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ДИНАМІКА ІМУНОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ КРОВІ У ХВОРИХ З ГЛІАЛЬНИМИ
ПУХЛИНАМИ РІЗНОГО СТУПЕНЯ АНАПЛАЗІЇ
ЛІСЯНИЙ М.І., БЄЛЬСЬКА Л.М., КЛЮЧНИКОВА А.І., КОТ Л.Д., ЛІСЯНИЙ О.М.
Відділ нейроімунології ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМНУ»
Вступ. Загальновідомо, що серед пухлин
головного мозку гліальні пухлини, які мають різну ступінь злоякісності, складають більше половини всіх новоутворень головного мозку. Деякі
з них є повільно зростаючими пухлинами, тоді
як інші швидко, протягом декількох місяців або
року переходять в більш злоякісну форму — гліобластому [1,3]. Механізми такої трансформації
та природа злоякісних гліальних пухлин до кінця
ще не вивчені і важливе значення в цих процесах
надається імунним реакціям.
У пацієнтів із злоякісними пухлинами головного мозку (гліомою IV ступеня анаплазії — гліобластомою), як і хворих на злоякісні пухлини іншого походження, існує дисбаланс в складі різних субпопуляцій імунних клітин, що призводить
до специфічної протипухлинної імуносупресії.
Так, гліобластоми мають дуже агресивний перебіг, середня виживаність на гліобластому становить 12,2-18,2 міс, і менше 5% пацієнтів живуть
більше 5 років від часу встановлення діагнозу [13]. Гліоми IІ ступеня анаплазії, зазвичай, є менш
агресивними пухлинами з дуже варіабельним
клінічним перебігом. Пухлинна імуносупресія
обумовлена надмірною секрецією клітинами
гліоми розчинних факторів, таких як простагландин E2, ТФР-β, індолмін-2,3-диоксигеназа
(ІДО) і інтерлейкін (IL) -10, які призводять до
зниження чутливості Т-клітин до стимулюючих
сигналів і неефективності презентації пухлинних антигенів імунним клітинам [4-6]. Указані
медіатори сприяють накопиченню в пухлині імуносупресивних імунних клітин, таких як регуляторних Т-клітин, мієлоїдних супресорних клітин,
нейтрофілів. Крім того, серед різних імунних та
інших клітин, що входять до складу пухлинного
вогнища гліоми, виникають функціональні зміни, які гальмують імунну відповідь та експресію
антигенів головного комплексу гістосумісності
(MHC) I типу на мембрані пухлинних клітин, які
таким чином стають «невидимими» для імунної
системи [4]. Крім різних типів лімфоцитів, важливу роль в мікрооточенні злоякісних гліом відіграють і інші імунні клітини, зокрема нейтрофіли, макрофаги і тромбоцити.
У пухлинному вогнищі гліальних пухлин також виявляються у великій кількості нейтрофіли
[7-10]. Ці клітини, які відносяться до клітин вро-

