 
observed in 65%, NKT cells – in 73%, CD8+ cytotoxic T-
lymphocytes – in 49%, myeloperoxidase – in 39%, and 
dysimmunoglobulinemia – in 37% of cases among pa-
tients with SG (p<0,05; Z<Z0.05). The association of the 
main immunological disorders (deficiencies of NK-, NKT-
cells, cytotoxic T-lymphocytes, myeloperoxidase) and 
biochemical disorders in GDFC – hyperhomocysteinemia, 
deficiencies of vitamins B6, B12, D3, folic acid and signs 
of mitochondrial dysfunction is shown. The association of 
identified immune dysfunction with immune-dependent 
clinical manifestations has also been demonstrated.
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ОЦІНКА СТАНУ КЛІТИННОГО ТА ГУМОРАЛЬНОГО ІМУНІТЕТУ ЛЮДИНИ ПІД 
ВПЛИВОМ ПРЕПАРАТУ ЕСБЕРІТОКС НА ФОНІ ВАКЦИНАЦІЇ ВІД SARS-COV-2

1 КУРЧЕНКО А.І.,  1 ФЕДОРУК Г.В., 2 САВЧЕНКО В.С.
1Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця, кафедра клінічної імунології та 

алергології з основами медичної генетики, м. Київ

2 ДУ  «Інститут урології ім. академіка О.Ф.Возіанова НАМН України», м. Київ

Пандемія COVID19 триває більш ніж 2 роки. 
Однією з особливостей перебігу вірусної інфек-
ції COVID19 є порушення імунної відповіді люди-
ни на потрапляння вірусу в організм. Накопиче-
но багато фактів щодо особливостей дії цього 
вірусу на організм, які пов’язані як з самою хво-
робою, так і зі станом імунної системи на момент 
інфікування [3-9]. Масова вакцинація населення 
хоча і довела свою дієвість по зменшенню за-
хворюваності, проте, з різних причин остаточно 
не призупинила рух пандемії COVID19. Є припу-
щення, що недостатня ефективність вакцинації, 
в деяких випадках, пов’язана з індивідуальними 
особливостями регуляторних механізмів клітин-
ного та гуморального імунітету у пацієнтів у від-
повідь на вакцину [26, 27]. 

Останні два роки були присвячені пошуку 
специфічних противірусних препаратів, отри-
манню дієвих вакцин та можливості і необхіднос-
ті використання імуномодулюючих препаратів 
для впливу на імунну систему імунокомпромен-
тованих пацієнтів, які перенесли захворювання 
або готуються до вакцинації. Особливу увагу на-
уковців та лікарів привертають рекомендації із 
застосуванням рослинних препаратів, зокрема 
на основі трави та коренів різних видів ехінацеї 
[8-19, 22]. Відомо, що ехінацея – рослинний біо-
генний стимулятор, який чинить імуномодулюю-
чу і протизапальну дію, стимулює кістково-моз-
кове кровотворення, внаслідок чого збільшу-
ється кількість лейкоцитів. Активує переважно 
клітинний імунітет, стимулює фагоцитарну ак-
тивність макрофагів і хемотаксис гранулоцитів, 
збільшує продукцію цитокінів, прискорює транс-
формацію B-лімфоцитів у плазматичні клітини, 
підсилює антитілоутворення і T-хелперну актив-
ність. Підвищує неспецифічну резистентність 
організму (у т.ч. до збудників грипу і герпесу) 
[20-22]. Саме тому, для проведення пілотного 
дослідження нами було вибрано препарат Есбе-
рітокс, в складі якого є корені ехінацеї пурпуро-
вої (Echinacea purpurea Moench) та корені ехі-
нацеї паліди (Echinacea pallida Nutt): (таблетки 
3,2 мг), виробник Schaper & Brummer (Німеччи-
на), Реєстраційне посвідчення UA/11978/01/01, 

термін державної реєстрації: з 15.12.2016 р. – 
необмежений, АТХ-код: ATХL03A X.). Основни-
ми показаннями для призначення препарату є 
зміцнення опірності організму як підтримуюча 
терапія при комплексному лікуванні вірусних за-
студних захворювань (з інструкції). Дослідний 
препарат рекомендовано для застосування в 
якості імуномодулятора при різних вірусних за-
хворюваннях за кодами МКХ B34.0, МКХ B34.9, 
МКХ J06.9, МКХ J04.0, МКХ U07.1 та інші. 

Є дані про ефективність застосування пре-
парату Есберітокс при вакцинації проти гепа-
титу В з метою виявлення факту впливу рос-
линного імуномодулятора Esberitox N на рівень 
сероконверсії. У дослідження було залучено 346 
студентів-медиків, які взяли участь у плацебо-
контрольованому, рандомізованому подвійному 
сліпому дослідженні. Вони приймали по 2 та-
блетки Esberitox N 3 рази щодня, починаючи за 
3 дні до вакцинації і закінчуючи через два тижні 
після неї. Цільовими результатами були серо-
конверсія та вищий в порівнянні з плацебо рі-
вень титру анти-HBs [1].

Результати вітчизняних дослідників (акад. 
Майданник В.Г. та ін., 2017) щодо імуномоду-
люючих властивостей Есберітоксу при гострих 
респіраторних вірусних інфекціях у дітей свід-
чать про достовірне посилення імуноглобулін-
продукуючих властивостей В-лімфоцитів під 
впливом препарату [2].

Мета дослідження: вивчення ефективності 
Есберітоксу як препарату, який зможе підсилити 
ефективність вакцинацій від SARS-CoV-2 за ра-
хунок впливу на продукцію антитіл та активацію 
цитотоксичних клітин.

Матеріали і методи дослідження.
В дослідженні приймали участь дві групи до-

бровольців. Група 1 включала 30 клінічно здоро-
вих добровольців, що не хворіли на COVID19 на 
протязі 3 місяців до моменту входження в проект 
дослідження. Середній вік склав 38 років, 17 чо-
ловіків та 13 жінок. Група 2 – контрольна група, 
яку склали 20 клінічно здорових людей співстав-
ного віку. Досліджувані обох груп не мали захво-
рювань серцево-судинної системи та порушень 

https://likicontrol.com.ua/atc-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F/
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згортання крові, системних захворювань та ознак 
вроджених та набутих імунодефіцитів. Ними була 
підписана проінформована згода на обстеження 
та застосування препарату «Есберітокс». Група 
1 приймала препарат «Есберітокс» за схемою: 4 
таблетки х 3 рази на день за три дні до вакцинацій 
та 4 таблетки х 3 рази на день – 7 днів після отри-
мання першої дози вакцини Comirnaty від Pfizer-
BioNTech. Група 2 – препарат не приймала. Іму-
нологічні дослідження проводили тричі для гр.1 
та гр.2: за три дні до вакцинації, безпосередньо 
перед введенням першої дози вакцини, та перед 
ревакцинацією (через 21 день після отримання 
першої дози вакцини). 

Для дослідження відбирали кров з ліктьової 
вени з застосуванням вакутайнерів – 2,5 мл з 
К3ЕДТА. В подальшому матеріал розділяли – 1,5 
мл – цільну кров для дослідження імунограми  
методом протокової цитофлуориметрії та 1 мл 
для отримання плазми крові – 300 мкл – для до-
слідження методом ІФА. Субпопуляційний склад 
лімфоцитів периферійної крові досліджували 
методом протокової цитометрії за допомогою 
реагентів для визначення кластерів диферен-
ціації виробництва «Beckman Coulter Іnc.», США 
(Cyto-Stat тетраХРОМ CD45-FITC/CD4-RD1/
CD8-ECD/CD3-PC5, CYTO-STAT тетраCHROME 
CD45FITC, CD56RD1, CD19ECD, CD3PC5,  IOTest 
CD56PC5,  IOTest CD3FITC, CD314APC, CD94PE, 
IOTest CD45PC7). По 100 мкл периферичної кро-
ві з К3ЕДТА в якості антикоагулянту інкубували 
протягом 15-20 хвилин в захищеному від світла 
місці, з сумішами кон’югованих моноклональ-
них антитіл: 

1. До СD45, мічене флуоресцентним барв-
ником FITC, до CD56, мічене флуоресцентним 
барвником RD1, до СD19, мічене флуоресцент-
ним барвником ECD, та до СD3, мічене флуо-
ресцентним барвником PC5, в одному флаконі 
(Тетра1) та моноклональне антитіло до СD314, 
мічене флуоресцентним барвником АРС, СD94, 
мічене РЕ (фікоеритрином).

2. До СD45, мічене флуоресцентним барв-
ником FITC, до CD4, мічене флуоресцентним 
барвником RD1, до СD8, мічене флуоресцент-
ним барвником ECD, та до СD3, мічене флуо-
ресцентним барвником PC5, в одному флаконі 
(Тетра2) та моноклональне антитіло до СD314, 
мічене флуоресцентним барвником АРС, СD94, 
мічене РЕ (фікоеритрином).

3. До СD3, мічене флуоресцентним барв-
ником FITC, до СD94, мічене флуоресцентним 
барвником РЕ, до СD56, мічене флуоресцент-
ним барвником РС5, до СD45, мічене флуо-
ресцентним барвником РС7,  до СD314, мічене 
флуоресцентним барвником АРС, СD94, мічене 
РЕ (фікоеритрином). Після інкубації проводили 
лізис еритроцитів за допомогою лізуючого роз-
чину, відмивали і ресуспендували клітини крові 

в фосфатно-сольовому буфері (РВС). Для ви-
значення абсолютних значень додавали 100 мкл 
флюоросфер Flow-Count виробництва «Beckman 
Coulter Іnc.», США.  Цитофлуорометричний ана-
ліз виконували на проточному цитометрі NAVIOS 
(«Beckman Coulter Іnc.»).  В результатах аналізу 
відображали такі показники (у відсотках та абсо-
лютних значеннях) в складі імунограми: 
1. Базова імунограма (показники зазначе-

ні в Наказі №626 від 08.10.2007 р. МОЗ 
України) – CD19 (CD3–19+), NK-натуральні 
кілери CD56+ (CD3–56+), Т-лімфоцити з ци-
тотоксичною активністю, які експресують 
маркери NK-клітин (CD3+56+), Т-лімфоцити 
всі (CD3+19–), Т-кілери/супресори (CD3+8+), 
Т-хелпери (CD3+4+), індекс імуногенності 
(CD4+/CD8+). 

2. Показник експресії CD314+ та CD94+ у від-
сотках та абсолютних значеннях, визначали 
окремо: серед всіх Т-лімфоцитів (CD3+19–) 
і на натуральних кілерах (CD3–56+314+, 
CD3–56+94+). Серед всіх NK маркованих 
CD3–56+ (прийнятих за 100%) – процент клі-
тин, що не мають експресії жодного з ви-
щевказаних маркерів, позитивні тільки за 
CD314+ і позитивні за обома рецепторами 
(CD3–56+314+94+). Серед Т-лімфоцитів ви-
значали окремо відсоток Т-клітин, які не 
марковані жодним рецептором, позитив-
ні за CD314+ та позитивні за обома рецеп-
торами (CD3+56+314–94–, CD3+56+314+94–, 
CD3+56+314+94+).

3. Рівень антитіл визначали в плазмі крові  
людини методом імуноферментного ана-
лізу (ІФА) із застосуванням тест-систем 
виробництва ПрАТ «НВК «Діапроф-Мед» 
(Україна) –DIA®-SARS-CoV-2: 
1. Тест-система імуноферментна призна-

чена для якісного виявлення сумарних 
антитіл (IgG, IgМ та IgА) до коронавірусу 
SARSCoV-2 в сироватці та плазмі крові. 

2. DIA®-SARS-CoV-2-S-IgG Тест-система 
імуно ферментна для кількісного виявлен-
ня IgG до Spike-антигену коронавірусу 
SARS-CoV-2 – призначена для кількісного 
виявлення IgG антитіл до Spike-антигену 
коронавірусу SARS-CoV-2 в сироватці та 
плазмі крові людини методом імунофер-
ментного аналізу (ІФА), та для оцінки ста-
ну поствакцинального імунітету. 

Аналіз був проведений з використанням 
стандартного обладнання для ІФА з застосуван-
ням валідованого протоколу дослідження. Ста-
тистичну обробку проводили з використанням 
програми Statistica 10 для Windows (StatSoft, 
США). Вірогідність різниці встановлювали за 
тестом Манна Уїтні (непарний, непараметрич-
ний, двохвостий). Відмінності вважали вірогід-
ними при p<0,05.  
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Результати дослідження та їх обговорення.
В обох групах результати загальної імуно-

грами (базова частина) знаходились в межах 
широких коливань референтних значень. Ста-
тистичної достовірності змін на початку дослі-
дження – між 1 та 2 групами виявлено не було 
(p>0,05). За час вакцинації клінічно негативних 
проявів, таких як: підвищена температура, скар-
ги на зміну стану після вакцинації та ревакци-
нації, в першій групі не було. В другій групі у 3 
обстежуваних після першої вакцинації на другий 
день підвищувалась температура до 38-38,2°С. 
Захворювання на Ковід-19 в першій групі не 
реєструвалось. В другій групі – 1 обстежува-
ний переніс захворювання на Ковід-19 в легкій 
формі. В першій групі були виявлені достовірні 

тенденції до змін за результатами прийому пре-
парату: 
1. Підвищувались показники В-лімфоцитів 

(CD3-19+) у обстежуваних 1-ї групи, які 
гранично були знижені при першому дослі-
дженні. 
Перед вакцинацією, із 30 обстежуваних 11 

мали гранично низькі за референтними меж-
ами (референтні значення CD3-19+  складають 
7-17% та абсолютні – 111-376 кл/мкл) відсоткові 
та абсолютні значення показників В-лімфоцитів 
(CD3-19+) з тенденцією до підвищення – в се-
редньому в 1,3-2,8 рази після прийому препа-
рату. При цьому більше зростали абсолютні зна-
чення (від 102 до 173 кл/мкл), ніж відсоткові (від 
6,8-7,8% до 10,4-13,2%) (Рис. 1):
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Рис. 1. Динаміка змін показників В-лімфоцитів (CD3-19+) у обстежуваних 1-ї групи (діаграма 1 – % значення; 
діаграма 2 – абсолютне значення)

Змінені показники через 21 день застосу-
вання препарату зберігали тенденцію до нор-
малізації стану В-клітинної відповіді (Рис. 2). В 
статистичному розрахунку цих даних p>0,05, 

проте сама тенденція змін є беззаперечною. 
Отже, цей факт необхідно перевірити на більш 
численній та однорідній, за показниками вклю-
чення, групі.

До прийому препарату Есберітокс, 1-й етап Після прийому Есберітокс, 2-й етап 

А1 – % CD19+

Рис. 2.  Гістограма, протокова цитофлуориметрія. Приклад змін експресії CD19+  за результатами  
1-го і 2-го етапів дослідження, 1-а група
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2. Відповідно до розподілу, в обох групах ме-
тодом ІФА вимірювали рівень IgG до Spike-
антигену коронавірусу SARS-CoV-2. За да-
ною тест-системою результат кожного ана-
лізу оцінюють наступним чином: >8 U/мл 
позитивний; <8 U/мл негативний; >125 U/
мл  – високий рівень антитіл; 30-125 U/мл – 
середній рівень антитіл; 8-30 U/мл – низький 
рівень антитіл.

До вакцинації позитивних антитіл ні в пер-
шій, ні в другій групі не виявлялось. При скла-
данні груп, обстежувані з позитивними резуль-
татами як якісних сумарних антитіл, так і з по-
зитивними результатами IgG до Spike-антигену 

коронавірусу SARS-CoV-2, із дослідження ви-
ключались.

В першій групі – на 3-му етапі обстеження – 
3 вакцинованих показали високий рівень антитіл 
(>125 U/мл), середній рівень – 19 обстежуваних 
(від 30 до 76 U/мл) антитіл та низький рівень – 8 
обстежуваних (від 16 до 23 U/мл.). Негативних 
результатів отримано не було.

В другій групі (контроль) при обстеженні на 
день ревакцинації – 8 первинно вакцинованих 
мали негативний результат, 1 людина після вак-
цинації через 10 днів захворіла на COVID-19, під-
тверджений ПЛР, перенесений в легкій формі (ви-
сокий рівень антитіл на 21 день). 8 вакцинованих 
показали низький рівень, 3 – середній (Рис. 3). 

63%
27%

10%

кількість паціентів, 1 група,
3 етап обстеження

низький

середній

високий

40%

40%

15%
5%

кількість паціентів, 2 група,
3 етап обстеження

негатив.

низький

середній

високий

1 – високий рівень антитіл, 3 обстежуваних, 10%
2 – середній рівень антитіл, 19 обстежуваних, 73%
3 – низький рівень антитіл, 8 обстежуваних, 17%

1 – високий рівень антитіл, 1 обстежуваний, 5%
2 – середній рівень антитіл, 3 обстежуваних, 5%
3 – низький рівень антитіл, 8 обстежуваних, 50% 
4 – негативний результат, 8 обстежуваних, 40%

Рис. 3. Порівняльні діаграми розподілу рівнів IgG до Spike-антигену коронавірусу SARS-CoV-2, 
1-ї та 2-ї групи, 3 етап, 21 день після вакцинації.

За фактом отриманих результатів – застосу-
вання препарату Есберітокс показало імуномо-
дулюючий ефект впливу на В-клітини та їх імуно-
глобулін-продукуючі властивості. 
2. Особливістю проведеного дослідження є ви-

значення експресії адаптивних активуючих 
CD314(NKG2D) та інгібуючих CD94(NKG2A) 
рецепторів на NK-клітинах та Т-лімфоцитах. 
За результатами проведеного дослідження 

із застосуванням препарату Есберітокс було ви-
явлено такі зміни:

1 група, – до початку прийому препарату, 
– мала зміни в показниках експресії CD314+ та 
CD94+ і на NK-, і на Т-цитотоксичних клітинах. Із 
30 обстежуваних виділено 19, у яких отримано 
достовірну тенденцію до нижче вказаних змін: 
1. Серед всіх NK CD3–56+ (100%) до почат-

ку прийому препарату спостерігалося 11% 
клітин, негативних за обома рецепторами 
(CD3–56+314–94–), які перед вакцинацією 
зменшувались до 6,2%. 