дженого імунітету, до недавнього часу вважалися простими спостерігачами в стромі пухлини і
їх роль в онкогенезі детально почали вивчати в
останні десять років. Якщо раніше нейтрофіли,
в основному, розглядалися як клітини першої
лінії захисту організму переважно з антимікробними функціями, то зараз показана їх певна
роль в регуляції імунної відповіді і онкогенезу
[9]. Нейтрофіли стали розглядатися як клітини з
пухлиностимулюючою, «протуморогенною» активністю, оскільки при багатьох типах раку визначається підвищений рівень нейтрофілів при
зниженому вмісті лімфоцитів в периферичній
крові і це пов’язується з поганим прогнозом захворювання [11,12].
Залежно від фенотипу, нейтрофіли, подібно
до макрофагів, що інфільтрують пухлини, можна
класифікувати як Н1 або Н2. Клітини Н1 проявляють протизапальну і протипухлинну функції,
і навпаки, клітини Н2 мають протуморогенну
активність [9,17]. Встановлено що, пухлиноінфільтруючі нейтрофіли (ПІН) відрізняються від
циркулюючих нейтрофілів, а також від гранулоцитарних G-MDSC в кістковому мозку і селезінці
мишей [18,19]. На підставі цих та інших досліджень запропонована гіпотеза, згідно з якою
три субпопуляції нейтрофілів можуть бути присутніми в крові при раку: нормальні нейтрофіли
високої щільності, незрілі нейтрофіли низької
щільності (G-MDSC) і великі зрілі нейтрофіли
низької щільності. Ці типи клітин мають різну
функцію, так, нейтрофіли з високою щільністю
є протипухлинними, а з низькою — клітинами,
здатними стимулювати ріст пухлини [19,20].
Для комплексної клінічної оцінки зміни кількості імунних клітин в крові рекомендовано
[17,21-25] використовувати визначення не абсолютного вмісту указаних клітин в крові, а відношення (співставлення) абсолютних значень
між різними типами клітин, а саме відношення
нейтрофілів до лімфоцитів (Нф/ЛФ), які інтегрально відображають зміни окремих показників вродженого і набутого імунітету [25].
При злоякісних пухлинах поряд зі змінами
складу субпопуляцій лімфоцитів, про що свідчать численні дослідження, спостерігаються
зміни в кількості нейтрофілів та тромбоцитів в
крові [9,23], в той же час характер та динаміка
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указаних порушень досліджена ще недостатньо
при пухлинах головного мозку різного ступеня
анаплазії та походження, що стало метою даної
роботи.
МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Досліджено клінічний матеріал 71 хворого
з гліальними пухлинами головного мозку, 25
пацієнтів з менінгіомами та 20 пацієнтів з метастатичними пухлинами головного мозку на
етапі підготовки до операції та після операції.
Із первинно оперованих 71 хворого з гліальними пухлинами різного ступеня анаплазії — 40
хворих з гліобластомами (IV ступеня анаплазії),
15 хворих з анапластичними астроцитомами,
(ІІІ ступеня анаплазії), 16 хворих з дифузними
астроцитомами (І-ІІ ступеня анаплазії). Всі хворі були оперовані в ДУ «Інститут нейрохірургії
імені акад. А.П. Ромоданова НАМН України» в
2015-2017 рр. Діагноз встановлювали на підставі клінічних, нейровізуалізуючих обстежень
хворих перед операцією і результатів гістологічного дослідження біопсійного матеріалу, вилученого під час операції, за загальноприйнятою
класифікацією пухлин головного мозку, яка використовується у патоморфологічному відділі
інституту нейрохірургії [2, 3]. Групу порівняння
(контрольну) склали 28 хворих з неонкологічними захворюваннями центральної нервової системи, які мали ознаки хронічних неврологічних
захворювань (полірадикулоневрити, арахноенцефаліти, розсіяний склероз та ін.). Вік хворих
з пухлинами мозку і пацієнтів групи порівняння
становив 35-65 років. Всі хворі перед обстеженням дали письмову згоду на обстеження та використання цих даних в наукових дослідженнях,
яка зберігається в історії хвороби.
Дані вмісту лейкоцитів, нейтрофілів, лімфоцитів (клітин вродженого і набутого імунітету)
в периферичній крові брали з історій хворо-

би пацієнтів, яким проводили планове перед- і
післяопераційне гематологічне обстеження.
Визначення показників периферичної крові
проводилося на автоматичному гематологічному аналізаторі Mindray 3000 plus. Для аналізу імунологічних показників з лабораторних
гематологічних аналізів історій хвороб вибирали абсолютний і відносний вміст нейтрофілів і
лімфоцитів, а також розраховували відношення абсолютного вмісту нейтрофілів до абсолютного вмісту лімфоцитів (н/л). Зазначені відносні
показники широко використовуються для оцінки
стану імунної системи та прогнозу захворювання при багатьох, в тому числі — гліальних, пухлинах [21-25].
Статистичну обробку отриманих результатів
проводили за програмою Statistіca 8 з визначенням середнього арифметичного і квадратичного
відхилення (m ± σ) і показника t-Стьюдента.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
При дослідженні рівня клітин вродженого і
набутого імунітету в периферичній крові в передопераційний період (табл. 1) виявлено нерівномірне збільшення їх кількості при різних пухлинах головного мозку. Найбільший рівень лейкоцитів і нейтрофілів відзначено при злоякісних
гліальних пухлинах (гліобластомах і анапластичних астроцитомах), який в 1,5-2,0 рази перевищував такий в групі порівняння у неонкологічних
хворих. При інших, менш злоякісних гліальних і
менінгіальних пухлинах, зазначалося недостовірне підвищення рівня лейкоцитів і нейтрофілів
в порівнянні з показниками в групі порівняння.
Абсолютна кількість лімфоцитів в периферичній
крові в передопераційний період при різних за
своєю природою і ступенем злоякісності пухлинах мозку була приблизно однаковою і коливалася від 1,9×109/л до 2,4×109/л.
Таблиця 1

Абсолютний вміст клітин вродженого та набутого імунітету в периферичній крові у хворих з
пухлинами головного мозку різної гістоструктури на різних клінічних стадіях захворювання
Тромбоцити
х109 /L

Лейкоцити
х109 /L

Абсолютна кількість
лімфоцитів х109 /L

Абсолютна кількість
нейтрофілів х109 /L

Гліобластоми д/о, (n=40)

234,4±9,44

9,4±0,57**,*

1,9 ± 0,13*

6,3 ± 0,47*,**

Гліобластоми п/о, (n=16)

199,9±20,9

13±1,83**,*

1,4 ± 0,18*

9,7 ±1,28*,**

Анапластичні астроцитоми
д/о, (n=15)

237,3±18,39

7,7±0,70

2,0±0,20

5,6±0,81

Анапластичні астроцитоми
п/о, (n=8 )

250,0±

17,7±6,25

1,6 ± 0,29

14,8±5,29

Астроцитоми фібрилярнопротоплазматичні д\о, (n=16)

201,1±14,89

7,8±0,64

2,3±0,19**

5,4±0,92

Астроцитоми фібрилярнопротоплазматичні п\о, (n=9)

261,9±28,7

13,5±2,19

3,5±0,34**

9,9±2,09

Метастази д/о, (n=20)

234,7±14,4

10,6±1,36**

1,9±0,52

8,6±1,29**

Гістоструктура пухлини
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Продовження таблиці 1
Тромбоцити
х109 /L

Лейкоцити
х109 /L

Абсолютна кількість
лімфоцитів х109 /L

Абсолютна кількість
нейтрофілів х109 /L

Метастази п/о, (n=9)

212,1±26,8

11,6±2,06

1,3±0,72

9,7±1,91

Менінгіоми д/о, (n=25)

238,3±12,22

8,0±0,63

2,2±0,16

5,1±0,52

Менінгіоми п/о, (n=9)

212,9±18,92

11,9±1,85

1,9±0,16

9,5±2,07

213,9±8,3

5,6±0,34**

1,68±0,07**

3,98±0,48**

Гістоструктура пухлини

Група порівняння (n=28)

Примітка: * – вірогідність різниці між однаковими показниками хворих з пухлинами різної гістоструктури
(P<0,05). ** – вірогідність різниці в порівнянні до групи порівняння (P<0,05). Д/о – передопераційне
обстеження; п/о – післяопераційне обстеження; п/р – пригнічений ріст.

Отже, отримані нами результати в основному збігаються з наведеними вище даними
літератури про підвищення рівня нейтрофілів і
тромбоцитів у крові при пухлинах мозку. У той
же час, ми при дослідженні абсолютного вмісту
цих клітин в крові, не виявили різкого зниження рівня лімфоцитів при високо злоякісних гліобластомах порівняно з менш злоякісними протоплазматичними астроцитомами і менінгіомами. Ймовірно, й інші дослідники, які отримали
подібні результати, відмовилися від зіставлення абсолютних показників рівня імунних клітин
в крові і перейшли до обчислення відносних показників, а саме співвідношення Нф/ЛФ, тобто
до визначення відношення кількості клітин вродженого імунітету до кількості клітин набутого
імунітету в периферичній крові. При обчислені
цих відносних показників, було виявлено значні їх коливання в залежності від виду пухлини.
Так, індекс відношення Нф/ЛФ був найвищим
при гліобластомах, анапластичних астроцитомах і метастазах, і становив ≥4,0. При інших видах пухлин індекс коливався від 2,0 до 2,6, а в
групі порівняння дорівнював 2,18; це вказує, що
відносні показники, по-перше, більш інформативні, ніж абсолютні значення вмісту клітин, подруге, високе значення показника відношення Нф/ЛФ свідчить про стимуляції утворення
нейтрофілів і пригніченні продукції лімфоцитів,
тобто гальмування реакцій адаптивного імунітету при злоякісних і метастатичних пухлинах головного мозку. При аналізі відносин Тр/

ЛФ також виявлені підвищені показники при
злоякісних пухлинах у порівнянні з менш злоякісними пухлинами. Резюмуючи цей розділ
досліджень, можна зробити висновок, що показники відношення вмісту різних клітин імунної
системи і особливо нейтрофілів до лімфоцитів
є більш наглядним, ніж абсолютні їх значення.
Отримані дані вказують також на те, що ці показники можна застосовувати в клінічній практиці, наприклад, для прогнозування результатів
захворювання і визначення тривалості ремісії,
що вже широко практикується при деяких онкологічних захворюваннях [ 9,25].
Усіх хворих, у яких було визначено рівень
імунних клітин в крові, оперували в ДУ «Інститут
нейрохірургії імені А.П. Ромоданова НАМН України»; на 5-7 добу після операції повторно досліджували рівні клітин вродженого і набутого імунітету в крові з метою з’ясування впливу видалення пухлинного вогнища на рівень цих клітин в
периферійній крові. Можна було припустити, що
після видалення пухлини і зникнення з крові різноманітних пухлинних факторів, що виділяються
клітинами пухлини, має відбутися відновлення
порушених показників імунної системи. У табл. 2
наведені дослідження як абсолютного, так і відносного вмісту клітин імунної системи в крові в
післяопераційний період на 5-7 добу після операції. Хворі, які мали будь-які післяопераційні
ускладнення і не підлягали виписці зі стаціонару
на 6-8 добу, не були включені в групу, в якій досліджували рівень лейкоцитів і тромбоцитів.
Таблиця 2

Процентний вміст та співвідношення клітин імунної системи в периферичній
крові у хворих пухлинами головного мозку різної гістоструктури
на різних клінічних стадіях захворювання
Процентний
вміст
лімфоцитів

Процентний
вміст
нейтрофілів

Нф/Лф

Гліобластоми д/о, (n=40)