2. CD3–56+314+94– до початку дослідження 
складало 59%, які під впливом Есберітоксу 
збільшувались до 68,8%. 

3. NK-клітин, позитивних за обома рецепто-
рами (CD3–56+314+94+) до вакцинації було 
30%, після прийому препарату стало 31%  
(Рис. 4): 

Після прийому Есберітоксу відсоткові по-
казники кілерних клітин CD3–56+ з експресі-
єю CD314+, негативні по CD94, збільшились 
1,1 рази, NK-клітини, які не експресують жод-
них рецепторів, зменшились в 1,6 разів, NK-
клітини з експресією обох рецепторів, збіль-
шились в 1,03 рази (Рис. 4, 6). Т-цитотоксичні 
клітини (CD3+), які не експресують жодних ре-
цепторів, зменшились в 1,3 рази, позитивні за 
CD314+ збільшились в 1,04 рази, позитивні за 
обома рецепторами збільшились в 2,7 разів  
(Рис. 5, 6): 
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Результати дослідження:
група
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Рис. 4. Діаграми розподілу експресії CD314 і CD94 серед всіх NK (CD3-56+, 100%)  
першого та другого етапів дослідження, 1 група.
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Рис. 5. Діаграми розподілу експресії CD314 і CD94 серед всіх Т-лімфоцитів  (CD3+56+, 100 %)  
першого та другого етапів дослідження, 1 група.

Типовий приклад змін експресії CD314+ і CD94+ на NK- і на Т-цитотоксичних клітинах, гістогра-
ми, протокова цитофлуориметрія, 1 група (Рис. 6):

Рис. 6. Гістограми - приклад змін експресії регуляторних рецепторів CD314 і CD94 протягом  
1, 2 та 3 етапів дослідження на NK- і Т-клітинах під впливом препарату Есберітокс, 1 група.
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Перед ревакцинацією, через 21 день, 3-й 
етап, достовірних змін перерозподілу рецепто-
рів практично не спостерігалось, отже, відбувся 
процес стабілізації експресії адаптивних рецеп-
торів на NK- та Т-цитотоксичних клітинах.

2-га група достовірних змін результатів об-
стеження між етапами не мала і відрізнялась 
від першої великою неоднорідністю результатів 
3-го етапу, хоча, усереднено – майже незмінни-
ми  показниками, р>0,05 (Рис. 7, 8):
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Рис. 7.  Діаграми розподілу експресії CD314 і CD94 серед всіх NK-лімфоцитів  (CD3-56+, 100%)  
першого та третього етапів дослідження, 2 група.
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Рис. 8. Діаграми розподілу експресії CD314 і CD94 серед всіх Т-лімфоцитів  (CD3+56+, 100%)  
першого та третього етапів дослідження, 2 група.

NK-клітини – природні кілери, є частиною 
вродженої імунної системи, де вони складають 
першу лінію захисту від гострої інфекції та раку, 
а також регулюють адаптивну імунну відповідь. 
Функція NK-клітин суворо регулюється балан-
сом активуючих та інгібуючих рецепторів, що 
кодуються зародковою лінією. Функціональна 
активність NK є результатом внутрішньоклітин-
них взаємодій активуючих і інгібуючих процесів. 
Активація NK-клітин залежить від зсуву в сиг-
нальному балансі між інгібуючими та активую-
чими рецепторами. Рецептори на поверхні NK 
розділені на три основних сімейства: рецепто-
ри  NK-цитотоксичності,  лектинові рецептори 
С-типу (CD94 (NKG2A)) та KIR. Всі рецептори 
NK-цитотоксичності є активуючими, тоді як лек-
тинові рецептори та KIR можуть бути як акти-

вуючими, так і інгібуючими. Набуття в процесі 
дозрівання NK-клітинами цитотоксичних влас-
тивостей синхронізовано з появою самоінгібую-
чих рецепторів CD94 (NKG2A) або KIR (кілерних 
імуноглобуліноподібних рецепторів). NK, по-
збавлені інгібуючих рецепторів, проявляють не 
більшу активність, а навпаки, є гіпореактивни-
ми. При розпізнаванні ліганда активуючі рецеп-
тори NK можуть розпізнати клітину як аномальну 
і, відповідно, запустити процес її знищення. При 
цьому інгібуючі рецептори забезпечують також 
контроль активності NK щодо здорових тканин.

 Активація NK-клітин призводить до цитоток-
сичної дегрануляції та вироблення запальних 
цитокінів, вбиваючи клітини-мішені. Здорові клі-
тини експресують молекули головного комплек-
су гістосумісності класу I (MHC I), які маркують 
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ці клітини як «власні». MHC I діють як ліганди для 
інгібуючих рецепторів на NK-клітинах і роблять 
свій внесок у «самотолерантність», запобігаючи 
знищенню NK-клітин [4-7].

NKG2D (CD314), який кодується Klrk1, яв-
ляє собою активуючий рецептор клітинної по-
верхні, який переважно експресується на всіх 
NK-клітинах, NKT-клітинах та підмножинах 
σσТ-клітин. Активуючі рецептори в першу чер-
гу забезпечують спостереження за тканинним 
стресом – шляхом розпізнавання індукованих 
стресом власних лігандів на клітинах-міше-
нях. Молекулярна структура NKG2D дозволяє 
йому пов›язувати ряд структурно різних MHC 
I-подібних лігандів. У гомеостатичних умовах 
експресія лігандів NKG2D, як правило, низька. 
Навпаки, при клітинному стресі, такому як ін-
фекція або онкогенна трансформація, їх екс-
пресія може бути значно збільшеною. Основна 
функція NKG2D полягає в регуляції передачі 
сигналів через інші рецептори. Його унікальна 
особливість полягає в тому, що він здатний як 
пригнічувати, так і посилювати передачу сиг-
налів великої кількості рецепторів в декількох 
онтологічно різних підмножинах імунних клітин 
на різних етапах життєвого циклу, таких як гема-
топоетичний розвиток, праймування і ефекторні 
реакції. NKG2D бере участь у формуванні пери-
феричної толерантності NK-клітин – ефект, який 
вперше був виявлений у онкологічних хворих. 
Висока експресія ліганду NKG2D опосередковує 
інгібування рецептора NKG2D на лімфоцитах, 
інфільтруючих пухлину (TIL), і знижує чутливість 
до взаємодії NKG2D. Вважається, що в фізіо-
логічних умовах цей процес запобігає гіперре-
активності NK проти периферичних лігандів, 
утворення яких в кістковому мозку є неповним. 
Однак, коли ліганди NKG2D експресуються хро-
нічно або з низькою інтенсивністю, вони повідо-
мляють про необхідність зниження рецептор-
ної реакції і пригнічують функцію імунних клітин  
[3, 7, 25]. 

Даних про значення регуляторних рецепто-
рів NK-клітини при SARS-CoV-2 мало, проте за 
численними повідомленнями та статтями роз-
глядається стан виснаження натуральних кілер-
них клітин та участь в такому механізмі регуля-
торних рецепторів. Імунопатологія COVID-19, 
як і SARS, заснована на порушенні регуляції 
вроджених та клітинно-опосередкованих імун-
них відповідей. SARS-CoV-2 також може вико-
ристовувати ACE2 як рецептор входу в клітину. 
Численні дослідження показали, що у пацієнтів, 
інфікованих SARS-CoV-2, значно зменшуєть-
ся кількість NK та Т-клітин, після чого клітини 
проявляють фенотип функціонального висна-
ження, підвищується експресія маркера інгібу-
вання натуральних кілерів NKG2A та маркерів 
виснаження Т-клітин PD-1 та Tim-3. Ці резуль-

тати були підтверджені в інших дослідженнях, 
що додатково підкреслило надмірну активацію 
Т-клітин, відзначену високими рівнями HLA-DR 
та CD38. У NK-клітинах експресія інгібіторного 
маркера NKG2A призводить до зниження екс-
пресії IFNσ, IL-2 та TNFσ, а також зниження рівнів 
гранзиму B. Tim-3, на відміну від його старіючої 
ролі у Т-клітинах, вважається маркером повніс-
тю функціональних NK-клітин, що призводить 
до збільшення експресії IFNσ. Тим не менш, Tim-
3 також пов’язаний з обмеженням цитотоксич-
ності NK-клітин. Дослідження Wilk та ін. [16] вия-
вило ще три маркери виснаження (LAG3, PDCD1 
та HAVCR2) на NK-клітинах пацієнтів з COVID-19, 
які вказують на те, що фенотип виснажених NK-
клітин цілком може бути викликаний інфекцією 
SARS-CoV-2 [19, 22-25].

Передбачається, що експресія адаптив-
них активуючих CD314(NKG2D) та інгібуючих 
CD94(NKG2A) рецепторів на NK-клітинах та 
Т-лімфоцитах вкаже на збереження захисної 
функції та можливість організму людини опи-
ратися змінам в імунній системі при інфікуванні 
вірусом SARS-CoV-2. Знаходження лікарського 
засобу, який проявить імуноадаптивний ефект і 
допоможе стабілізувати стан порушеного імун-
ного балансу, є пріоритетним в пошуках всього 
світового суспільства.

Висновки

1. Проведене дослідження показало, що пре-
парат Есберітокс, призначений як імуно-
модулятор-адаптоген, в процесі вакцинації 
стимулює вироблення специфічних антитіл 
до COVID-19 у випадку нормалізації кількості 
В-клітин. 

2. Препарат Есберітокс є імуномодулятором, 
що здатний впливати на регуляторні акти-
вуючі та інгібуючі рецептори NK- та Т-клітин, 
які приймають важливу участь у неспецифіч-
ному клітинному захисті проти коронавірусу 
SARS-CoV-2 та може бути застосований у 
схемах імунореабілітації постковідного син-
дрому у імунокомпроментованих пацієнтів. 
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РЕЗЮМЕ

ОЦІНКА СТАНУ КЛІТИННОГО ТА ГУМОРАЛЬНОГО 
ІМУНІТЕТУ ЛЮДИНИ ПІД ВПЛИВОМ ПРЕПАРАТУ 

ЕСБЕРІТОКС НА ФОНІ ВАКЦИНАЦІЇ  
ВІД SARS-COV-2

1 Курченко А.І.,  1 Федорук Г.В., 2 Савченко В.С.

1Національний медичний університет  
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та алергології з основами медичної генетики,  
м. Київ

2 ДУ  «Інститут урології ім. академіка 
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Мета дослідження – вивчення впливу препарату 
Есберітокс на гуморальну (за рівнем сумарних анти-
тіл та кількісному виявленню IgG до Spike-антигену 
коронавірусу SARS-CoV-2) та клітинну (за визначен-
ням фенотипів популяцій лімфоцитів CD3, CD4, CD8, 
CD56, CD19, CD45 з оцінкою експресії активуючих 
CD314(NKG2D) та інгібуючих CD94(NKG2A) рецеп-
торів на NK-клітинах та Т-лімфоцитах) ланки імунної 
системи до вакцинації і після отримання першої дози 
вакцини. 

Матеріали та методи. Обстежено 30 клінічно 
здорових добровольців (з поінформованою згодою 
на обстеження та застосування препарату Есбері-
токс), що не хворіли на COVID19 на протязі 3 місяців 
до моменту входження в проєкт дослідження, які при-
ймали Есберітокс, і за відповідними критеріями віді-
браними для контрольної групи – 20 клінічно здоро-
вих людей. Дослідження проводили тричі: за три дні 
до вакцинації – перед початком прийому Есберітоксу, 
безпосередньо перед вакцинацією, та перед другою 
вакцинацією – через 21 день після отримання першої 
дози вакцини. 

Результати дослідження. Вживання препарату 
Есберітокс за вибраною схемою стимулює вироблен-
ня специфічних антитіл до Ковід-19 у випадку норма-
лізації кількості В-клітин, та є імуномодулятором, що 
впливає на регуляторні активуючі CD314(NKG2D) та 
інгібуючі CD94(NKG2A) рецептори. 

https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2021-000850-24/ES
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2021-000850-24/ES


32

ІМУНОЛОГІЯ ТА АЛЕРГОЛОГІЯ: НАУКА І ПРАКТИКА. 4’2021

Висновки. Проведене дослідження показало, що 
препарат Есберітокс, призначений як імуномодуля-
тор, в процесі вакцинації стимулює вироблення спе-
цифічних антитіл до COVID-19 у випадку нормалізації 
кількості В-клітин. Препарат Есберітокс здатен впли-
вати на регуляторні активуючі та інгібуючі рецептори 
NK- та Т-клітин, які приймають важливу участь у не-
специфічному клітинному захисті проти коронавірусу 
SARS-CoV-2 та може бути застосований у схемах іму-
нореабілітації постковідного синдрому у імунокомп-
роментованих пацієнтів. 

Ключові слова: вакцинація проти COVID-19, ан-
титіла, B-клітини, NK-клітини, CD314, CD94, імуноа-
даптивний ефект.

РЕЗЮМЕ

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КЛЕТОЧНОГО И 
ГУМОРАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА ЧЕЛОВЕКА ПОД 
ВОЗДЕЙСТВИЕМ ПРЕПАРАТА ЭСБЕРИТОКС НА 

ФОНЕ ВАКЦИНИРОВАНИЯ ОТ SARS-COV-2 
1Курченко А.И., 1Федорук Г.В.,  2Савченко В.С.
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Цель исследования – изучение влияния пре-
парата Эсберитокс на гуморальное (по уровню сум-
марных антител и количественному выявлению IgG к 
Spike-антигену коронавируса SARS-CoV-2) и клеточ-
ное (по определению фенотипов популяций лимфо-
цитов CD3, CD4, CD8, CD56, CD19, CD45 с оценкой 
экспрессии активирующих CD314(NKG2D) и ингиби-
торных CD94(NKG2A) рецепторов на NK-клетках и 
лимфоцитах) звенья иммунной системы до вакцина-
ции и после получения первой дозы вакцины.

Материалы и методы. Обследовано 30 клини-
чески здоровых добровольцев (с информированным 
согласием на обследование и прием препарата), не 
болевших Ковид-19 в течение предшествующих 3-х 
месяцев до вхождения в проект исследования, при-
нимавших Эсберитокс, и отобранных по соответству-
ющим критериям для контрольной группы – 20 кли-
нически здоровых людей. Исследования проводили 
трижды: за три дня до вакцинации – перед началом 
приема Эсберитокса, непосредственно перед вакци-
нацией, и перед второй вакцинацией – через 21 день 
после получения первой дозы вакцины. 

Результаты исследования. Употребление пре-
парата Эсберитокс по выбранной схеме стимулиру-
ет выработку специфических антител к Ковид-19 – в 
случае нормализации количества В-клеток. Препа-
рат является иммуномодулятором, который влияет 
на регуляторные активирующие CD314(NKG2D) и ин-
гибиторные CD94(NKG2A) рецепторы. 

Выводы. Проведенное исследование показало, 
что препарат Эсберитокс, назначенный как иммуно-
модулятор, в процессе вакцинации стимулирует вы-
работку специфических антител к COVID-19, в случае 
нормализации количества В-клеток. Препарат Эсбе-
ритокс способен влиять на регуляторные активирую-

щие и ингибиторные рецепторы NK- и Т-клеток, кото-
рые принимают важное участие в неспецифической 
клеточной защите против коронавируса SARS-CoV-2, 
и может быть применен в схемах иммунореабилита-
ции постковидного синдрома у иммуноскомпромети-
рованных пациентов. 

Ключевые слова: вакцинация против COVID-19, 
антитела, B-клетки, NK-клетки, CD314, CD94, имму-
ноадаптивный эффект.

SUMMARY

ASSESSMENT OF THE STATE OF CELLULAR AND 
HUMORAL IMMUNITY OF A PERSON UNDER THE 

INFLUENCE OF THE DRUG ESBERITOX AGAINST THE 
BACKGROUND OF VACCINATION FROM SARS-COV-2

  1 Kurchenko A., 1 Fedoruk G., 2 Savchenko V. 
1O. Bogomolets National medical university, department of 

clinical immunology and allergology with medical genetics, Kyiv

2 SI «Institute of Urology named after Academician  
O.F. Vozianov NAMS of Ukraine», Kyiv

The aim of the study – to study the effect of Es-
beritox on humoral (by the level of total antibodies and 
quantitative detection of IgG to the Spike antigen of the 
SARS-CoV-2) and cellular (by determining the pheno-
types of lymphocyte populations CD3, CD4, CD8, CD56, 
CD19, CD45 with an assessment expression of activating 
CD314 (NKG2D) and inhibitory CD94 (NKG2A) receptors 
on NK cells and lymphocytes) links of the immune sys-
tem before vaccination and after receiving the first dose 
of the vaccine.

Materials and methods. The study involved 30 clin-
ically healthy volunteers (with informed consent for ex-
amination and administration of the drug), who had not 
been ill with Covid-19 during the previous 3 months be-
fore entering the study project, who took Esberitox, and 
selected according to the relevant criteria for the control 
group – 20 clinically healthy people. The studies were 
carried out three times: three days before vaccination 
– before starting Esberitox, immediately before vaccina-
tion, and before the second vaccination – 21 days after 
receiving the first dose of the vaccine.

Results. The use of the drug Esberitox according to 
the selected scheme stimulates the production of spe-
cific antibodies to Covid-19 – in the case of normalization 
of the number of B cells. The drug is an immunomodula-
tor that affects the regulatory activating CD314 (NKG2D) 
and inhibitory CD94 (NKG2A) receptors.