22,7±1,67**

68,3±1,95*, **

4,0±0,41**

153,7±12,9*, ** 42,8±3,53*, **

Гліобластоми п/о, (n=16)

145,7±24,4*, ** 24,9±4,77*, **

Гістоструктура пухлини

Тр/Лф

Тр/Нф

14,3±1,82**

76,7±2,07*, **

7,5±1,02**

Анапластичні астроцитоми
д/о, (n=15)

23,6±3,16

64,9±3,27

3,1±0,5

141,2±14,5

53,8±6,11*

Анапластичні астроцитоми
п/о, (n=8 )

17,5±50

85,0±050

7,8±3,44

320,0

19,0±7,25
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Продовження таблиці 2
Процентний
вміст
лімфоцитів

Процентний
вміст
нейтрофілів

Нф/Лф

Тр/Лф

Тр/Нф

Астроцитоми фібрилярнопротоплазматичні д\о (n=16)

33,9±5,65

61,4±4,20

2,4±0,46*

111,1±11,45**

54,6±6,37**

Астроцитоми фібрилярнопротоплазматичні п\о, (n=9)

21,6±4,66

67,0±4,45

4,5±0,97*

108,9±13,62**

40,1±10,58**

Метастази д/о, (n=20)

16,0±1,69

74,8±2,11

6,8±0,88**

192,2±19,77

46,9±9,24

Метастази п/о, (n=9)

14,0±1,29

76,4±4,64

8,8±1,43**

187,3±24,14

64,2±27,59

Менінгіоми д/о, (n=25)

29,3±1,87

62,2±1,83

2,6±0,38**

119,9±11,93**

57,0±7,0**

Менінгіоми п/о, (n=9)

18,5±3,44

72,7±4,05

6,5±2,17**

136,8±21,12**

40,5±13,35*

Група порівняння (n=28)

31,7±1,52

62,1±1,68

2,18±0,20

131,17±5,96

65,9±5,1

Гістоструктура пухлини

Примітка: * – вірогідність різниці між однаковими показниками хворих з пухлинами різної гістоструктури (
P<0,05). ** – вірогідність різниці в порівнянні до групи порівняння (P<0,05). Д/о – передопераційне
обстеження; п/о – післяопераційне обстеження; п/р – пригнічений ріст.