Conclusions. The study showed that the drug Es-
beritox, prescribed as an immunomodulator, during the 
vaccination process stimulates the production of specific 
antibodies to COVID-19, if the number of B cells is nor-
malized. The drug Esberitox is capable of influencing the 
regulatory activating and inhibitory receptors of NK and 
T cells, which play an important role in nonspecific cel-
lular defense against the SARS-CoV-2 coronavirus and 
can be used in the schemes of immunorehabilitation of 
postcovid syndrome in immunocompromised patients.

Key words: vaccination against COVID-19, 
antibodies, B cells, NK cells, CD314, CD94, immuno-
adaptive effect.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ИНТРАЦЕРЕБРАЛЬНО ОСЛОЖНЕННОГО 
ПОЛУШАРНОГО МОЗГОВОГО ИНСУЛЬТА У БОЛЬНЫХ НА ФОНЕ 
ГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ

ДАРИЙ В. И., СТОЯНОВ А. Н., ГРИГОРЬЕВА Е. A, СИКОРСКАЯ М. В.,  
ВИЗИР И. В., ТОМАХ Н. В., ТАРАСЕВИЧ Ю. А. 

Запорожский государственный медицинский университет

Актуальность. Мозговые инсульты в струк-
туре причин смерти населения занимают тре-
тье место после ишемической болезни сердца 
и злокачественных новообразований. В связи 
с этим вопросы танатогенеза при нарушениях 
мозгового кровообращения являются актуаль-
ными проблемами теоретической и прикладной 
медицины [1, 3, 4, 7, 8]. Одним из частых ослож-
нений, возникающих в остром периоде мозго-
вых инсультов (МИ) является вторичный ство-
ловой синдром (ВСС), имеющий стадийное те-
чение и определенные клинические слагаемые, 
состоящие из признаков неспецифического и 
очагового поражения стволовых образований 
[2, 5, 6, 9]. 

Цель исследования – выделение новых 
структурных клинических и патоморфологи-
ческих особенностей ВСС в зависимости от 
наличия осложнений мозгового полушарного 
инсульта и гипертензивной дисциркуляторной 
энцефалопатии.

Материалы и методы. Под нашим наблю-
дением находился 201 больной с осложненным 
МИ: 91 с геморрагическим (ГИ) и 110 с ишеми-
ческим (ИИ). Из них – 102 женщины и 99 мужчин 
в возрасте от 44 до 72 лет. 

В клинической картине обращалось внима-
ние на выраженность симптомов полушарного 
поражения, время и темп развития ВСС, – его 
очаговые уровни локализации (диэнцефальные, 
мезенцефальные, понтинные и бульбарные), 
ретикулярные дисфункции (состояние созна-
ния, мышечно-тонические, витальные наруше-
ния), пирамидные проявления.

  Восьмидесяти трем больным в остром пери-
оде инсульта проводилась компьютерная томо-
графия (КТГ) мозга с помощью компьютерного 
томографа СТ- 1010, при которой учитывались 
размеры кровоизлияния или инфаркта мозга, 
степень его отека, выраженность смещения 
мозговых структур, признаки гидроцефалии. В 
117 наблюдениях клинический диагноз МИ под-
тверждался патологоанатомическими иссле-
дованиями. Детальному патогистологическому 
исследованию были подвергнуты структуры 
среднего мозга, моста, продолговатого мозга, 

миндалин мозжечка и покрывающих их мягких 
оболочек. 

Результаты исследования. Как отмеча-
лось многими авторами [2,6,9] и нашими иссле-
дованиями, классическая картина ВСС состоит 
из признаков неспецифического и очагового 
поражения стволовых образований: ретикуляр-
ной формации (расстройство сознания, мышеч-
но-тонический синдром, нарушения витальных 
функций); очагового синдрома (диэнцефально-
го, мезенцефального, понтинного и бульбарно-
го уровней); пирамидных путей (гомолатераль-
ные гемипарезы, двусторонние патологические 
знаки, расстройство рефлекторной сферы).

Из 201 обследованного такая классическая 
картина ВСС наблюдалась только у 128 больных 
(63,7%) в дебюте и была более присуща боль-
ным с декомпенсированным течением ВСС со 
смертельным исходом (84 умерших из 128 –  
65,6%). У 62 больных отмечался ишемический 
инфаркт (у пятерых с прорывом некротических 
масс в желудочковую систему), у 63 – внутри-
мозговое кровоизлияние (у 30 с прорывом кро-
ви в желудочковую систему), у 3-х – субарах-
ноидальное кровоизлияние. Причем, данная 
картина наблюдалась у больных (119 больных 
из 128 –  92,9%) с предшествующей гипертен-
зивной дисциркуляторной энцефалопатией. 

Анализ частоты очаговых стволовых про-
явлений, расстройств мышечно-тонической и 
рефлекторной сферы, отмечавшихся вместе с 
нарушениями сознания показал: глубокие на-
рушения сознания у большого числа больных 
(сопор и кома наблюдались у 37,0%); равно-
мерность возникновения в дебюте поражения 
всех уровней ствола (изолировано и в сочета-
нии с другими соответственно: диэнцефальный 
39,9%; мезенцефальный 40,6%; бульбарный 
42,1%;); большую частоту гомолатеральных 
двигательных расстройств (80 наблюдений – 
62,5%) и достаточно частые мышечно-тониче-
ские нарушения (65 наблюдений – 50,8%). 

При КТГ у 16 из 46 исследованных (34,8%) 
объем полушарного очага был более 30 см3. 
В первые трое суток обследовано 29 больных. 
Из них асимметричная гидроцефалия отмече-
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на у 28 больных (96,6%), смещение срединных 
структур у – 18 (62,1%), отек пораженного полу-
шария – у 28, причем у 9 (31,0%) носил генера-
лизованный или тотальный характер.

Патоморфологическим субстратом 84 
(65,6%) умерших данной группы был взаимос-
вязанный комплекс тяжелых ишемически-не-
кротических изменений сосудов, нейронов и 
глиальных клеток различных отделов и образо-
ваний ствола мозга.

Помимо вышеизложенных, нами выделена 
еще одна группа – 73 больных (36,3%) с абор-
тивным течением ВСС. Основной чертой данной 
группы было отсутствие в клинической картине 
ВСС очаговых стволовых расстройств или из-
менений сознания. Причем, в гораздо меньшей 
степени данной группе больных предшествова-
ло наличие гипертензивной дисциркуляторной 
энцефалопатии (36 больных из 73 –  49,3%). В 
связи с этим, выделены две подгруппы боль-
ных, отличающиеся структурой стволовых на-
рушений. 

Первую подгруппу составили 43 пациента, 
у которых в дебюте были обществоловые про-
явления. У 31 из них установлен ишемический 
инфаркт, у 11 – внутримозговое кровоизлияние 
(лишь у 2 с прорывом крови в желудочковую си-
стему) и у 1 –  субарахноидальное кровоизлияние.

В течение вторичного стволового процес-
са у 13 (30,2%) больных присоединялась кли-
ническая картина очаговых проявлений, а у 22 
(51,2%) развитие витальных нарушений и ле-
тального исхода. У 21 (48,8%) больного произо-
шел полный или частичный регресс общество-
ловой симптоматики. В целом мышечно-тони-
ческие расстройства в группе отмечены в 26 
(60,5%) наблюдениях, а гомолатеральные про-
явления в 23 (53,5%). Важным явилось то, что 
глубокие нарушения сознания в дебюте болез-
ни имелись лишь в 2-х (4,7%) случаях.

При КТГ у 5 из 24 обследованных (20,8%) 
объем полушарного очага был более 30 см3. 
В острейшем периоде смещение срединных 
структур отмечалось у 5 из12 больных (41,7%), 
у 9 была асимметричная гидроцефалия (75,0%), 
у 8 имел место отек пораженного полушария, 
причем у 4-х из них имели большие размеры 
(33,3%).

На вскрытии у 22 (51,2%) умерших больных 
этой группы выявлялись хроматолитические и 
ишемические изменения нейронов, больше вы-
раженные в мезенцефальной области околово-
допроводного серого вещества, красных ядер, 
ретикулярной формации. В этом регионе часто 
встречались кариоцитолизис нервных клеток с 
“выпадением” отдельных нейронов или форми-
рованием неполных селективных нейрональных 
некрозов, указывающих на глубокое поражение 
области.

У 30 человек 2-й подгруппы с осложненным 
МИ в дебюте отмечались очаговые стволовые 
неврологические проявления без нарушений 
сознания. У 18 больных установлен ишемиче-
ский инфаркт, у 11 – внутримозговое кровоиз-
лияние (в единичном случае с прорывом крови в 
желудочковую систему), у одного – субарахнои-
дальное кровоизлияние.

Очаговые проявления ВСС характеризова-
лись поражением преимущественно бульбар-
ного (21 наблюдение; 70,0%) и диэнцефального 
(9 наблюдений; 30,0%) уровня. Помимо этого, 
отличительными особенностями данной груп-
пы больных были выраженные мышечно-то-
нические нарушения, имевшиеся в 24 (80,0%) 
случаях. У 15 (50%) больных данные симпто-
мы регрессировали в период от 3 до 7 суток, у 
4 (13,3%) – дебютные стволовые проявления 
остались без изменений, а у 11 (36,7%) больных 
отмечалось присоединение обществоловых 
симптомов, а затем и витальных нарушений с 
последующим летальным исходом. 

При КТГ у 1 из 13 обследованных (7,7%) объ-
ем полушарного очага был более 30 см3.  Лишь 
у одного из 7 обследованных в острейшем пе-
риоде МИ были выраженный отек и смещение 
срединных структур. Асимметричная гидроце-
фалия отмечена у 5 из них. 

При секционном исследовании у 11 (36,7%) 
умерших были обнаружены ишемические изме-
нения, хроматолиз, кариолизис нервных клеток 
ядер черепных нервов, особенно VIII, IX, X, XII, 
набухание миелинових оболочек нервных ство-
лов с последующей их демиелинизацией, дис-
трофические и пролиферативные изменения 
глиоцитов. Изменения в основном отмечались в 
нижнестволовых отделах.

Сравнивая по частоте интрацеребральных 
осложнений и тяжести течения подгруппы с 
абортивным течением и группу с классической 
картиной ВСС, можно отметить, что наибольшая 
частота осложнений и неблагоприятных исхо-
дов наблюдалась у лиц с классическим течени-
ем ВСС, – у 84 из 128 больных (65,6%); затем у 
лиц с преимущественным поражением неспец-
ифических ретикулярных систем ствола мозга 
– у 22 из 43 (51,2%); и лишь у 11 из 30 (36,7%) 
больных с очаговыми вторичными стволовыми 
проявлениями отмечался летальный исход. 

Выводы. Выделены два варианта абортив-
ного течения ВСС, которые имеют не только 
клиническую, но и патоморфологическую осно-
ву: первый с обществоловыми симптомами, при 
котором имеется глубокое поражение ретику-
ло-стволовых структур, причем, данная карти-
на наблюдалась преимущественно у больных с 
предшествующей гипертензивной дисциркуля-
торной энцефалопатией; второй – с клинически 
очерченной очаговой стволовой картиной, при 
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котором развивается более выраженное ядер-
ное поражение черепных нервов. Выделенные 
варианты течения позволяют расширить клини-
ческое и патоморфологическое представление 
о вторичном стволовом синдроме, более точно 
прогнозировать его исходы, что, возможно, бу-
дет иметь значение в тактике ведения больного 
с осложненным мозговым инсультом.
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РЕЗЮМЕ 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ИНТРАЦЕРЕБРАЛЬНО 
ОСЛОЖНЕННОГО ПОЛУШАРНОГО 

МОЗГОВОГО ИНСУЛЬТА У БОЛЬНЫХ НА ФОНЕ 
ГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ 

ЭНЦЕФАЛОПАТИИ

Дарий В.И., Стоянов А.Н., Григорьева Е.A, Сикорская М.В., 
Визир И.В., Томах Н.В., Тарасевич Ю.А. 

Запорожский государственный медицинский 
университет

Актуальность. Мозговые инсульты в структуре 
причин смерти населения занимают третье место по-
сле ишемической болезни сердца и злокачественных 
новообразований.

Цель исследования – выделение новых струк-
турных клинических и патоморфологических особен-
ностей ВСС в зависимости от наличия осложнений 
мозгового полушарного инсульта и гипертензивной 
дисциркуляторной энцефалопатии.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением 
находился 201 больной с осложненным МИ: 91 с ге-
моррагическим инсультом (ГИ) и 110 с ишемическим 
инсультом (ИИ). Из них 102 женщины и 99 мужчин в 
возрасте от 44 до 72 лет. В исследовании использо-
ваны: клинический, рентгенологический, гистологи-
ческий и статистический методы.  

Результаты исследования. Сравнивая по ча-
стоте интрацеребральных осложнений и тяжести 
течения подгруппы с абортивным течением и группу 
с классической картиной ВСС, можно отметить, что 
наибольшая частота осложнений и неблагоприятных 
исходов наблюдалась у лиц с классическим течением 
ВСС, – у 84 из 128 больных (65,6%); затем у лиц с пре-
имущественным поражением неспецифических ре-
тикулярных систем ствола мозга – у 22 из 43 (51,2%); 
и лишь у 11 из 30 (36,7%) больных с очаговыми вто-
ричными стволовыми проявлениями отмечался ле-
тальный исход. 

Выводы. Выделены два варианта абортивно-
го течения ВСС, которые имеют не только клиниче-
скую, но и патоморфологическую основу: первый с 
обществоловыми симптомами, при котором имеется 
глубокое поражение ретикуло-стволовых структур; 
второй – с клинически очерченной очаговой стволо-
вой картиной, при котором развивается более вы-
раженное ядерное поражение черепных нервов. Вы-
деленные варианты течения позволяют расширить 
клиническое и патоморфологическое представление 
о вторичном стволовом синдроме, более точно про-
гнозировать его исходы, что, возможно, будет иметь 
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значение в тактике ведения больного с осложненным 
мозговым инсультом.

Ключевые слова: ишемия, мозговой инсульт, 
гипертензивная дисциркуляторная энцефалопатия.

РЕЗЮМЕ

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ІНТРАЦЕРЕБРАЛЬНО 
УСКЛАДНЕНОГО ПІВКУЛЬНОГО МОЗКОВОГО 

ІНСУЛЬТУ У ХВОРИХ НА ФОНІ ГІПЕРТЕНЗИВНОЇ 
ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЇ ЕНЦЕФАЛОПАТІЇ

Дарій В.І., Стоянов А.М., Григор’єва Є.A, Сікорська М.В., 
Візир І.В., Томах Н.В., Тарасевич Ю.А.

Запорізький державний медичний університет

Актуальність. Мозкові інсульти (МІ) в структурі 
причин смерті населення займають третє місце після 
ішемічної хвороби серця і злоякісних новоутворень.

Мета дослідження – виділення нових структур-
них клінічних і патоморфологічних особливостей вто-
ринного стовбурового синдрому (ВСС) залежно від 
наявності ускладнень мозкового півкульного інсульту 
та гіпертензивної дисциркуляторної енцефалопатії.

Матеріали та методи. Під нашим спостережен-
ням знаходився 201 хворий з ускладненим МІ: 91 з ге-
морагічним інсультом (ГІ) і 110 з ішемічним інсультом 
(ІІ). З них 102 жінки і 99 чоловіків у віці від 44 до 72 
років. У дослідженні використані: клінічний, рентгено-
логічний, гістологічний і статистичний методи.

Результати дослідження. Порівнюючи за часто-
тою інтрацеребральних ускладнень і важкості перебі-
гу підгрупи з абортивним плином і групу з класичною 
картиною ВСС, можна відзначити, що найбільша час-
тота ускладнень і несприятливих наслідків спостері-
галася в осіб з класичним перебігом ВСС, – у 84 з 128 
хворих (65,6%); потім у осіб з переважним ураженням 
неспецифічних ретикулярних систем стовбура мозку 
– у 22 з 43 (51,2%); і лише у 11 з 30 (36,7%) хворих 
з вогнищевими вторинними стовбуровими проявами 
відзначався летальний результат.

Висновки. Виділено два варіанти абортивного 
перебігу ВСС, які мають не тільки клінічну, а й пато-
морфологічну основу: перший із загально-стовбу-
ровими симптомами, при якому є глибоке ураження 
ретикуло-стовбурових структур; другий – з клінічно 
окресленою осередковою стовбуровою картиною, 
при якому розвивається більш виражене ядерне ура-
ження черепних нервів. Виділені варіанти перебігу 
дозволяють розширити клінічне і патоморфологічне 
уявлення про ВСС, більш точно прогнозувати його ре-
зультати, що, можливо, буде мати значення в тактиці 
ведення хворих з ускладненим мозковим інсультом.

Ключові слова: ішемія, мозковий інсульт, гіпер-
тензивна дисциркуляторна енцефалопатія.

SUMMARY

FEATURES OF THE COURSE OF INTRACEREBRAL 
COMPLICATED HEMISPHERIC CEREBRAL 

STROKE IN PATIENTS WITH HYPERTENSIVE 
DYSCIRCULATORY ENCEPHALOPATHY

Darii V., Stoyanov A., Hryhorieva E., Sikorska M., Vizyr I., 
Tomakh N., Tarasevych Yu.

Zaporizhzhia State Medical University

Relevance. Cerebral strokes (CS) in the structure of 
the causes of death of the population occupy the third 
place after coronary heart disease and malignant neo-
plasms.

The aim of the study was to identify new structural 
clinical and pathomorphological features of secondary 
brainstem syndrome (SBS) depending on the presence 
of complications of cerebral hemispheric stroke and 
hypertensive dyscirculatory encephalopathy.

Materials and methods. 201 patients were ob-
served with complicated MI: 91 with hemorrhagic (HS) 
and 110 with ischemic (IS). Of these, 102 are women and 
99 are men between the age of 44 and 72. The study used: 
clinical, radiological, histological and statistical methods.

Study results. Comparing the frequency of intra-
cerebral complications and the severity of the subgroup 
with an abortive course and the group with the classic 
picture of SBS, it can be noted that the highest frequen-
cy of complications and unfavorable outcomes was ob-
served in persons with the classic course of SBS, in 84 
out of 128 patients (65.6%); then in persons with a pre-
dominant lesion of the nonspecific reticular systems of 
the brainstem – in 22 out of 43 (51.2%); and only 11 out 
of 30 (36.7%) patients with focal secondary stem mani-
festations had a lethal outcome.

Conclusions. Two variants of the abortive course of 
SBS have been identified, which have not only a clinical, 
but also a pathomorphological basis: the first with social 
symptoms, in which there is a deep lesion of the reticulo-
brainstem structures; the second with a clinically delin-
eated focal stem picture, in which a more pronounced 
nuclear lesion of the cranial nerves develops. The se-
lected variants of the course allow expanding the clini-
cal and pathomorphological understanding of the SBS, 
more accurately predicting its outcomes, which may be 
important in the management of patients with compli-
cated cerebral stroke.

Keywords: ischemic, cerebral stroke, hypertensive 
dyscirculatory encephalopathy.
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ДІАГНОСТИЧНА ТА ПРОГНОСТИЧНА ЗНАЧУЩІСТЬ ІМУНОЛОГІЧНИХ МАРКЕРІВ 
ПРИ ЛЕГКОМУ ТА ТЯЖКОМУ ПЕРЕБІГУ COVID-19: МЕТА-АНАЛІЗ

МАМОНТОВА Т.В.
Полтавський державний медичний університет, м. Полтава

Коронавірусна хвороба-2019 (COVID-19), спри-
чинена тяжким гострим респіраторним синдромом 
коронавірусу 2 (SARS-CoV-2), продовжує залишатись 
актуальною медико-соціальною проблемою безпре-
цедентних масштабів для національної системи охо-
рони здоров’я. Україна наразі проходить четверту 
хвилю підвищення рівня захворювання від COVID-19, 
що порушує актуальне питання стратифікації пацієн-
тів з високим ризиком ускладнень та смертності. 

COVID-19 відзначається гетерогенним проявом 
клінічного перебігу від легкої симптоматики до роз-
витку важких наслідків, зокрема гострої респіратор-
ної недостатності та летальності [1]. При тяжкому 
перебігу COVID-19 виявлено виражену дисрегуляцію 
вродженої [2] та адаптивної [3] ланки імунної відпо-
віді зі зміненою реактивністю запальних процесів [4]. 
В адаптивному імунному компартменті у пацієнтів з 
COVID-19 відзначено зсув у бік вираженої лімфопенії 
[5, 6], поляризації у бік Т-клітин пам’яті [7] та функ-
ціональне виснаження лімфоцитів [8, 9], що свідчить 
про стимулюючий вплив SARS-CoV-2 на клітинні [10, 
11] та гуморальні ланки імунної відповіді [2]. Проте, 
нині залишається мало вивченим рівень взаємодії 
між клітинними та гуморальними механізми імунітету 
при інфікуванні SARS-CoV-2. Тому, виявлення ранніх 
змін у імунологічних показниках може сприяти покра-
щенню діагностики та ідентифікації пацієнтів з висо-
ким ризиком ускладнень та оптимізації спрямованої 
таргетної терапії. 

Метою даного дослідження стало провести ме-
та-аналіз імунологічних маркерів для виявлення 
предикторів легкого або важкого перебігу COVID-19.

Матеріали та методи дослідження
Стратегія пошуку включала аналіз електронних 

публікацій у PubMed, Google Scholar, medRXiV за клю-
човими словами «COVID-19» або «2019-nCoV» або 
«SARS-CoV-2», «immune markers» у період з 2019 по 
2022 рр., без обмежень щодо дати чи мови. Крите-
рії включення: 1) дослідження рандомізованого або 
обсерваційного типу, що мали чітко представлену ін-

формацію про імунологічне лабораторне обстеження 
(мінімум 10 пацієнтів); 2) сформовані групи пацієнтів 
з легким та тяжким перебігом COVID-19 на основі 
лабораторно підтвердженого позитивного тесту на 
РНК Sars-CoV-2 методом РЧ-ПЛР. Редакційні статті, 
рецензії та клінічні випадки були виключені. Аналіз 
включав дані про авторів, рік публікації, країну, стать, 
вік та результат лабораторного тестування пацієнтів.

В мета-аналіз включено 16 публікацій про клінічне 
обстеження 1731 пацієнтів з COVID-19, розділених на 
2 групи: перша – з легким (n=1055) та друга – з тяж-
ким (n=679) перебігом інфікування Sars-CoV-2. Вери-
фікацію легкого перебігу COVID-19 здійснювали за на-
ступними критеріями: лихоманка або інші респіраторні 
симптоми, КТ-зображення типової вірусної пневмонії, 
позитивний тест РНК SARS-CoV-2 методом РЧ-ПЛР; 
тяжкого перебігу COVID-19 при наявності ≥1 симптомів 
з наступного: респіраторний дистрес, частота дихання 
≥30/хв; насичення киснем крові ≤93% у стані спокою; 
співвідношення PaO2/FiO2 ≤300 мм рт. ст.

Статистичну обробку даних проведено про-
грамою STATISTICA 10.0 (США) та GraphPad Prism 
8 (США) методом мета-аналізу, непараметричного 
t-тесту Ст’юдента та критерію хі-квадрат (σ2) з роз-
рахунком середнього та стандартного відхилення 
значень, які екстраполювали з розміру вибірки, ме-
діани та міжквартильного діапазону (IQR). Оцінювали 
неоднорідність серед включених досліджень за до-
помогою критерію σ2 і показника гетерогенності (I2), 
розмір ефекту або стандартизованої різниці середніх 
(SMD), 95% довірчий інтервал (ДІ). Різницю між по-
казниками груп вважали вірогідною при р<0,05. 

Результати та їх обговорення
Основні характеристики включених в мета-аналіз 

досліджень представлено в табл. 1. Географія дослі-
джень представлена 13 публікаціями з Китаю [12-24, 
26], по 1 публікації з Італії [17], Франції [25] та США 
[27]. У всіх дослідженнях повідомлялося про лабора-
торні показники, які визначено відразу при інфікуван-
ні або відразу при госпіталізації пацієнта. 

Таблиця 1
Характеристика включених в мета-аналіз досліджень

Публікація
Країна, рік  
публікації

Загальна 
вибір ка

Легкий перебіг Тяжкий перебіг

n
Вік, 

роки
Жінки,
 n (%)

n
Вік, 

рок и
Жінки, 
n (%)

1 Wu Y., et al. [12] Китай, 2020 71 32 53,33±20,74 14 (43,8) 39 62,67±13,33 12 (30,8)

2 Qin C., et al. [13] Китай, 2020 452 166 52,08±15,37 86 (51,8) 286 60,33±13,33 131 (45,8)

3 Yuan X., et al. [14] Китай, 2020 107 61 62,33±12,59 31 (50,8) 46 68,33±11,11 25 (54,3)

4 Liu J., et al [15] Китай, 2020 40 27 43,2±12,3 19 (70,4) 13 59,7±10,1 6 (46,2)

5 Li S., et al. [16] Китай, 2020 69 43 40,33±17,77 17 (39,5) 26 59,33±22,22 12 (46,2)
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Продовження таблиці 1

Публікація
Країна, рік  
публікації

Загальна 
вибір ка

Легкий перебіг Тяжкий перебіг

n
Вік, 

роки
Жінки,
 n (%)

n
Вік, 

роки
Жінки, 
n (%)

6 Zingaropoli M.A., et al. [17] Італія, 2021 45 31 58,67±10,37 22 (70,97) 14 72,93±17,18 6 (42,8)

7 Liu Y., et al. [18] Китай, 2021 48 10 46±19,63 4 (40) 38 64,77±11,33 19 (50)

8 Zhang H., et al. [19] Китай, 2020 43 29 44,34±15,84 12 (41,4) 14 61,7±9,22 9 (64,3)

9 Liu S., et al. [20] Китай, 2020 150 97 50,95±45,21 53 (54,6) 53 42,31±5,25 18 (34)

10 Luo H., et al. [21] Китай, США, 2021 34 20 24,42±22,78 15 (75) 14 58,2±13,7 8 (57,1)

11 Tang Y., et al. [22] Китай, 2021 45 30 55±18,51 13 (43,3) 15 56,33±12,59 13 (86,7)

12 Wan S., et al. [23] Китай, 2020 123 102 52,72±22,17 47 (46,08) 21 32,61±33,88 10 (47,6)

13 Duan J., et al. [24] Китай, 2020 348 328 44±15 158 (48) 20 58±15 6 (30)

14 Demaret J., et al. [25] Франція, 2020 50 26 36,9±13,55 7 (70) 24 62±15,55 3 (12,5)

15 Yin S.W., et al. [26] Китай, 2021 25 26 47,3±17,6 13 (50) 11 63,5±13,1 6 (54,5)

16 Rendeiro A.F., et al. [27] США, 2021 67 27 64±38,52 9 (15,79) 40 65±22,2 5 (8,77)

У мета-аналіз включено 1731 пацієнта з 
COVID-19, які були поділені на 2 групи: з легким 
(n=833) та з тяжким (n=781) перебігом інфікування 
(табл. 1). Середній вік пацієнтів з легким перебігом 
COVID-19 становив 48,47±19,87 років, а пацієнтів 
з тяжким перебігом – 59,2±14,94 років. Показники 
віку були вірогідно вище у пацієнтів з тяжким пере-
бігом COVID-19, ніж у пацієнтів з легким перебігом 
(р=0,0001). Частка осіб жіночої статі у першій гру-
пі склала 520 осіб (49,29%), а в другій – 289 осіб 
(42,75%). Виявлено достовірно вищу кількість чоло-
віків серед пацієнтів з тяжким перебігом COVID-19, 
ніж з легким перебігом (р=0,009).

Представлені лабораторні дані показників клітинної 
та гуморальної відповіді при порівнянні між пацієнтами 
з легким та тяжким перебігом COVID-19 представле-
но в табл. 2 та рис. 1. У пацієнтів з тяжким перебігом 
COVID-19 встановлено вірогідно нижчі показники абсо-
лютних значень CD3+ (-1,02; ДІ [-1,443, -0,59]; р=0,004), 
CD3+CD4+ (-1,34; ДІ [-2,117, -0,569]; р=0,0007), 
CD3+CD8+ (-1,49; ДІ [-2,244, -0,728]; р=0,0001) 
Т-лімфоцитів, CD16+CD56+ натуральних кілерів (НК) 
(-1,02; ДІ [-1,904, -0,138]; р=0,02), CD19+ В-лімфоцитів 
(-1,12; ДІ [-2,077, -0,156]; р=0,023), компонентів комп-
лементу С1q (-1,94; ДІ [-3,693, -0,182]; р=0,03) та С3 
(-2,93; ДІ [-5,422, -0,444]; р=0,02), ефект високої сили, 
ніж у пацієнтів з легким перебігом захворювання.

Таблиця 2
Мета-аналіз показників імунної відповіді у пацієнтів з легким та тяжким перебігом COVID-19

Параметр
Кількість досліджень
/ кількість пацієнтів

SMD 95% ДІ I2 (%)
Статистичний 

метод
р

CD3+, % 8/960 -0.67 [-1.125,-0.21] 88.9 REM 0.004

CD3+, Абс 8/1231 -1.02 [-1.443,-0.59] 86,3 REM 0,00001

CD3+CD4+, % 7/811 -0.15 [-0.361,0.068] 38.6 FEM 0.005

CD3+CD4+, Абс 9/1354 -1.34 [-2.117,-0.569] 96,2 REM 0.0007

CD3+CD8+, % 7/789 -0.18 [-0.548,0.181] 76.5 REM 0.32

CD3+CD8+, Абс 9/1351 -1.49 [-2.244,-0.728] 96,0 REM 0.0001

CD4+/CD8+ 10/1351 -0.07 [-0.363,0.233] 77.4 REM 0.66

CD16+CD56+, % 3/182 -0.43 -0.872; 0.018 53.5 REM 0.06

CD16+CD56+, Абс 4/311 -1.02 [-1.904,-0.138] 90.5 REM 0.02

CD19+, % 4/627 0.29 [-0.037,0.61] 56.6 REM 0.082

CD19+, Абс 5/763 -1.12 [-2.077,-0.156] 95,7 REM 0.023

CD3+CD4+CD45RA+, % 2/519 0.07 [-1.306,1.453] 96.3 REM 0.91

CD3+CD4+CD45RO+,% 2/519 -0.2 [-1.337,0.934] 94.6 REM 0.72

CD3+CD4+CD28+/Th, % 1 / 452 -0.04 [-0.234,0.148] 0.06 FEM 0.66

CD3+CD4+CD28/+/Ts,% 2/496 -0.21 [-1.346,0.921] 91.7 REM 0.71

Комплемент С1q, мг/л 2/116 -1.94 [-3.693,-0.182] 92.2 REM 0.03

Комплемент С3, г/л 3 / 563 -2.93 [-5.422,-0.444] 98.5 REM 0.02

Комплемент С4, г/л 3/599 -0.05 [-0.217,0.114] 0.06 FEM 0.54

Інтерлейкін-1β, пг/мл 2/521 0.28 [-0.348,0.915] 82.7 REM 0.379

Інтерлейкін-2, пг/мл 4/199 0.14 [-0.419,0.692] 69.15 REM 0.629

Інтерлейкін-4, пг/мл 5/322 0.23 [-0.47,0.932] 86.2 REM 0.518

Інтерлейкін-6, пг/мл 3/599 1.54 [0.57,2.509] 97,1 REM 0.004

Інтерлейкін-8, пг/мл 3/588 0.93 [0.116,1.747] 96.1 REM 0.001
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Продовження таблиці 2

Параметр Кількість досліджень
/ кількість пацієнтів SMD 95% ДІ I2 (%) Статистичний 

метод р

Інтерлейкін-10, пг/мл 6/774 2.55 [1.135,3.97] 97.5 REM 0.0004

Інтерферон-γ, пг/мл 5/790 0,27 [-0.282,2.818] 97,89 REM 0.109

Фактор некрозу 
пухлин-α, пг/мл

7/843 0.21 [-0.403,0.829] 91,1 REM 0.498

Імуноглобулін А, г/л 3/599 0.09 [-0.072,0.258 0.06 FEM 0.27

Імуноглобулін M, г/л 3/599 0.01 [-0.354,0.368] 63.9 REM 0.96

Імуноглобулін G, г/л 3/599 -0.3 [-1.119,0.514] 92.4 REM 0.47

Примітка: REM (Random Effect Model) – модель випадкових ефектів, FEM (Fixed Effect Model) – модель 
фіксованих ефектів
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Рис. 1. Форест-діаграма показників мета-аналізу у пацієнтів з легким та тяжким перебігом COVID-19
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Отримані нами результати свідчать, що інфіку-
вання Sars-Cov-2 супроводжується швидким загроз-
ливим зниженням обох субпопуляцій CD3+CD4+ та 
CD3+CD8+ Т-лімфоцитів та імунорегуляторного індек-
су CD4/CD8, що є несприятливою ознакою для пацієн-
тів з СOVID-19. Повне виснаження абсолютної кількос-
ті CD3+CD4+ та CD3+CD8+ Т-лімфоцитів характерне 
для пацієнтів, що перебувають у критичному стані або 
у померлих осіб [5]. Аналогічно виснаження перифе-
ричних NK-клітин та CD19+, CD20+ і IgM+ В-лімфоцитів 
характерно для тяжкого перебігу СOVID-19.

Протилежно, у пацієнтів з тяжким перебігом 
COVID-19 відмічено підвищення рівня прозапальних 
цитокінів ІЛ-6 (1,54; ДІ [0,57, 2,509]; р=0,004), ІЛ-8 
(0,93; ДІ [0,116, 1,747]; р=0,001) та ІЛ-10 (2,55; ДІ 
[1,135, 3,97]; р=0,004) ефект високої сили, на відміну 
від пацієнтів з легким перебігом COVID-19. Високий 
рівень ІЛ-6, ІЛ-8 та ІЛ-10 та інших цитокінів (ФНП-α, 
ІФН-γ) є ознакою активації «цитокінового шторму», 
що супроводжує септичне ураження та гострий рес-
піраторний дистрес-синдром.

Наразі запобігання трансмісії та поширенню Sars-
CoV-2 є дуже важливим. Відомо, що саме пацієнти з 
асимптоматичним або легким перебігом можуть бути 
основним джерелом передачі інфекції Sars-CoV-2 
[26]. Виявлені нами зміни показали, що вірогідно 
частіше тяжкий перебіг COVID-19 відзначено саме у 
старших за віком пацієнтів та переважно у чоловіків, 
що може свідчити про те, що вікові та гендерні показ-
ники є однією з причин тяжкості COVID-19. Така за-
кономірність пояснюється тим, що з віком (>65 років) 
пацієнти частіше страждають на серцево-судинні за-
хворювання, ниркову недостатність та захворювання 
обміну речовин (цукровий діабет), що суттєво знижує 
імунологічну стійкість до інфікування Sars-CoV-2. В 
роботі Takahashi T. та ін. (2020) виявлено кореляцій-
ний зв›язок між старшим віком, чоловічою статтю та 
більшою виснаженістю Т-клітинної ланки імунної від-
повіді, проте саме серед жінок відмічено асоціацію 
між прогресуванням COVID-19 та високим рівнем 
прозапальних цитокінів [28]. Ці результати поясню-
ють гендерні особливості реагування на COVID-19 і 
закладають основи ефективного моніторингу стану 
пацієнтів з урахуванням статі.