У проведених дослідженнях встановлено, що
після видалення пухлин в післяопераційний період спостерігається збільшення рівня лейкоцитів на 30-40 % в крові практично при всіх видах
пухлин мозку. Виняток склали лише пацієнти з
метастазами, у яких було незначне підвищення
рівня лейкоцитів в крові. Ці зміни рівнів лімфоцитів і нейтрофілів в крові, очевидно, пов’язані
з хірургічним втручанням і медикаментозною
перед- і післяопераційною підготовкою. Разом з
тим, видалення основної маси пухлини під час
операції не призводило до зниження лейкоцитозу в ранні терміни після хірургічного втручання
як при злоякісних, так і доброякісних пухлинах
мозку. При дослідженні вмісту нейтрофілів і лімфоцитів в крові в післяопераційний період встановлено, що рівень нейтрофілів практично при
всіх видах пухлин був достовірно підвищений в
порівнянні з вихідними даними. При злоякісних
гліомах, а саме гліобластомах, анапластичних
астроцитомах кількість лімфоцитів в крові зменшувалася. При менінгіомах відбувалося незначне недостовірне зниження рівня лімфоцитів,
тоді як при метастатичних пухлинах відзначено
достовірне зниження вмісту лімфоцитів в крові.
Узагальнюючи результати наведених вище
досліджень, можна зробити наступні висновки.
У післяопераційний період на 5-7 добу після
операції дисбаланс у складі субпопуляцій клітин
вродженого і набутого імунітету в крові посилюється, особливо це стосується вмісту нейтрофілів і лімфоцитів. Хірургічне видалення основної
маси пухлини не сприяє в ранній період відновленню імунних показників як при злоякісних, так
і доброякісних новоутвореннях головного мозку,
що, можливо, пов’язано з раннім терміном дослідження на 5-7 добу після операції.
Аналіз показників співставлення різних субпопуляцій клітин виявив ряд фактів: так, співвідношення Нф/ЛФ на 5-7 добу після операції
практично зростало в 1,5-2,0 рази і при добро-
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якісних, і злоякісних пухлинах. Відзначено, що
при протоплазматичних астроцитомах і менінгіомах показники співвідношення Нф/ ЛФ зросли
приблизно в 2,0 рази, тоді як при метастатичних
пухлинах – усього в 1,2 рази. Отже, цей показник співвідношення Нф/ЛФ в післяопераційний
період не залежав від ступеня злоякісності пухлини, як це спостерігалося при первинному передопераційному обстеженні. Високі показники
відношення Нф/ ЛФ в післяопераційний період
при різних за ступенем злоякісності пухлинах,
ймовірно, як зазначалося раніше, пов’язані з
незавершеною запальною реакцією, викликаною хірургічним втручанням.
Отже, проведене вивчення абсолютних і відносних рівнів імунних клітин вродженого та набутого імунітету в периферійній крові показало,
що при пухлинах головного мозку, в залежності
від ступеня анаплазії і гістогенезу цих новоутворень, відбуваються різноспрямовані зміни у
вмісті клітин вродженого і набутого імунітету в
периферичній крові. При більшості пухлин головного мозку виявлено збільшення кількості
лейкоцитів, нейтрофілів, що характерно і для інших пухлин людини [9,27]. Так, при раку легені
і нирки, аденокарциномі молочної залози відзначено не тільки збільшення кількості нейтрофілів і тромбоцитів, а й доведена прогностична цінність показника відношення Нф/Тр: якщо
даний показник становить >4, то відзначається
несприятливий перебіг такого захворювання,
незважаючи на сучасні методи лікування. Однозначних пояснень підвищеного вмісту нейтрофілів при злоякісних пухлинах людини немає.
Встановлена ціла група факторів, які можуть
бути причиною збільшення кількості в крові клітин вродженого імунітету: це, в першу чергу,
виділення клітинами пухлин гранулоцитарного
фактора росту, який стимулює утворення нейтрофілів в кістковому мозку і накопичення в крові
і пухлинному вогнищі, відбувається поляризація
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нейтрофілів, як і моноцитів, з М1 в М2-фенотип,
що також призводить як до збільшення їх вмісту
в крові і пухлинному вогнищі, так і до стимуляції
росту пухлини.
Встановлене в роботі положення, що не тільки при злоякісних, а й доброякісних пухлинах,
таких як протоплазматична астроцитома, відзначається збільшення вмісту в крові нейтрофілів, хоча і в меншій мірі, ніж при гліобластомах.
Це дозволяє припускати, що подібні зміни характерні не тільки для злоякісних, а й для доброякісних пухлин головного мозку різної гістоструктури, а також для метастазів, тобто практично для всіх новоутворень, що призводять до
збільшення вмісту в крові цих клітин. Механізми
стимуляції росту пухлини нейтрофілами ще до
кінця не з’ясовано, передбачається як пряма
безпосередня дія на пухлинні клітини, так і опосередкована — через пригнічення протипухлинного імунітету і лімфопенію. Проведеними нами
дослідженнями показано, що на тлі збільшення
кількості клітин вродженого імунітету відбувається зниження рівня лімфоцитів, особливо при
злоякісних новоутвореннях. Є численні дані, що
свідчать про складні порушення протипухлинного імунітету при різних видах пухлин, при яких
спостерігаються як зниження активності одних
субпопуляцій лімфоцитів, наприклад, специфічних кілерів, так і продукція і підвищення активності Т-регуляторних лімфоцитів, збільшення
рівня М2-макрофагів і моноцитів, що в кінцевому підсумку призводить до виборчого пригнічення протипухлинного імунітету і стимуляції
росту пухлини [8,35].
Хірургічне видалення пухлинного вогнища
в ранній післяопераційний період практично не
змінює дисбалансу у складі популяцій нейтрофілів і лімфоцитів, що свідчить про наявність
певного періоду, необхідного для відновлення
імунних порушень, або про те, що в організмі, зокрема, залишаються ділянки пухлини, що
зберігають свою дію на імунну систему. Мабуть,
в післяопераційний період в організмі ще зберігаються зміни в імунітеті, викликані не тільки
пухлинним процесом, а й хірургічним втручанням, перед- і післяопераційною медикаментозною терапією, які можуть разом впливати на
рівні імунних клітин в периферійній крові. Все це
вказує на необхідність проведення направленої
імунокорекції уже в ранні терміни після операції
Таким чином, вивчення дисбалансу вмісту
клітин імунної системи в периферичній крові
при різних за своєю природою і ступенем анаплазії пухлин головного мозку показало різноспрямовані зміни ланок імунної системи, а саме
– підвищену продукцію клітин вродженої ланки
імунітету, які, як зазначалося вище, можуть стимулювати ріст пухлин і пригнічувати утворення
та активність клітин набутої ланки імунітету, що

відповідають за протипухлинний захист організму. Виявлені відхилення в різних ланках імунної
системи залежать від гістогенезу і ступеня анаплазії пухлин головного мозку, а також від етапу
хірургічного лікування та особливостей клінічного перебігу пухлинного процесу і можуть бути
використані для визначення ступеня злоякісності прогнозування та вибору комбінованого
лікування.
1.

2.

3.

4.