Нині показано, що інфікування легень Sars-CoV 
характеризується високою кінетикою реплікації і від-
носною затримкою продукції ІФН-γ, що виступає по-
тужним стимулятором апоптозу вірус-специфічних 
CD4+ та CD8+ Т-клітин [11]. Переключення синтезу 
клітин у напрямку CD4+ Т хелперів 1 типу запускає 
подальшу активацію CD14+CD16+ моноцитів, нако-
пичення макрофагів, одночасну стимуляцію ІЛ-6 та 
пригнічення гіперактивованих НК, Th17 CD4+ та CD8+ 
Т-лімфоцитів, прискорюючи розвиток запалення. 

Роль В-лімфоцитів при Sars-CoV-2 залишається 
повністю не розкритою. Виявлено при тяжкому пе-
ребігу COVID-19 масову експансію плазмобластів 
та екстрафолікулярну активацію В-клітин [5]. Збіль-
шення кількості плазмобластів прямо корелює з олі-
гоклональним посиленням продукції клонів антитіл у 
загальному репертуарі В-клітин. У популяції В-клітин 
пам’яті відзначено збільшення частки CD21-CD27-

клітин при помірному та тяжкому перебігу захво-
рювання з паралельним зменшенням CD21+CD27+ 
B-клітин. CD21 (рецептор комплементу типу 2, CR2), 
ко-рецептор BCR, також значно знижується у пацієн-
тів із тяжкою формою COVID-19. Відомо, що активація 
зв’язування комплементу або стимуляція TLR змен-
шують експресію CD21 на клітинній поверхні і може 
призвести до порушення відповіді В-клітин. Дисфунк-
ція фолікулярних Bcl-6+ В-лімфоцитів та порушення 
гуморальної імунної відповіді на ранній стадії захво-
рювання можуть бути причиною швидкого поширення 
вірусу в життєво важливих органах. 

Таким чином, отримані у мета-аналізі дані про 
дисбаланс фенотипу Т-, В-лімфоцитів, НК та продук-
ції гуморальних факторів є відображенням тяжкості 
перебігу COVID-19, а тому своєчасне виявлення да-
них маркерів може бути ефективним інструментом 
диференціювання стадії та прогнозування подальшо-
го ускладнення захворювання.
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РЕЗЮМЕ

ДІАГНОСТИЧНА ТА ПРОГНОСТИЧНА ЗНАЧУЩІСТЬ 
ІМУНОЛОГІЧНИХ МАРКЕРІВ ПРИ ЛЕГКОМУ ТА 
ТЯЖКОМУ ПЕРЕБІГУ COVID-19: МЕТА-АНАЛІЗ

Мамонтова Т.В.

Полтавський державний медичний університет, м. Полтава

Обґрунтування. COVID-19 продовжує залиша-
тись актуальною медико-соціальною проблемою 
безпрецедентних масштабів для системи охоро-
ни здоров’я в Україні. Наразі відмічено зростання 
рівня поширення захворювання та смертності від 
COVID-19. Тому є необхідним визначення імунологіч-
них маркерів стратифікації пацієнтів з високим ризи-
ком ускладнень та смертності.

Мета роботи: провести мета-аналіз імунологіч-
них маркерів для виявлення предикторів легкого або 
важкого перебігу COVID-19.

Матеріали і методи. Мета-аналіз 16 електро-
нних публікацій у PubMed, Google Scholar, medRXiV, 
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за ключовими словами «COVID-19» або «2019-nCoV», 
або «SARS-CoV-2», «immune markers» у період з 2019 
по 2022 рр. У мета-аналіз включено публікації про клі-
нічне обстеження 1731 пацієнтів з COVID-19, розділе-
них на 2 групи: перша – з легким (n=1055) та друга – з 
важким (n=679) перебігом інфікування Sars-CoV-2. 
Статистична обробка даних проведена методом ме-
та-аналізу, непараметричного t-тесту Ст’юдента та 
критерію σ2.

Результати дослідження та їх обговорен-
ня. Виявлено вірогідно вищі показники середнього 
віку та частки осіб чоловічої статі серед осіб групи 
з важким перебігом COVID-19, ніж серед осіб групи 
з легким перебігом (р=0,0001; р=0,009, відповідно). 
Встановлено вірогідно нижчі абсолютні показники 
CD3+ (-1.02; ДІ [-1,443, -0,59]; р=0,004), CD3+CD4+ 
(-1,34; ДІ [-2,117, -0,569]; р=0,0007), CD3+CD8+ 
(-1,49; ДІ [-2,244, -0,728]; р=0,0001) Т-лімфоцитів, 
CD16+CD56+ натуральних кілерів (-1,02; ДІ [-1,904, 
-0,138]; р=0,02), CD19+ В-лімфоцитів (-1,12; ДІ 
[-2,077, -0,156]; р=0,023), компоненту комплементу 
С1q (-1,94; ДІ [-3,693, -0,182]; р=0,03) та С3 (-2,93; 
ДІ [-5,422, -0,444]; р=0,02), а також вірогідно вищі 
показники ІЛ-6 (1,54; ДІ [0,57, 2,509]; р=0,004), 
ІЛ-8 (0,93; ДІ [0,116, 1,747]; р=0,001) та ІЛ-10 (2,55; 
ДІ [1,135, 3,97]; р=0,004) у пацієнтів з важким пе-
ребігом, ніж серед пацієнтів з легким перебігом 
COVID-19. 

Висновки: Визначення рівня імунологічних 
маркерів, а саме CD3+, CD3+CD4+, CD3+CD8+ 
Т-лімфоцитів, CD16+CD56+ натуральних кілерів, 
CD19+ В-лімфоцитів, С1q та С3 компонентів компле-
менту та ІЛ-6, ІЛ-8 та ІЛ-10 може бути використане в 
якості ранніх предикторів розвитку важкого перебігу 
COVID-19.

Ключові слова: COVID-19, лімфоцити, компо-
ненти комплементу, інтерлейкіни, імуноглобуліни.

РЕЗЮМЕ

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ И ПРОГНОСТИЧНАЯ 
ЗНАЧИМОСТЬ ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ 
ПРИ ЛЕГКОМ И ТЯЖЕЛОМ ПЕРЕБЕГУ COVID-19: 

МЕТА-АНАЛИЗ

Мамонтова Т.В.

Полтавский государственный медицинский университет,  
г. Полтава

Обоснование. COVID-19 продолжает оста-
ваться актуальной медико-социальной проблемой 
беспрецедентных масштабов системы здравоохра-
нения в Украине. В настоящее время отмечен рост 
уровня распространения заболевания и смертности 
от COVID-19. Поэтому необходимо определение им-
мунологических маркеров стратификации пациентов 
с высоким риском осложнений и смертности.

Цель работы: провести мета-анализ иммуноло-
гических маркеров для выявления предикторов лег-
кого или тяжелого течения COVID-19.

Материалы и методы. Мета-анализ 16 элек-
тронных публикаций в PubMed, Google Scholar, 
medRXiV, по ключевым словам «COVID-19» или «2019-
nCoV», или «SARS-CoV-2», «immune markers» в пери-

од с 2019 по 2022 гг. В мета-анализ включены публи-
кации о клиническом обследовании 1731 пациентов 
с COVID-19, разделенных на 2 группы: первая – с лег-
ким (n=1055) и вторая – с тяжелым (n=679) течением 
инфицирования Sars-CoV-2. Статистическая обра-
ботка данных проведена методом мета-анализа, не-
параметрического t-теста Стьюдента и критерия σ2.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Выявлены достоверно более высокие показатели 
среднего возраста и доли лиц мужского пола среди 
пациентов с тяжелым течением COVID-19, чем среди 
пациентов с легким течением (р=0,0001; р=0,009 со-
ответственно). Установлено достоверно более низ-
кие абсолютные показатели CD3+ (-1,02; ДИ [-1,443, 
-0,59]; р=0,004), CD3+CD4+ (-1,34; ДИ [-2,117, 
-0,569]; р=0,0007), CD3+CD8+ (-1,49; ДИ [-2,244, 
-0,728]; р=0,0001) Т-лимфоцитов, CD16+CD56+ на-
туральных киллеров (-1,02; ДИ [-1.904,-0.138]; р=0, 
02), CD19+ В-лимфоцитов (-1,12; ДИ [-2,077, -0,156]; 
р=0,023), компонента комплемента С1q (-1,94; ДИ 
[-3,693, -0,182]; р=0,03) и С3 (-2,93; ДИ [-5,422, 
-0,444]; р=0,02), а также достоверно более высокие 
показатели ИЛ-6 (1,54; ДИ [0,57, 2,509]; р=0,004), 
ИЛ-8 (0,93; ДИ [0,116, 1,747]; р=0,001) и ИЛ-10 
(2,55; ДИ [1,135, 3,97]; р=0,004) у пациентов с тяже-
лым течением, чем у пациентов с легким течением 
COVID-19.

Выводы: Определение уровня иммунологи-
ческих маркеров, а именно CD3+, CD3+CD4+, 
CD3+CD8+ Т-лимфоцитов, CD16+CD56+ натуральных 
киллеров, CD19+ В-лимфоцитов, С1q и С3 компонен-
тов комплемента и ИЛ-6, ИЛ-8 и ИЛ-1 может быть ис-
пользовано в качестве ранних предикторов развития 
тяжелого течения COVID-19.

Ключевые слова: COVID-19, лимфоциты, ком-
поненты комплемента, интерлейкины, иммуногло-
булины.

SUMMARY

DIAGNOSIS AND PROGNOSIS SIGNIFICANCE OF 
IMMUNOLOGICAL MARKERS IN MIDDLE AND 

SEVERE COVID-19: META-ANALYSIS

Mamontova T.

Poltava State Medical University, Poltava

Background. COVID-19 continues to be an urgent 
medical and social problem of unprecedented propor-
tions for the health care system in Ukraine. Currently, 
there is an increase in the prevalence of morbidity and 
mortality from COVID-19. Therefore, it is necessary to 
determine immunological markers of stratification of 
patients at high risk of complications and mortality.

The aim: to conduct a meta-analysis of immuno-
logical markers to identify predictors of mild or severe  
COVID-19.

Materials and methods. Meta-analysis of 16 elec-
tronic publications in PubMed, Google Scholar, medRXiV 
by keywords “COVID-19” or “2019-nCoV” or “SARS-
CoV-2”, “immune markers” in the period from 2019 to 
2022. The meta-analysis included publications on a clini-
cal examination of 1731 patients with COVID-19, divided 
into 2 groups: the first -with mild (n = 1055) and the sec-
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ond –with severe (n = 679) Sars-CoV-2 infection. Statis-
tical data processing by meta-analysis, non-parametric 
Student’s t-test and criterion σ2.

Research results and their discussion. There 
are was significantly higher mean age and proportion 
of males in patients with severe COVID-19 than in 
patients with mild COVID-19 (p = 0.0001; p = 0.009, 
respectively). Significantly lower absolute values of CD3 
+ (-1.02; CI [-1.443,         -0.59]; p = 0.004), CD3+ CD4+ 
(-1.34; CI [-2.117, -0.569]; p = 0.0007), CD3+CD8+ 
(-1.49; CI [-2.244,  -0.728]; p = 0.0001) T-lymphocytes, 
CD16+CD56+ natural killers (-1.02; CI [-1.904, -0.138]); 
p = 0,02), CD19+ B-lymphocytes (-1.12; CI [-2.077, 
-0.156]; p = 0.023), complement component C1q      

(-1.94; CI [-3.693, -0.182]; p = 0.03) and C3 (-2.93; CI 
[-5.422, -0.444]; p = 0.02), as well as significantly higher 
indicators of IL-6 (1.54; CI [0.57, 2.509]; p = 0.004), IL- 
8 (0.93; CI [0.116, 1.747]; p = 0.001) and IL-10 (2.55; 
CI [1.135, 3.97]; p = 0.004) in patients with severe 
COVID-19 than in patients with mild COVID-19.

Conclusions: Determination of the level of 
immunological markers, as CD3+, CD3+CD4+, 
CD3+CD8+ T-lymphocytes, CD16+CD56+ natural killers, 
CD19+ B-lymphocytes, C1q and C3 components of 
complement and IL-6, IL-8 and IL-10 can be used as 
early predictors of severe COVID-19.

Key words: COVID-19, lymphocytes, complement 
components, interleukins, immunoglobulins.
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ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ РОЛЬ МИКРОБИОМА В ПАТОГЕНЕЗЕ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ. ПЕРСПЕКТИВЫ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ 

ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ И ТЕРАПИИ

ГАРЕЕВ А.Л.
«Производственная фирма Симеста», Украина, г. Одесса

Не изучая историю развития предмета, не-
возможно провести критический анализ до-
стигнутого, прогнозировать будущее. В полной 
мере это имеет место быть в аллергологии. Не-
смотря на длительную историю, современные 
представления формировалась на рубеже 19-
20 веков. Это время экспериментальной аллер-
гологии, которая сменила созерцательный под-
ход ранних периодов.

Парадигма современной аллергологии 
складывалась без учета функционала 
естественных защитных барьеров макро-
организма

В эти годы были проведены работы Шарля 
Рише и Поля Портье по формированию экспе-
риментальной анафилаксии, Эмиль фон Беринг 
выявил парадоксальную реакцию на повторное 
введение белковой субстанции, Пауль Эрлих, 
Клеменс фон Пирке, Роберт Лангерганс в ра-
ботах с дифтерийным анатоксином сталкива-
лись с аллергическими осложнениями, вплоть 
до анафилактической реакции со смертельным 
исходом. Роберт Кох, а позднее Луис Дьен, из-
учая применение туберкулина, пытались опре-
делиться с природой гиперчувствительности 
при подкожном введении препарата [1]. Эти, 
далеко не исчерпывающие примеры, дают воз-
можность заметить, что неизменным в экспе-
риментах предшественников  оставался способ 
введения белковой структуры непосредственно 
в кровоток, не оценивая естественные пути про-
никновения аллергенов через респираторный, 
желудочно-кишечный тракты, кожу. Полученные 
результаты анализировались с обобщением, 
касательно  патогенеза аллергологических за-
болеваний, при этом, никак не учитывая защит-
ный функционал слизистых и кожи. Эти заклю-
чения культивируются до сих пор. Современная 
аллергология сосредоточена на изучении про-
цессов, проходящих во внутренней среде ма-
кроорганизма с вовлечением клеточных и гумо-
ральных компонент иммунного ответа. Вопрос о 
путях проникновения аллергена во внутреннюю 
среду  остается неизученным, без ответа.

В 1919 году Праустниц и Кюстнер выдвину-
ли предположения о существовании некоего 
фактора, который определяет течение аллерги-

ческой реакции и может передавать аллергию 
через кровь. Потребовалось около пятидесяти 
лет, чтобы в 1967 году супруги Ишизака открыли 
IgE, что сформировало завершенность в совре-
менной концепции патогенеза аллергического 
заболевания [1]. Это событие было воспринято 
как недостающее звено в формировании це-
лостной картины протекающих процессов при 
аллергии. IgE-нам была определена причинная 
роль – отсутствующие в здоровом состоянии 
и проявляющиеся при возникновении аллер-
гического заболевания клинически в качестве 
гиперчувствительной реакции. Это, в свою оче-
редь, определило тактику терапии – необходи-
мость переформатировать индукцию IgE.

Очевиден факт того, что современная аллер-
гология в своей нынешней практике использует 
без каких-либо изменений выводы, сделанные 
50-100 лет назад, которые высказывались как 
предположение, требующие дополнительных 
исследований, анализа, совмещения этих ги-
потез с нарастающим объемом информации в 
смежных дисциплинах – биологии, антрополо-
гии, биохимии, физической химии, микробио-
логии, иммунологии, патологической физиоло-
гии, токсикологии, экологии. Исторически скла-
дывающиеся представления заложили тренд с 
первоначальным искажением причинно-след-
ственных связей в проявлениях патогенеза ал-
лергических заболеваний. Этот посыл отража-
ется в современных попытках найти ответы на 
базовые вопросы аллергологии. Вслед за убеж-
дением в существовании гиперчувствительно-
сти, которое не в состоянии объяснить избира-
тельность проявлений к аллергенам, возникает 
потребность в искусственной дифференци-
ровке аллергенов на безопасные и болезнет-
ворные, что в свою очередь требует выявить 
механизмы  в формировании индуцированной 
толерантности к безвредным аллергенам и со-
хранением гиперчувствительности к пагубным. 
Это должно означать, что часть субстратов – с 
заведомо антигенной структурой, но восприня-
тые иммунной системой толерантно. Они про-
никают и находятся во внутренней среде без 
какой-либо реакции макроорганизма на их при-
сутствие.  При этом, критерии, которые сдела-
ли бы возможным разграничить по такой шкале 
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аллергены, отсутствуют. Более того, надо при-
знать, что до сих пор не существует однознач-
ного, выверено сформулированного определе-
ния «аллерген». На бытовом уровне сложилось 
стойкое убеждение, что существует аллергия 
на кота, молоко, арахис, березу и т.д. Часть 
врачей клиницистов, экстрактные аллергологи, 
убеждены в том же, что дает им основание диа-
гностировать и назначать терапию от аллергии 
на краба, дыню, таракана и т.д. Молекулярные 
аллергологи убеждены в том, что сенсибилиза-
тором выступает белковая молекула – компо-
нент экстракта эпителия шерсти кошки, один 
из глобулинов экстракта молока, как то профи-
лин пыльцы березы и т.д.  При этом не находят 
ответ на свой же вопрос – почему в некоторых 
случаях при положительном серологическом 
исследовании на присутствие антител к кон-
кретной молекуле-аллергену, клинические про-
явления не наблюдаются. Но существуют посту-
латные определения в Иммунологии с четким 
формулированием понятий «антигенность» и 
«иммуногенность». Это должно быть отправной 
точкой в формировании представления о пато-
генезе аллергических заболеваний, очевидно, 
этот путь только предстоит пройти. Принимая 
это во внимание, необходимо определиться с 
принципами эпитопной аллергологии [2].

Имеет смысл подробнее рассмотреть нако-
пившиеся за последние несколько десятилетий 
аргументы, которые не соответствуют принятой 
современной концепции аллергологии.

Оценка эволюции защитных реакций 
человека

Современная эволюционная морфология 
определяет направление развития защитных 
реакций в филогенезе на увеличение разно-
образия и специализацию, приводящие к не-
обходимому числу специфических взаимодей-
ствий между патогенными факторами внешней 
среды со структурами защитной системы ма-
кроорганизма. 

В попытках проследить эволюцию защитных 
реакций, за отправную точку следует принять 
определение такого патофизиологического яв-
ления как воспаление – универсальной, типич-
ной реакции, возникающей при воздействии 
флогогена различной природы. Факторы воз-
действия физического и химического уровня 
вызывают катаральное воспаление на слизи-
стых без участия иммунной компоненты. За-
щитную реакцию такого рода следует расцени-
вать как базовую, которая по мере усложнения 
организации животной жизни дополняется, 
обогащается более изощренными формами, 
такими как иммунные. Каждый последующий 
этап в филогенезе от беспозвоночных до пла-
центарных млекопитающих характеризуется 

развитием в сторону совершенства структур-
ных и функциональных приобретений в систе-
мах  и органах представителя эволюции. Этим 
самым запускается эволюционный механизм 
совершенствования защитных органо-функ-
циональных структур. Происходит это ровно в 
той степени, в которой проявили востребован-
ность в защитных функциях обслуживаемые 
ими системы и органы по принципу эффек-
тивной достаточности. Формирование иммун-
ной системы могло быть запущено как ответ в 
противодействие флогогенам с антигенными 
для достигшего достаточно сложной структу-
ры систем и органов представителя животного 
мира, у которого антигенные характеристики 
флогогена стали восприниматься как чужерод-
ные. Возникает универсальная трехкомпонент-
ная конструкция, состоящая из внешнего фак-
тора воздействия, рецептора на поверхности 
эффекторной клетки с высокой аффинностью к 
такому фактору и собственно клетка со строгой 
специализацией функции. Заложенный на заре 
филогенеза такой принцип проявляет свою 
действенность на каждом этапе развития жи-
вотной жизни, включая известные современные 
формы онтогенеза. Все регуляторные реакции 
у высших млекопитающих работают с использо-
ванием такого механизма. В системе иммунных 
реакций эта структура выразилась как комплект 
Ig-FcRs-клетка [4].

Этап развития защитных реакций на уров-
не беспозвоночных характеризуется наличием 
предшественников тучных клеток – базофило-
подобных и тестальных клеток, способных вы-
полнять функции, которые у современных выс-
ших млекопитающих определяются как  врож-
денный  иммунитет, выступают в  качестве про-
тивомикробных эффекторных клеток.

С появлением костистых рыб, амфибий, в 
филогенезе сформируются отдельные линии 
тучных клеток и базофилов с признаками экс-
прессии Fc-рецепторов, что обеспечивает уча-
стие этих клеток в реакциях приобретенного 
(адаптивного) иммунитета.

В дальнейшем эволюционном развитии, со-
храняясь у всех известных позвоночных, вклю-
чая млекопитающих, птиц, рептилий, амфибий 
и костистых рыб, врожденный иммунный ответ, 
обогативший первоначально возникшие воспа-
лительные реакции, насыщается элементами 
адаптационного иммунитета. Впервые белко-
вые структуры с характеристиками иммуногло-
булинов прослеживаются у челюстных позво-
ночных [4]. Соответственно, к ним возникают 
аффинные рецепторы на поверхности специ-
ализированных эффекторных клеток. Даль-
нейшее совершенствование такого комплекса 
идет по пути расширения разнообразия и спе-
циализации защитных решений. Достаточность 
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двумя-тремя изотипами иммуноглобулинов у 
современных рыб сменяется необходимостью 
более пятнадцати у млекопитающих. Эволюци-
онная морфология определяет три этапа в по-
следовательности современного разнообразия 
иммуноглобулинов. Дупликация гена IgM при-
вела к образованию IgY у наземных позвоноч-
ных (четвероногих). На втором этапе повторная 
дупликация IgM завершилась формированием 
IgA/IgX. Третий, и главный, этап заключался в 
дупликации гена иммуноглобулина Y, обеспе-
чившей появление IgG и IgE. Плацентарные 
млекопитающие имеют разнообразный набор 
комплексов Ig-FcRs-клетки. Почти у всех из них 
описаны один  IgM (Fcµ R) и один  IgA (FcαRI), 
один общий для IgG и IgA (Fcαµ R), четыре глав-
ных типа классических Fc-рецепторов для IgG 
– это Fcγ RI, Fcγ RII, Fcγ RIII и Fcγ RIV, один вы-
сокоаффинный рецептор для IgE (Fcε RI) [5, 6]. 
Выявив такого рода закономерность в эволю-
ционном развитии защитных реакций, следует 
признать естественность в появлении комплек-
са IgE-FcεRI-тучная клетка с характеристиками 
наивысшей специализации взаимодействовать 
исключительно с эпитопами белковых структур. 
Формирование в онтогенезе высокоаффинно-
го рецептора на поверхности тучной клетки вне 
связи с только предполагаемым появлением 
IgE в ходе реализации иммунного ответа в каче-
стве обязательной, но не реализованной мише-
ни до момента индукции IgE при инвазии белко-
вых структур во внутреннюю среду макроорга-
низма, делает несостоятельным современное 
представление о патогенезе аллергических за-
болеваний. Задумываясь о защитной сущности 
факта возникновения и функционирования ком-
плекса IgE-FcεRI-тучная клетка, уместно предпо-
ложить, что катаральная форма воспалительной 
реакции, сопровождаемая обильной секрецией 
серозного экссудата, призвана к механическо-
му удалению нативных целостных белковых мо-
лекул с апикальной поверхности слизистой ре-
спираторного тракта, глаза, кишечника. Резуль-
тативная  работа такого механизма исключает/
резко снижает необходимость для макроорга-
низма вовлекать в процесс защитной реакции 
дополнительные клеточные и гуморальные со-
ставляющие иммунной системы, что объясняет 
принцип эффективной достаточности. Было бы 
разумным утверждать, что в основе патогенеза 
аллергического заболевания лежит воспале-
ние как типическая, универсальная реакция на 
воздействие флогогена с антигенными (аллер-
генными) свойствами. Совокупность эпитопов 
белковой молекулы, по тем или иным причи-
нам проникшей во внутреннюю среду макроор-
ганизма, должно рассматривать как пусковой 
механизм, триггер иммуногенных проявлений 
аллергического заболевания. Персонализиро-

ванная комбинация сохранившихся эпитопов 
определяет индивидуальные клинические про-
явления заболевания у конкретного больного. 
Это утверждение дает основание предполагать, 
что полная деструкция белковых молекул на 
составляющие их аминокислоты на пути про-
никновения аллергена во внутреннюю среду, 
является определяющим фактором здоровья 
макроорганизма. Прогнозировать остаточную 
сохранность структуры белка невозможно. При 
этом, уверенно можно заявлять, что в таком 
случае у больного есть дисфункция в пищева-
рительной и/или респираторной системах, есть 
проблемная кожа. При этом иммунная система 
такого гастроэнтерологического, пульмоноло-
гического, дерматологического больного ра-
ботает в штатном режиме, организм больного 
реагирует воспалением, которое направлено 
на локализацию, элиминацию, деструкцию ал-
лергена. Белок с частично разрушенной струк-
турой становится аллергеном, только попадая 
во внутреннюю среду, где вступает в контакт с 
иммунной системой. Степень аллергологиче-
ской реактивности зависит от сохранившихся 
иммуногенных свойств аллергена. Индивиду-
альность остаточной конструкции белковой мо-
лекулы для конкретного больного предполагает 
персонализированный подход в лабораторной 
диагностике и терапии.

Определяющие факторы антигенности и 
иммуногенности белковых структур

В первую очередь, это молекулярные осо-
бенности антигена (аллергена). Большое зна-
чение имеет размер и молекулярная масса 
аллергена. С увеличением размера пептида, 
возрастает его иммуногенность. Размер моле-
кул важен для увеличения числа эпитопов. Су-
ществует оптимальная эпитопная плотность. 
Установлено, что молекула приобретает имму-
ногенность при разнообразии эпитопов (гете-
рогенность). На степень иммуногенности также 
оказывает влияние пространственная структу-
ра антигена. Чрезвычайно важным оказалось 
наличие в структуре антигена α-спирали, раз-
ветвленных боковых цепей, а также высокой 
плотности идентичных по строению эпитопов. 
Надо отметить, что некоторые белковые струк-
туры несут в себе эпитопы, проявляющие анти-
генные свойства (образование специфических 
к ним антител), но при этом не обладающие 
иммуногенными свойствами (отсутствие ка-
кой-либо клинической картины на присутствие 
специфических антител). Примером могут слу-
жить карбогидратные детерминанты.

Иммуногенность антигенов зависит от жест-
кости их структуры, т.е. способности сохранять 
определенную конфигурацию молекулы аллер-
гена. Снижение жесткости – снижение имму-
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ногенности. Структура и состав эпитопа имеют 
критическое значение. Замена хотя бы одного 
конструктивного элемента молекулы приводит 
к образованию принципиально новой антиген-
ной детерминанты с иными свойствами. Необ-
ходимо также отметить, что денатурация приво-
дит к полной или частичной потере антигенных 
детерминант или появлению новых, при этом 
теряется специфичность антигена. Различают 
линейные, или секвенциальные, антигенные де-
терминанты (например, первичная аминокис-
лотная последовательность пептидной цепи) 
и поверхностные, или конформационные (рас-
положенные на поверхности молекулы антигена 
и возникшие в результате вторичной или более 
высокой конформации).  Кроме того, существу-
ют концевые эпитопы (расположенные на кон-
цевых участках молекулы антигена) и централь-
ные.  Определяют также «глубинные», или скры-
тые, антигенные детерминанты, которые прояв-
ляются при разрушении биополимера. Размер 
антигенной детерминанты невелик, но может 
варьировать. Он определяется особенностя-
ми антигенрецепторной части фактора имму-
нитета, с одной стороны, и видом эпитопа – с 
другой. Наличие в структуре эпитопа аромати-
ческих аминокислот, таких как тирозин, трипто-
фан, существенно повышает иммуногенность. 
Иммуногенность конформационных эпитопов 
превосходит линейные. Ущербность барьер-
ной структуры макроорганизма, допускающая 
проникновение белковых молекул с некоторым 
специфическим комбинационным количеством 
эпитопов, определяет аллергологическую реак-
тивность для больного.

Следующая группа факторов связана с ди-
намикой поступления антигена в организм и его 
количеством: чем его больше, тем более выра-
жен иммунный ответ. Между количеством анти-
гена и силой иммунного ответа в определенном 
отрезке (интервале) доз существует логариф-
мическая зависимость, выражаемая уравнени-
ем антигенности. 

Еще одна группа объединяет факторы, 
определяющие зависимость иммуногенности 
от состояния макроорганизма. На пути про-
никновения антигенных структур во внутрен-
нюю среду человека природой сформированы 
физиологические барьеры. Такими барьерами 
являются слизистые респираторного, желудоч-
но-кишечного трактов и кожа (как основные), а 
также слизистые органов мочеполовой систе-
мы, глаза [7]. Перечисленные факторы форми-
руют индивидуальные клинические проявления 
аллергологического заболевания у конкретного 
больного в зависимости от сложившейся, сфор-
мировавшейся структуры белковой молекулы, 
проникшей во внутреннюю среду. 

Роль микробиома в процессе деструкции 
белковых молекул

Эти поверхности заселены микроорга-
низмами, массированно и разнообразно на-
столько, что это жизненное множество рас-
сматривается в качестве микроэкологической 
системы. Вариативность типов окислительно-
восстановительных реакций энергетического 
метаболизма у хемотрофных микроорганизмов 
обеспечивает высокий уровень приспосабли-
ваемости к среде обитания, позволяет засе-
лять ареалы барьерных слизистых и кожи. Нет 
оснований считать, что процессы метаболизма 
в среде обитания прокариот с локацией в по-
чве, пресном, соленом водоеме и других, имеет 
отличия от подобных процессов в микробиоме 
человека. Одни и те же биохимические реак-
ции энергетического и конструктивного обмена 
универсальны, что дает основание оценивать 
неизбежность процессов деструкции высоко-
молекулярных субстратов, к которым относятся 
нативные белковые молекулы, на апикальной 
поверхности слизистых, и никак во внутренней 
среде макроорганизма [11, 12].

Факультативность дыхания (энергетический 
обмен) дает микроорганизмам возможность 
переходить с аэробного на анаэробное суль-
фатное, нитратное, карбонатное, фумаратное 
дыхание, в сочетании со спиртовым, молочно-
кислым, муравьинокислым, маслянокислым, 
пропионовокислым и другими типам брожения, 
что обеспечивает циркуляцию штаммов между 
слизистыми ЖКТ, РТ, кожей, формируя индиви-
дуальный состав микробиома для каждого ма-
кроорганизма [8,9,10].

Жизнедеятельность микробиома кожи, сли-
зистых ЖКТ, РТ и здорового макроорганизма 
находится в динамическом равновесии, гомео-
стазе, сбалансирована в процессе взаимодей-
ствия чрезвычайно разнообразных клеточных 
и гуморальных факторов. Эта многомерность 
проявляется в симбиозе, синергизме, коммен-
сализме, метабиозе, конкуренции, паразитиз-
ме, нейтрализме между микроорганизмами, 
составляющих микробиом, и с макроорганиз-
мом-хозяином этого разнообразия жизни. Ми-
кробиому не характерны признаки паразитизма 
в отношениях с макроорганизмом, все необ-
ходимое для процессов собственного метабо-
лизма микроорганизмы получают в процессе 
ферментативной деструкции высокомолеку-
лярных субстратов внешней для себя среды. 
Чрезвычайное разнообразие экзоферментов, 
относящиеся к классу гидролаз, дополняет-
ся эндоферментами из числа оксидоредуктаз, 
трансфераз, лиазам, изомераз и др. Свойство 
приспосабливаться к меняющимся внешним 
условиям обеспечено способностью синтеза 
индуцибельных ферментов, индукция которых 
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связана с появлением в среде субстрата-индук-
тора [11, 12].

Все это дает основания считать микробиом 
человека еще одним жизненно важным для ма-
кроорганизма органом, наряду с органами пи-
щеварительной, дыхательной, выделительной и 
других систем организма. Статус химерного ни 
в коей мере не умаляет значимость адекватного 
для макроорганизма функционирования такого 
органа.

Иммунная система макроорганизма изна-
чально, базово толерантна к аминокислотам, 
накапливающимся в ходе деструкции белковых 
молекул, впоследствии преодолевающие фи-
зиологические барьеры. Предлагаемые теории 
индуцированной толерантности к избранным 
аллергенам, попытки выявить сигналы, идущие 
от микроорганизмов, составляющих микроби-
ом человека, его иммунной системе с указа-
нием быть толерантным к одним и вести себя 
противоположно в отношении других [13], выя-
вить влияние метаболитов микробиома на про-
дукцию гуморальных факторов в ходе иммунно-
го ответа [14], становятся несостоятельными. 
Предстоящие исследования должны быть со-
средоточены на изучении процессов, протека-
ющих в среде обитания микробиома, где лежит 
залог здоровья макроорганизма.

Такой критерий, как гомеостаз микробиома, 
должен быть определяющим в оценке здоровья 
макроорганизма. Количественные арифметиче-
ские расчеты присутствующих отдельных видов 
микроорганизмов (Haemophilus, Dialister, Dorea, 
Clostidium, Citrobacter, Oscillospira) [15] не могут 
дать целостного представления о происходя-
щих в организме больного процессах, должны 
восприниматься как вырванные из общего кон-
текста цитаты, искажающие происходящее во 
взаимоотношениях антиген-иммунная система.

Следует остановиться на том факте, что эко-
система микробиома должна восприниматься 
как целостное образование структурно и функ-
ционально, что делает ее весьма сложной для 
восприятия, изучения, тем более целенаправ-
ленного на нее влияния с целями искусствен-
ной корреляции. Количественное разнообра-
зие с многократными повторами, перекрыти-
ями, дублированием функционала определяет 
устойчивость такой экосистемы. Способность 
к восстановлению своей структуры – еще один 
критерий, определяющий ее целостность. Но 
эти характеристики не могут быть исчерпыва-
ющими для микробной экосистемы, изучение 
которой находится в зародышевом состоянии. 
Если определяющим в животных экосистемах 
являются пищевые цепи, экосистема человека 
с превалирующими общественной, социальной 
составляющей определяется морально-право-
выми устоями, то для микробной экосистемы 

только предстоит выявить связи, обеспечива-
ющие устойчивость и воспроизводство [16].  
Предсказать трансформацию комменсала в 
патоген не представляется возможным сегод-
ня. Каковы причинные факторы, позволяющие 
объединять синергистов с паразитами в гоме-
остазе, остаётся неизученным, непонятым, что 
не дает возможности определять, характери-
зовать единство сложившегося по структуре и 
функционалу дополнительного, химерного для 
макроорганизма органа – микробиом.