ВИСНОВКИ:
Вміст клітин вродженого і набутого імунітету,
а саме нейтрофілів і лімфоцитів в периферичній крові у хворих з пухлинами головного мозку залежить від гістогенезу пухлини і
ступеня анаплазії.
При високо злоякісних гліальних пухлинах
(гліобластомах) та метастазах достовірно
підвищуються відносні показники НФ і в порівнянні з доброякісними пухлинами, що
може бути додатковим критерієм оцінки ступеня анаплазії гліом.
У післяопераційний період на 5-7 добу, незважаючи на видалення основної маси пухлини під час операції, не відбувається відновлення вмісту досліджених субпопуляцій
імунних клітин в периферійній крові, що вказує на роль як пухлинних, так і інших факторів, що підтримують дисбаланс у вродженій
та набутій ланках імунної системи.
Показники відношення рівня імунних клітин
периферичної крові (Тр/ЛФ, Тр/Нф, Нф/ЛФ)
відображають стан вродженого і набутого імунітету і можуть служити додатковими
показниками як особливостей порушень в
імунній системі, так і прогнозу клінічного перебігу пухлинного процесу.
ЛІТЕРАТУРА:

1.

2.

3.

Зозуля Ю.А., редактор. Глиомы головного
мозга (современное состояние проблемы
и пути дальнейших поисков). Киев; 2007.
Глава 9, Современные возможности хирургического лечения глиом головного мозга;
с.307-382.
Зозуля Ю.А., редактор. Глиомы головного
мозга (современное состояние проблемы
и пути дальнейших поисков). Киев; 2007.
Глава 6, Современные представления о
патоморфологии глиом головного мозга;
с.173-234.
Melin BS, Barnholtz-Sloan JS, Wrensch MR,
Johansen C, Il’yasova D, Kinnersley B, et al.
Genome-wide association study of glioma
subtypes identifies specific differences in
genetic susceptibility to glioblastoma and
non-glioblastoma tumors. Nat Genet. 2017
May;49(5):789-794. doi: 10.1038/ng.3823.

9

ІМУНОЛОГІЯ ТА АЛЕРГОЛОГІЯ: НАУКА І ПРАКТИКА. 1-2’2022

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

10

PubMed PMID: 28346443; PubMed Central
PMCID: PMC5558246.
Louis DN, Perry A, Reifenberger G, von
Deimling A, Figarella-Branger D, Cavenee
WK, et al. The 2016 World Health Organization
Classification of Tumors of the Central Nervous
System: a summary. Acta Neuropathol. 2016
Jun;131(6):803-20. doi: 10.1007/s00401016-1545-1. PubMed PMID: 27157931.
Зозуля Ю.А., редактор. Глиомы головного
мозга (современное состояние проблемы
и пути дальнейших поисков). Киев; 2007.
Глава 10, Современные технологии консервативного лечения глиом; с.383-568.
Сірко А.Г., Романуха Д.М. Прогностичні
фактори виживання пацієнтів з гліобластомами півкуль великого мозку. Український
нейрохірургічний журнал. 2017;4:31-7. DOI:
https://doi.org/10.25305/unj.114112.
Stupp R, Hegi ME, Mason WP, van den Bent
MJ, Taphoorn MJ, Janzer RC, et al. Effects of
radiotherapy with concomitant and adjuvant
temozolomide versus radiotherapy alone on
survival in glioblastoma in a randomised phase
III study: 5-year analysis of the EORTC-NCIC
trial. Lancet Oncol. 2009 May;10(5):45966. doi: 10.1016/S1470-2045(09)70025-7.
PubMed PMID: 19269895.
Лисяный Н.И. Иммунология и иммунотерапия злокачественных опухолей головного
мозга. Киев: Интерсервис; 2011. 240 с.
Wang H, Xu T, Jiang Y, Xu H, Yan Y, Fu D, et
al. The challenges and the promise of molecular targeted therapy in malignant gliomas. Neoplasia. 2015 Mar;17(3):239-55.
doi: 10.1016/j.neo.2015.02.002. PubMed
PMID: 25810009; PubMed Central PMCID:
PMC4372648.
Gilbert MR, Dignam JJ, Armstrong TS,
Wefel JS, Blumenthal DT, Vogelbaum MA,
et al. A randomized trial of bevacizumab for
newly diagnosed glioblastoma. N Engl J Med.
2014 Feb 20;370(8):699-708. doi: 10.1056/
NEJMoa1308573. PMID: 24552317.
Ampie L, Woolf EC, Dardis C. Immuno
therapeutic advancements for glioblastoma. Front Oncol. 2015 Jan 29;5:12. doi:
10.3389/fonc.2015.00012. Review. PubMed
PMID: 25688335; PubMed Central PMCID:
PMC4310287.
Mantovani A, Allavena P, Sica A, Balkwill F.
Cancer-related inflammation. Nature. 2008
Jul 24;454(7203):436-44. doi: 10.1038/nature07205. Review. PubMed PMID: 18650914.
Зозуля Ю.А., редактор. Глиомы головного
мозга (современное состояние проблемы