Коллоидные свойства белков определя-
ют механизм проникновения аллергена 
во внутреннюю среду

При аллергическом заболевании в качестве 
флогогенов выступают белки. Попав в среду 
обитания микробиома, они неминуемо подвер-
гаются многофакторному процессу гидролиза. 
Растворение в водной среде, процесс дена-
турации как разрушение третичной структуры 
белков с последующим распадом пептидных 
связей, накопления свободных аминокислот 
наступает в неизменной последовательности. 
Количественное накопление продуктов жиз-
недеятельности микроорганизмов, неизбеж-
но подвергаются кинетическому воздействию, 
сопряженного с перемещением метаболитов 
во внутреннюю среду. При этом движущей си-
лой выступает пассивная диффузия. Процесс 
этот носит общий, универсальный характер. Он 
свойственен любому агрегатному состоянию 
вещества. Диффузия протекает в газообразной 
среде, в жидкостях, в твердых телах, плазме. 
Процесс диффузии воспроизводим, повторяем 
в эксперименте, имеет математическое опи-
сание, сформулирован в работах Грэма, Фика. 
Предполагать, что резорбция субстратов через 
мембрану слизистых оболочек и кожи во вну-
треннюю среду человека проходит каким-либо 
иным способом, не имеет оснований.

Однако, надо понимать, что пассивная диф-
фузия осложнена, дополнена электростатиче-
ской составляющей белковых молекул. Белки 
являются амфотерными электролитами. При 
формировании третичной структуры все гидро-
фобные части погружаются внутрь молекулы, а 
на поверхности ориентируются гидрофильные 
группировки, обеспечивающие взаимодей-
ствие белковой молекулы с молекулами воды, 
составляющие гидратную оболочку, которая 
возникает за счет электростатического притя-
жения дипольных молекул воды к заряженной 
частице белка. Между зарядом белка и гидра-
тацией существует тесная связь: чем больше 
полярных аминокислот содержится в белке, тем 
больше связывается молекул воды, что харак-
теризует степень растворимости белка в воде. 
В растворенном состоянии белок представляет 
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собой коллоидный раствор со свойствами сла-
бых электролитов. Скорость резорбции белко-
вых структур во внутреннюю среду напрямую 
зависит от степени их диссоциации. Это на-
глядно демонстрирует кинетика химических 
соединений, не способных к диссоциации в во-
дных растворах (не электролиты), их молекулы 
не несут заряда, и они беспрепятственно про-
ходят через мембрану слизистой (дихлорэтан, 
четыреххлористый углерод и т.д.). Наоборот, 
сильные кислоты и щелочи (серная, соляная, 
азотная кислоты, едкий натр, гидроокись калия) 
в любом растворе полностью диссоциирова-
ны, что делает их непроницаемыми через ба-
рьер слизистых. Для веществ – слабых кислот 
и слабых оснований большое значение име-
ет величина рКа, определяющая, какая часть 
растворенного вещества будет находиться в 
ионизированной и неионизированной форме 
при данных значениях рН среды. Для слабых 
кислот кислая среда способствует превраще-
нию вещества в неионизированную форму, для 
слабых оснований низкие значения рН (высо-
кие концентрации водородных ионов в среде) 
способствуют превращению веществ в иони-
зированную форму.  Алкалоид стрихнин, прак-
тически полностью ионизирован в кислой среде 
желудка и потому, при пероральном введении, 
интоксикация этим веществом не наблюдается, 
и только попав в щелочную среду двенадцати-
перстной кишки, где степень диссоциации это-
го электролита приближается к изоэлектриче-
ской точке, преодоление слизистой становится 
беспрепятственным.

Меняющиеся значения рН в месте про-
странства расположения белкового раствора в 
момент времени воздействия на этот раствор, 
приводит к перманентным изменениям степе-
ни диссоциации белковых молекул. Суммарный 
заряд карбоксильных и аминогрупп с положи-
тельного значения меняется на отрицательное 
и в обратном порядке беспрерывно, проходя 
изоэлектрическое состояние при определен-
ном значении рН. В этом состоянии суммарный 
заряд белка равен нулевому значению. Нуле-
вой заряд определяет минимальную вязкостью, 
максимальную резорбцию через слизистые, 
которые выполняют функцию мембранного раз-
дела внешней и внутренней сред. Величина рН 
является определяющим фактором для каж-
дого белка его изоэлектрического состояния. 
Как пример, изоэлектрическое состояние всех 
двенадцати изоформ Bet v 1 укладываются в ин-
тервал рН 4,9-5,9 [17]. Это может означать, что 
меняя тем или иным способом рН в щелочную 
сторону, на слизистой носоглотки больного с 
сенсибилизацией к первому компоненту пыль-
цы березы, можно рассчитывать на снижение 
клиренса аллергена во внутреннюю среду, тем 

самым предотвратить сезонное обострение за-
болевания.

Поскольку рН постоянно меняется, ни в ка-
ком-либо минимальном количестве времени 
белки в изоэлектрическом состоянии не нахо-
дятся. Они ионизированы, степень диссоциа-
ции, выраженная величиной рКа, постоянно ко-
леблется вслед за колебаниями рН среды. Чем 
выше валентность зарядов ионизированных 
молекул белка, тем выше вязкость, снижается 
пенетрирующий эффект. Надо понимать, что 
чем сложнее пространственная конструкция 
белковой молекулы, чем больше компонентов 
α-спиралей, β-структур, петель доменов, раз-
ветвленных боковых аминокислотных цепей, 
каждый из которых несет свой электростати-
ческий заряд, тем больше факторов внешнего 
воздействия должно быть собрано в месте пре-
бывания белковой молекулы в момент времени, 
что означает снижение вероятности изоэлек-
трического состояния этой белковой молеку-
лы, тем меньше возможности резорбции у нее 
существует здесь и сейчас, через мгновение 
ситуация меняется и шансы проникнуть во вну-
треннюю среду увеличиваются или, наоборот, 
уменьшаются еще в большей степени.

Кроме рН среды имеет значение воздей-
ствие на белковые молекулы мицелл детерген-
тов и иных химических структур, обладающих 
денатурирующими свойствами, такими как мо-
чевина, спирты, фенолы – продукты текущего 
метаболизма микроорганизмов. Известный 
пульмонологам сурфактант (в переводе с ан-
глийского — поверхностно-активное вещество) 
– выстилающий лёгочные альвеолы изнутри 
(то есть находящийся на границе воздух-жид-
кость), препятствует слипанию стенок альвеол 
при дыхании за счёт снижения поверхностного 
натяжения плёнки тканевой жидкости, покрыва-
ющей альвеолярный эпителий, выступает клас-
сическим детергентом, участвуя в денатурации 
белков, проникшие с потоком воздуха в альвео-
лы. В настоящее время известно несколько сот 
различных детергентов. Все они разделяются 
на два основных класса: ионные и неионные де-
тергенты в зависимости от наличия или отсут-
ствия заряженных групп в гидрофильной обла-
сти их молекул. Денатурация белка увеличивает 
степень диссоциации, уменьшая тем самым ре-
зорбцию белка, но при этом, разрушив третич-
ную структуру белка, делает доступным воздей-
ствие протеолитических ферментов [18].

Остается упомянуть, что парацеллюлярный 
путь проникновения во внутреннюю среду про-
ходит через каналы, в образовании которых уча-
ствуют белки плотных контактов (tight junction), 
такие как клаудины, окклюзин, адгезионные 
белки, трицеллюлин. Эти белки в свою очередь 
имеют свой электростатический заряд, который 
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неизбежно взаимодействует с электростатиче-
ским зарядом белков аллергенов. Возникает 
своего рода магнитный замок, который выпол-
няет свои функции в зависимости от степени 
диссоциации белковых структур. Принимая во 
внимание наличие трансцеллюлярного тран-
зита метаболитов во внутреннюю среду, надо 
думать, что  основной трафик слабых электро-
литов обеспечивает парацеллюлярные каналы.

Воздействие протеолитических ферментов 
связано с постоянным присутствием их в среде 
микробиома и/или периодическим выделением 
пищеварительной системой макроорганизма. 
Образующиеся в ходе расщепления белковых 
молекул пептиды и отдельные аминокисло-
ты создают градиент концентрации, что путем 
пассивной диффузии перемещает метаболит 
из внешней среды через полупроницаемую 
мембрану слизистой во внутреннюю. Любая 
субстанция, метаболит, несколько задержав-
шийся в своем процессе расщепления белок, 
накопившись в критическом значении концен-
трации, неизбежно резорбцируется во внутрен-
нюю среду. Магнитный замок только на время 
задерживает пептид на внешней поверхности 
слизистых и кожи, которого должно хватить для 
полного гидролиза. Факт того, что аминокисло-
ты являются такими же амфотерными электро-
литами, при этом проникают во внутреннюю 
среду, минуя магнитный замок, свидетельство 
тому, что градиент концентрации белковых мо-
лекул, которые не были расщеплены, приведет 
к резорбции их через слизистый барьер.

Можно утверждать, что процесс гидролиза 
до аминокислот остается незавершенным при 
возникшем у конкретного больного сочетании 
факторов: значение рН-среды воздействия на 
белок, близкая к изоэлектрической точке по от-
ношению к белку, вызывающего сенсибилиза-
цию у больного, количественная и/или функци-
ональная недостаточность денатурирующего и 
протеолитического воздействия на этот белок 
со стороны микробиома и макроорганизма. 
Надо согласиться с тем, что состояние факто-
ров протеолиза у конкретного больного форми-
руются индивидуально, что обуславливает пер-
сонализированный подход в терапевтической 
коррекции. Нормализация этих показателей в 
ходе лечения соматических заболеваний ре-
спираторной, пищеварительной систем, кожи, 
является задачей, стоящей перед врачом-спе-
циалистом, взявшегося пользовать аллерголо-
гического больного. При этом функционирова-
ние иммунной системы с формированием спец-
ифического IgE-опосредованного ответа необ-
ходимо расценивать как адекватной. Аллергия 
не является заболеванием иммунной системы, 
а формируется в сочетании с воспалением как 
защитная реакция в ответ на проникновение 

флогогена, в качестве которого выступают,  
сохраняющие антигенные свойства, пептиды 
[19, 20].

Меняя представление о патогенезе аллер-
гической реакции, возникает необходимость 
пересмотреть подходы в диагностике и лече-
нии.

Эволюция молекулярной аллергологии к 
эпитопной

В парадигме молекулярной аллергологии, 
особенно адепты мажорно-минорного направ-
ления, все усилия сосредотачивают на выяв-
ления мажорного сенсибилизатора, которым 
определяется цельная белковая молекула. На-
туралистические механизмы проникновения 
аллергена во внутреннюю среду больного при 
этом не описываются. Проделав «этот путь», 
аллерген вызывает реакцию гиперчувствитель-
ности, что расценивается как заболевание им-
мунной системы. Для ее лечения наиболее эф-
фективным признана аллерген-специфическая 
иммунотерапия (АСИТ). Выявить молекулу-сен-
сибилизатор становится задачей, решение ко-
торой подтверждает диагноз и дает средство 
терапии. Современные разработчики и произ-
водители средств лабораторной диагностики 
и лечения исходят из потребностей молекуляр-
ной аллергологии, что определяет необходи-
мость сконструировать рекомбинантный белок, 
повторяющий последовательность эпитопа с 
максимально выраженной иммуногенностью, 
остальной набор эпитопов во внимание не при-
нимается [21, 22].

Такой эпитоп является самым характерным, 
манифестным признаком сенсибилизирующе-
го белка, что является следствием его сохран-
ности, устойчивости к деструктивным воздей-
ствиям. Наличие антител в сыворотке больного 
к такому эпитопу дает возможность опреде-
литься со структурой целостного белка, его со-
держащего. Сим поставленная задача решена, 
известен сенсибилизатор, в руках клинициста 
– средство терапии.

Иная ситуация при уверенности того, что 
аллергия не является заболеванием иммунной 
системы, а возникает как адаптивный ответ на 
проникновение во внутреннюю среду нерас-
щепленных пептидов. Это вынужденно меняет 
подходы в диагностике и лечении такой пато-
логии. В лабораторной диагностике, сохраняя 
существующие средства и методы выявления 
сенсибилизатора, появляется необходимость в 
тестах, которые должны проявить факторы не-
достаточности деструкции белковой молекулы. 
Это комплекс протеолитических ферментов, и 
не только ферментов пищеварительной систе-
мы макроорганизма. Пептидазы микроорга-
низмов, составляющих микробиом конкретного 
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человека, должен быть оценен не в меньшей 
мере. Это комплекс химических структур, об-
ладающих денатурирующими свойствами. Это 
комплекс метаболитов, обеспечивающих pH 
среды и степень диссоциации белков pKа. Тех-
ническое решение такой многопрофильной за-
дачи сегодняшними средствами возможно. В 
первую очередь, от чего можно будет отталки-
ваться в дальнейшем, необходимо определить 
структуру пептидной конструкции сенсибили-
затора, которая проникла во внутреннюю сре-
ду макроорганизма. Такая конструкция может 
быть в разной степени разрушения, что будет 
характеризовать индивидуальную степень вы-
раженности патологии больного. При этом не-
обходимо учитывать стремление линейных 
структур белков под действием своих электро-
статических зарядов избежать состояния эн-
тропии, упорядочить качество имеющейся в 
системе энергии, т.е. перевести вновь образу-
ющуюся конструкцию в глобулярную форму, ко-
торая, в силу потери части аминокислотных по-
следовательностей в ходе деструкции, не будет 
повторять третичную структуру нативной бел-
ковой молекулы сенсибилизатора, с образова-
нием вновь формирующихся конформационных 
эпитопов. Явление фолдинга описано для про-
цесса синтеза белка. Насколько сопоставимо 
происходящее в обратном процессе – процессе 
гидролиза белка, остается темой для будущих 
исследований.

Задавшись целью, наверняка возможно 
просчитать этапность образования третичной 
структуры, учитывая величины зарядов амино-
кислотных структур, что даст возможность раз-
работать математические модели простран-
ственной конфигурации белкового остатка.

Что касается лабораторной диагностики. 
Это должны быть серологические тесты, даю-
щие возможность выявить антитела к сохра-
нившимся эпитопам известных молекулярных 
сенсибилизаторов, таких как Bet v 1, Art v 1, Der 
p 10, Bos d 6 и т.д. Чем больше эпитопных мар-
керов будет содержать в себе тест, тем выше 
его чувствительность в определении недоста-
точности факторов деструкции белка-аллерге-
на у конкретного больного. К выбору эпитопных 
маркеров в таком тесте предстоит разработать 
методику. Одно ясно, что подход должен носить 
системный характер.

Полученная по результату тестирования 
остаточная конструкция сенсибилизатора даст 
возможность выявить пробелы в перечне факто-
ров деструкции у конкретного больного. Решить 
такую задачу возможно, сопоставляя простран-
ственную конструкцию нативной белковой мо-
лекулы-сенсибилизатора с перечнем тех ами-
нокислотных остатков, которые были выявлены 
в ходе серологического эпитопного тестирова-

ния сыворотки больного. Накладывая обрывки 
аминокислотных цепей на соответствующие 
участки нативной молекулы, возможно опреде-
лить те связи, которые были разрушены в ходе 
деструкции. Это, в свою очередь, методом ис-
ключения даст возможность выявить ущербные 
у больного факторы деструкции (в первую оче-
редь, – набор пептидаз), что выводит на персо-
нализированный диагноз. Для полноты анализа 
протекающих процессов необходимо учиты-
вать, что действие пептидаз очень избиратель-
но, они обладают разной субстратной спец-
ифичностью – расщепляют пептидные связи, в 
образовании которых участвуют строго опре-
деленные аминокислоты. Это свойство пепти-
даз применимо для определения первичной 
структуры белков. Учитывая разнообразие пеп-
тидаз бактерий, составляющих совокупность 
микробиома и ферментов макроорганизма,  
необходимо пользоваться все больше и боль-
ше накапливаемой информацией по проблеме 
деградации белков, протеолитических фермен-
тов, сайтах протеолиза и т.д. Создаются специ-
ализированные базы данных, одной из которых 
является NC-IUBMB. Эта база данных создана 
Номенклатурным Комитетом Международного 
Союза Биохимиков и Молекулярных Биологов и 
посвящена классификации ферментов, и в том 
числе классификации протеолитических фер-
ментов. Существует альтернативная база дан-
ных, которая посвящена исключительно пепти-
дазам – база данных MEROPS. Доступны базы 
данных, посвященные структуре белковых мо-
лекул. В основе этих баз данных лежит опреде-
ленный уровень структурной организации бел-
ков. Это могут быть базы, представляющие ин-
формацию об аминокислотной последователь-
ности белка, о вторичной структуре, третичной. 
Существуют много баз данных, посвященных 
различным белковым доменам. Весь этот мас-
сивный объем информации возможно и должно 
использовать для математической обработки 
данных, полученных при лабораторном иссле-
довании на эпитопном уровне [23]. В таком слу-
чае зарождение медицинской математики явля-
ется настоятельной потребностью. 