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

и пути дальнейших поисков). Киев; 2007.
Глава 7, Изменение иммунных реакций при
различных видах глиом; с.235-252.
Zagzag D, Salnikow K, Chiriboga L, Yee H,
Lan L, Ali MA, et al. Downregulation of major
histocompatibility complex antigens in invading glioma cells: stealth invasion of the
brain. Lab Invest. 2005 Mar;85(3):328-41.
PubMed PMID: 15716863. DOI: 10.1038/labinvest.3700233.
Berghoff AS, Kiesel B, Widhalm G, Rajky O,
Ricken G, Wöhrer A, et al. Programmed death
ligand 1 expression and tumor-infiltrating lymphocytes in glioblastoma. Neuro Oncol. 2015
Aug;17(8):1064-75. doi: 10.1093/neuonc/
nou307. PubMed PMID: 25355681; PubMed
Central PMCID: PMC4490866.
Nduom EK, Wei J, Yaghi NK, Huang N,
Kong LY, Gabrusiewicz K, et al. PD-L1 expression and prognostic impact in glioblastoma. Neuro Oncol. 2016 Feb;18(2):195205. doi: 10.1093/neuonc/nov172. PubMed
PMID: 26323609; PubMed Central PMCID:
PMC4724183.
Zeng J, See AP, Phallen J, Jackson CM,
Belcaid Z, Ruzevick J, et al. Anti-PD-1 blockade
and stereotactic radiation produce long-term
survival in mice with intracranial gliomas. Int J
Radiat Oncol Biol Phys. 2013 Jun 1;86(2):3439. doi: 10.1016/j.ijrobp.2012.12.025. PubMed
PMID: 23462419; PubMed Central PMCID:
PMC3963403.
Reardon DA, Gokhale PC, Klein SR, Ligon KL,
Rodig SJ, Ramkissoon SH, et al. Glioblastoma
Eradication Following Immune Checkpoint
Blockade in an Orthotopic, Immunocompetent
Model.
Cancer
Immunol
Res.
2016
Feb;4(2):124-35. doi: 10.1158/2326-6066.
CIR-15-0151. PubMed PMID: 26546453.
Fecci PE, Ochiai H, Mitchell DA, Grossi PM,
Sweeney AE, Archer GE, et al. Systemic CTLA-4
blockade ameliorates glioma-induced changes to the CD4+ T cell compartment without affecting regulatory T-cell function. Clin Cancer
Res. 2007 Apr 1;13(7):2158-67. PubMed
PMID: 17404100. DOI: 10.1158/1078-0432.
CCR-06-2070.
Vom Berg J, Vrohlings M, Haller S, Haimovici A,
Kulig P, Sledzinska A, et al. Intratumoral IL12 combined with CTLA-4 blockade elicits T
cell-mediated glioma rejection. J Exp Med.
2013 Dec 16;210(13):2803-11. doi: 10.1084/
jem.20130678. PubMed PMID: 24277150;
PubMed Central PMCID: PMC3865478.
Jiang P, Ren YL, Lan Y, Li JL, Luo J, Li J, et al.
Phagocytosis of platelets enhances endothelial cell survival under serum deprivation. Exp

ІМУНОЛОГІЯ ТА АЛЕРГОЛОГІЯ: НАУКА І ПРАКТИКА. 1-2’2022

22.

23.

24.

25.

Biol Med (Maywood). 2015 Jul;240(7):876-83.
doi: 10.1177/1535370214565076. PubMed
PMID: 25577801; PubMed Central PMCID:
PMC4935396.
Glass R, Synowitz M. CNS macrophages and
peripheral myeloid cells in brain tumours.
Acta Neuropathol. 2014 Sep;128(3):347-62.
doi: 10.1007/s00401-014-1274-2. PubMed
PMID: 24722970.
Pyonteck SM, Akkari L, Schuhmacher AJ,
Bowman RL, Sevenich L, Quail DF, et al. CSF1R inhibition alters macrophage polarization
and blocks glioma progression. Nat Med.
2013 Oct;19(10):1264-72. doi: 10.1038/
nm.3337. PubMed PMID: 24056773; PubMed
Central PMCID: PMC3840724.
Quail DF, Joyce JA. The Microenvironmental
Landscape of Brain Tumors. Cancer Cell.
2017 Mar 13;31(3):326-41. doi: 10.1016/j.
ccell.2017.02.009. PubMed PMID: 28292436;
PubMed Central PMCID: PMC5424263.
Лисяный Н.И., Лисяный А.А. Нейтрофилы
и Онкогенез. Клиническая онкология.
2018;1:3-11.
РЕЗЮМЕ

ДИНАМІКА ІМУНОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ КРОВІ
У ХВОРИХ З ГЛІАЛЬНИМИ ПУХЛИНАМИ РІЗНОГО
СТУПЕНЯ АНАПЛАЗІЇ
Лісяний М.І., Бєльська Л.М., Ключникова А.І.,
Кот Л.Д., Лісяний О.М.
Відділ нейроімунології ДУ «Інститут нейрохірургії
ім. акад. А.П. Ромоданова НАМНУ»