Заключение

Аллергологическое воспаление не может 
быть признаком заболевания иммунной си-
стемы, которая, как и при воздействии любо-
го другого флогогена, проявляет защитную 
для макроорганизма функцию, направленную 
на элиминацию и деструкцию флогогена (ал-
лергена). И если в случае инфекционного за-
болевания, основополагающим в терапии яв-
ляются мероприятия, направленные против 
проникновения возбудителя во внутреннюю 
следу макроорганизма, а если это произошло, 
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на удаление, разрушение микроорганизма, ис-
пользуя антибиотическую, противомикробную 
терапию, то аналогично, в случае возникнове-
ния аллергологического воспаления, действия 
специалиста должны быть направлены, в пер-
вую очередь, на восстановлении естествен-
но сформированных механизмов деструкции 
белковых структур до олигопептидов, амино-
кислот. Специфическая, опосредованная фор-
мированием IgE-ответа реакция, должна рас-
цениваться как приспособление количествен-
но минимизировать воздействие аллергена на 
слизистую, что обеспечит на этапе гидролиза 
максимально возможную результативность. 
Лечебные мероприятия, направленные на 
восстановление функций по деструкции бел-
ка аллергена, будут носить патогенетический 
характер. При этом, клинические проявления 
аллергологического воспаления, как и при 
воспалении любой другой этиологии, должны 
формировать комплекс симптоматического 
лечения. Врач-клиницист должен рассматри-
вать воспаление как двуединый процесс, в ко-
тором имеются, и всегда действуют элементы 
защитные и разрушительные. С одной сторо-
ны – это повреждение с угрозой для органа 
и даже для всего организма, а с другой – это 
процесс благоприятный, помогающий орга-
низму в борьбе за выздоровление. Очевидно, 
что квалификация врача оценивается способ-
ностью определить тот момент развития па-
тологического процесса, когда воспаление 
имеет все еще защитный характер от момента, 
когда воспаление принимает разрушительный 
характер. Это определяет тактику в терапии и 
аллергологических заболеваний в том числе. 
Использование аллерген-специфической им-
мунотерапии (АСИТ) может быть применено 
исключительно в паллиативных целях. Нет ос-
нований оспаривать положительный эффект 
применения АСИТ. Наверняка, в тяжелых слу-
чаях, с выраженной симптоматикой, отдавая 
отчет, что АСИТ не влияет на патогенез про-
цесса, развившегося у конкретного больного, 
но при этом позволяющий улучшить качество 
жизни пациента, как любой иной паллиатив, 
использовать можно и нужно.

Итак, все приведенные выше факты, исполь-
зуемые в качестве аргументов, общеизвест-
ны, носят хрестоматийный характер. Попытка 
свести разрозненную информацию из парал-
лельных дисциплин, являющихся базовыми в 
медицине, приводит к возможности изменить 
оценки устоявшихся представлений, десятиле-
тиями культивируемых догматов. Меняя пред-
ставления о природе аллергии, открываются 
неиспользуемые доселе методы диагностики и 
терапии в аллергологии с объемом исследова-
тельских работ на долгий период.
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РЕЗЮМЕ

ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ РОЛЬ МИКРОБИОМА В 
ПАТОГЕНЕЗЕ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ. 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ 
ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ И ТЕРАПИИ

Гареев А.Л.

«Производственная фирма Симеста», г. Одесса, Украина 

Обзор посвящен частному анализу причинно-
следственных связей в аллергологии. Оценивая вы-
сказанные более ста лет назад предположения, име-
ющие для современных специалистов канонический 
характер, перечисляются общеизвестные факты, из-
меняющие искаженную последовательность причин 
возникновения аллергического заболевания с теми 
последствиями, которые необходимо воспринимать 
в качестве клинических проявлений.

Сделан акцент на факте того, что «аллергия» яв-
ляется частным проявлением воспаления, которое 
с патофизиологической точки зрения является уни-
версальным, типическим ответом на воздействие 
флогогена  вне зависимости от его природы, в том 
числе и несущий антигенный фактор. Это определяет 
этапность в динамике возникновении аллергической 
реакции. Причинным фактором является внедрение 
флогогена во внутреннюю среду макроорганизма. 
Вследствие антигенной структуры флогогена иммун-
ная система индуцирует ответ, выражающийся в на-
значении IgE-опосредованной реакции взаимодей-
ствовать с белковыми структурами в штатном для нее 
режиме. Характеристики «гиперчувствительности» 
присущи любой острой воспалительной реакции.

Дан анализ эволюционному  развитию за-
щитных механизмов, которые  предполагают IgE-
опосредованные реакции, присущие исключительно 
плацентарным млекопитающим как высшему звену 
в филогенезе животного мира. Этот факт исключает 
из современных представлений индукцию IgE в каче-
стве причины аллергической реакции.

Описан механизм резорбции слабых электроли-
тов, к которым относятся водные растворы белков, 
через слизистые и кожу.

Подчеркнуто определяющее значение микробио-
ма в процессе деструкции биологических субстра-
тов, в том числе и белков, проходящей на границе 
внешней и внутренней среды макроорганизма. Пол-
нота расщепления белковых структур до аминокис-
лот обеспечивает толерантность иммунной системы. 
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Микробиом является целостным химерным ор-
ганом макроорганизма, попытки оценивать роль 
отдельных составляющих такого органа приводят 
к искаженному представлению действительно-
сти. Принципы, на которых основаны устойчивость 
и воспроизводство микроэкосистемы микробио-
ма, предстоит  понять как можно скорее. Без этого  
невозможно сформулировать полноценные, а зна-
чит, – эффективные подходы в целенаправленной, 
персонализированной терапии аллергических со-
стояний. 

Сделаны предложения разработать дополни-
тельные методы лабораторной диагностики аллер-
гических заболеваний с использованием принципов 
эпитопной аллергологии, которые должны дать до-
полнительную информацию при выборе персонали-
зированных средств терапии. Заявлено, что АСИТ 
может быть применена исключительно в паллиатив-
ных целях.

Ключевые слова: патогенез аллергологических 
заболеваний, эволюция защитных реакций, анти-
генность, иммуногенность, микробиом, эпитопы, 
деструкция белков, пассивная диффузия, диссоци-
ация, изоэлектрическое состояние, персонализиро-
ванная диагностика и терапия. 

РЕЗЮМЕ

ВИЗНАЧАЛЬНА РОЛЬ МІКРОБІОМА У ПАТОГЕНЕЗІ 
АЛЕРГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ. ПЕРСПЕКТИВИ 

ПЕРСОНАЛІЗОВАНОЇ ЛАБОРАТОРНОЇ 
ДІАГНОСТИКИ ТА ТЕРАПІЇ

Гарєєв А.Л.

«Виробнича фірма Сіместа», Одеса, Україна

Огляд присвячений окремому аналізу причинно-
наслідкових зв›язків в алергології. Оцінюючи вислов-
лені понад сто років тому припущення, що мають для 
сучасних фахівців канонічний характер, перерахову-
ються загальновідомі факти, що змінюють помилкову 
послідовність причин виникнення алергічного захво-
рювання з тими наслідками, які необхідно сприймати 
як клінічні прояви.

Зроблено акцент на факті того, що «алергія» є 
окремим проявом запалення, яке з патофізіологіч-
ної точки зору є універсальною, типовою відповіддю 
на вплив флогогену незалежно від його природи, у 
тому числі що несе i  антигенний фактор. Це визначає 
етапність у поступовій динаміці виникнення алергіч-
ної реакції. Причинним фактором є проникнення фло-
гогену у внутрішнє середовище макроорганізму. Вна-
слідок антигенної структури флогогену імунна систе-
ма індукує відповідь, що виражається у призначенні 
IgE-опосередкованої реакції взаємодії з білковими 
структурами в штатному для неї режимі. Характерис-
тики «гіперчутливості» притаманні будь-якій гострій 
запальній реакції.

Приведений аналіз еволюційного розвитку за-
хисних механізмів, які припускають наявність IgE-
опосередкованих реакцій виключно у плацентарних 
ссавців як найвищої ланки у філогенезі тваринного 
світу. Цей факт виключає із сучасних уявлень індукцію 
IgE як причину алергічної реакції.

Описано механізм резорбції слабких електролі-
тів, до яких відносяться водні розчини білків, через 
слизові та шкіру.

Підкреслено визначальне значення мікробіому 
у процесі деструкції біологічних субстратів, у тому 
числі й білків, що проходить на межі зовнішнього та 
внутрішнього середовища макроорганізму. Повнота 
розщеплення білкових структур до амінокислот за-
безпечує толерантність імунної системи.

Мікробіом є цілісним химерним органом макро-
організму, спроби оцінювати роль окремих складових 
такого органу призводять до перекрученого уявлен-
ня дійсності. Принципи, на яких засновані стійкість та 
відтворення мікроекосистеми мікробіома, належить 
зрозуміти якнайшвидше. Без цього неможливо сфор-
мулювати повноцінні, а значить, – ефективні підходи 
до цілеспрямованої, персоналізованої терапії алер-
гічних станів.

Зроблено пропозиції розробити додаткові мето-
ди лабораторної діагностики алергічних захворювань 
із використанням принципів епітопної алергології, 
які мають надати додаткову інформацію при вибо-
рі персоналізованих засобів терапії. Заявлено, що 
АСІТ може бути застосована виключно з паліативною  
метою.

Ключові слова: патогенез алергологічних за-
хворювань, еволюція захисних реакцій, антигенність, 
імуногенність, мікробіом, епітопи, деструкція білків, 
пасивна дифузія, дисоціація, ізоелектричний стан, 
персоналізована діагностика та терапія.

SUMMARY

THE DETERMINING ROLE OF THE MICROBIOME 
IN THE PATHOGENESIS OF ALLERGIC DISEASES. 
PROSPECTS FOR PERSONALIZED LABORATORY 

DIAGNOSTICS AND THERAPY

Gareev A.L.

Simesta Production Company, Odesa, Ukraine

The review is devoted to a separate analysis of 
cause-and-effect relationships in allergology. Evaluat-
ing the assumptions made more than a hundred years 
ago, canonical for modern specialists, the well-known 
facts are listed that change the distorted sequence of the 
causes of an allergic disease: the consequences must be 
perceived as clinical manifestations.

Emphasis is placed on the fact that “allergy” is a 
separate manifestation of inflammation, which from a 
pathophysiological point of view is a universal, typical 
response to the effect of a phlogogen, regardless of its 
nature, including the carrying antigenic factor. This de-
termines the stages in the dynamics of the occurrence 
of an allergic reaction. The causative factor is the intro-
duction of phlogogen into the internal environment of the 
macroorganism. As a result of the antigenic structure of 
the phlogogen, the immune system induces a response, 
which is expressed in the appointment of an IgE-mediat-
ed reaction to interact with protein structures in the nor-
mal mode for it. The characteristics of “hypersensitivity” 
are inherent in any acute inflammatory reaction.

An analysis is given of the evolutionary development 
of defense mechanisms that involve IgE-mediated reac-
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tions inherent exclusively in placental mammals as the 
highest link in the phylogenesis of the animal world. This 
fact excludes the induction of IgE as a cause of an aller-
gic reaction from current ideas.

The mechanism of resorption of weak electrolytes, 
which include aqueous solutions of proteins, through the 
mucous membranes and skin is described.

The decisive importance of the microbiome in the 
process of destruction of biological substrates, including 
proteins, which takes place at the border of the external 
and internal environment of the macroorganism, is em-
phasized. The completeness of the breakdown of protein 
structures to amino acids ensures the tolerance of the 
immune system.

The microbiome is an integral chimeric organ of a 
macroorganism; attempts to evaluate the role of the in-
dividual components of such an organ lead to a distorted 

view of reality. The principles on which the sustainability 
and reproduction of the microbiome microecosystem are 
based need to be understood as soon as possible. With-
out this, it is impossible to formulate full-fledged, and 
therefore effective, approaches in targeted, personal-
ized treatment of allergic conditions.

Proposals are made to develop additional methods 
for the laboratory diagnosis of allergic diseases using 
the principles of epitope allergology, which should pro-
vide additional information when choosing personalized 
therapies. It is stated that ASIT can be applied exclusively 
for palliative purposes

Key words: pathogenesis of allergic diseases, evo-
lution of protective reactions, antigenicity, immunogenic-
ity, microbiome, epitopes, protein destruction, passive 
diffusion, dissociation, isoelectric state, personalized 
diagnosis and therapy.
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ту. Обсяг статей необмежений, але редакція залишає за собою право 
на скорочення матеріалу при обсязі більше 20 сторінок машинопису чи 
його вміщення в кількох номерах журналу.

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ
Стаття до редакції подається у 2-х примірниках з 2 наборами 

ілюстрацій, з текстом, надрукованим через 2 інтервали на одному 
боці стандартного листа А4 (210х 197 мм) з полями по 3 см з усіх 
боків. Нумерувати всі сторінки рукопису необхідно послідовно, почи-
наючи з титульного аркуша.

1. Титульний аркуш.
Назва (великими літерами), повне ім’я (імена) авторів, назва 

установи, де виконана робота, та її точна поштова адреса, повна 
адреса автора, якому буде надсилатись кореспонденція. При бажанні 
— телефон/факс для спілкування.

Якщо Ви готуєте матеріал на комп’ютері, просимо робити це 
на CD-диску, вказавши назву та версію текстового редактора (ба-
жано Win Word 2000 та XP). Ілюстрації, розроб лені на комп’ютері, 
приймаються в ТІFF форматі з роздільною здатністю 300 dpi. До-
датково до CD-диску повинен обов’язково надсилатись друкований 
матеріал статті.

2.УДК
3. Резюме. Кожна стаття повинна мати резюме, яке складає-

ться з наступних розділів - Мета роботи, Матеріали і методи, Ре-
зультати, Висновки. Рукописи супроводжуються резюме українською, 
російською та англійською мовами. Всі резюме повинні мати переклад 
назви статті, прізвища автора (авторів), назви установи.

4. Текст статті, враховуючи міжнародні вимоги оформлення 
(для коротких повідомлень (менше 5 стор.) - необов’язково) повинен 
мати наступну схему викладення:

Вступ, Матеріали та методи, Результати, Обговорення, Літе-
ратура.

Вступ — повинен відображати суть дослідження і пояснювати 
його актуальність.

Матеріали та методи — містять суттєві деталі, в тому числі 
опис проведеного експериментального дослідження, методи статис-
тичного обчислювання результатів.

Результати — в них треба відобразити основні дані, що були 
отримані в результаті проведеного дослідження. Результати не по-
винні містити обговорення отриманих даних.

Обговорення та висновки — не повинно бути повторення роз-
ділу Результати, а представити отримані дані в більш широкому ви-
гляді з використанням робіт інших авторів на цю тему.

Література — всі джерела літератури, на які робляться по-
силання в тексті статті (повинні бути надруковані в [ ] дужках), 
мають бути надані в списку літератури послідовно, як вони зустрі-
чаються в тексті статті. Приклади оформлення списку літерату-
ри наводимо нижче згідно вимог ВАКу (див. Бюлетень ВАК України. 
2008. №3).

Список літератури:
Приклади оформлення

Монографії (один, два або три автори)
Суберляк О. В. Технологія переробки композиційних ма-

теріалів: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк,  
П. І. Баштан. - Львів : Растр-7, 2007. - 375 с.

П’ять та більше авторів
Формування здорового способу життя: навч.-метод. посіб.

для працівників соц.служб/ [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, та ін.].-  
К.: Укр. ін-т соц. дослідж., 2005.- 115 с. - (Серія «Здоровий спосіб 
життя»: у 14 кн., кн. 13).

Колективний автор
Проблеми типологічної та квантитативної лексикології: [зб.

наук.праць / наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. - Чернівці: Рута, 2007. 
- 310 с.

Багатотомні видання
Кучерявенко Н.П.Курс налогового права: Особенная часть:  

в 6 Т./Н.П. Кучерявенко.-Х.: Право, 2002. - Т.4: Косвенные налоги.-
2007.-534с.

Перекладні видання
Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование/ Акофф 

Р.Л.,; пер.с англ. Ф.П.Тарасенко. — Днепропетровск: Баланс Биз-
нес Букс, 2007. — XLIII, 265 с.

Стандарти
Якість води.Словник термінів:ДСТУ ISO 6107-1:2004-ДСТУ 

ISO 6107-9:2004.- [Чинний від 2005-04-01].-К.:Держспоживстанд
арт України,2006.-IV,231 с.-(Національний стандарт України).

Збірки наукових праць
Социологическое исследование малых групп населения / 

В. И. Иванов [и др.] ; М-во образования Рос. Федерации, Финан-
совая академия. – М., 2002. – 110 с. – Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, 
№ 145432.

Складові частини книги
Козіна Ж. Л. Теоретичні основи практичного застосу-вання 

системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних 
ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. — 
2007. — № 6. — С.15-18.

Тези доповідей
Оцінка ресурсу елементів конструкцій: праці конф., 6-9 черв. 

2000 р., Київ. Т. 2 / відп. Ред. В. Т. Трощенко. — К. : НАН України, Ін-т 
пробл. міцності, 2000. — С. 559-956, ХІІІ, [2] с. — (Ресурс 2000).

Таблиці та ілюстрації

Нумеруються арабськими цифрами і виконуються на окремих лист-
ках. Таблиці повинні мати заголовок, а графіки, малюнки і мікрофото-
картки — підписи, виконані на окремому аркуші (аркушах), які чітко відо-
бражують суть ілюстрації. Якщо в тексті приведено збільшення об’єкта, 
то його необхідно приводити в дужках, наприклад (х500), а в кінці над-
пису – «...волокна х 46000». Для передрукування мікрофотокарток необ-
хідні оригінальні, хорошої якості фотокартки; негативи та фотокопії не 
використовуються. На звороті кожної ілюстрації вкажіть її номер, імена 
авторів і верхній та нижній краї. Графіки та малюнки повинні бути надані  
у вигляді чітких глянцевих фотокарток або виконані на окремому аркуші. 
Розміщення в тексті відповідної ілюстрації вкажіть на лівому полі в ква-
драті з номером ілюстрації.

Хімічні формули

Всі хімічні формули та схеми з них вписують від руки пастою чорного 
кольору. Хімічні формули публікації (крім найпростіших, типу НСІ, Н2504) 
і схеми реакцій нумерують арабськими цифрами в дужках і подають після 
кінця абзацу з посиланням на них. Порядкові номери одиничних формул про-
ставляють під формулою, номери схем — на правому краї формату.

Статті, оформлення яких не відповідає вказаним правилам, поверта-
тимуться авторам без розгляду редакції.

СТАТТІ НАДСИЛАТИ ЗА АДРЕСОЮ:
04053, м. Київ, вул. В.Винниченка, 9А,  
Інститут урології АМН України проф. Дранніку Г. М.
info@immunology.org.ua
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