Гліальні пухлини, які мають різного ступеня злоякісність, складають більше половини всіх новоутворень головного мозку, проте механізми онкотрансформації до кінця ще не вивчені і важливе значення в цих процесах надається імунним реакціям.
Метою роботи було визначення відношення
між абсолютною кількістю лімфоцитів, нейтрофілів в периферійній крові при гліальних пухлинах
різного ступеня анаплазії хірургічного лікування.
Матеріали та методи. Досліджено 71 клінічний випадок хворих з гліальними пухлинами головного мозку, 25 менінгітом та 20 метастатичних пухлин на різних етапах лікування, а саме до операції
і на 5-7-й день після хірургії. Серед первинно оперованих 71 хворого з гліальними пухлинами різного ступеня анаплазії було 40 хворих з гліобластомами (IV ступеня анаплазії), 15 хворих з анапластичними астроцитомами (ІІІ ступеня анаплазії), 16
хворих з дифузними астроцитомами, (І-ІІ ступеня
анаплазії). Групу порівняння (контрольну) склали 28 хворих з неонкологічними захворюваннями
центральної нервової системи. Вік хворих з пухлинами мозку і групи порівняння становив 35-65
років. Визначення показників периферичної крові
проводилося на автоматичному гематологічному
аналізаторі Mindray 3000 plus. Для аналізу імуно-

логічних показників в крові визначали абсолютний
вміст нейтрофілів і лімфоцитів та такі індекси, як
відношення абсолютного вмісту нейтрофілів до
абсолютного вмісту лімфоцитів (н/л). Статистичну обробку отриманих результатів проводили за
програмою Statistісa 8 з визначенням середнього
арифметичного і квадратичного відхилення (m ± σ)
і показника t-Стьюдента.
Результати дослідження. Концентрація лімфоцитів, нейтрофілів та тромбоцитів у периферичній крові у хворих залежить від ступеня анаплазії
гліальних пухлин головного мозку. При злоякісних
гліальних пухлинах гліобластомах та анапластичних астроцитомах достовірно підвищуються відносні показники н\л в порівнянні з доброякісними
пухлинами
У післяопераційному періоді на 5-7 добу не
відбувається відновлення вмісту досліджених суб
популяцій імунних клітин в периферійній крові, що
вказує на роль не лише пухлинних, а й інших факторів, які викликають зміни в імунітеті при злоякісних гліомах.
Висновки. Визначення відношення абсолютного вмісту імунних клітин між собою в периферичній крові може слугувати інформативним показником порушень у вродженій та набутій ланках
імунітету.
Ключові слова: гліальні пухлини, ступінь
анаплазії, лімфоцити, нейтрофіли.

SUMMARY
CONTENT OF CELLS OF INNATE AND ACQUIRED
IMMUNITY IN PERIPHERAL BLOOD IN BRAIN
TUMORS
Lisianiy M., Belska L., Kluchnikova A., Kot L., Lisianiy O.
GU “Institute of Neurosurgery named after Acad. A.P.
Romodanov NAMSU», Department of Neuroimmunology

Glial tumors, which have varying degrees of
malignancy, make up more than half of all neoplasms of
the brain, but the mechanisms of oncotransformation
have not yet been fully understood, and immune
reactions play an important role in these processes.
The purpose of the study was to determine
the relationship between the absolute number of
lymphocytes and neutrophils in peripheral blood in
glial tumors of various degrees of anaplasia of surgical
treatment.
Materials and methods. 71 clinical cases of
patients with glial brain tumors, 25 meningitis and 20
metastatic tumors at different stages of treatment,
namely before surgery and on the 5-7th day after
surgery, were studied. Among the 71 patients with
glial tumors of various degrees of anaplasia who
were initially operated on, there were 40 patients with
glioblastomas (IV degree of anaplasia), 15 patients
with anaplastic astrocytomas (III degree of anaplasia),
16 patients with diffuse astrocytomas (I-II degree of
anaplasia). The comparison (control) group consisted
of 28 patients with non-oncological diseases of the
central nervous system. The age of patients with brain
tumors and the comparison group was 35-65 years.
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Peripheral blood parameters were determined on a
Mindray 3000 plus automatic hematology analyzer. For
the analysis of immunological indicators in the blood,
the absolute content of neutrophils and lymphocytes
and such indices as the ratio of the absolute content
of neutrophils to the absolute content of lymphocytes
(n/l) were determined. The statistical processing
of the obtained results was carried out using the
Statistica 8 program with the determination of the
arithmetic mean and square deviation (m ± σ) and the
t-Student indicator.
Research results. The concentration of lymphocytes, neutrophils and platelets in the peripheral
blood of patients depends on the degree of anaplasia
of glial brain tumors. In malignant glial tumors, glioblastomas and anaplastic astrocytomas, the relative
indicators of n\l increase significantly compared to
benign tumors.
In the postoperative period for 5-7 days, there is no
restoration of the content of the studied sub populations of immune cells in the peripheral blood, which indicates the role of not only tumor, but also other factors
that cause changes in immunity in malignant gliomas.

Conclusions. Determination of the ratio of the
absolute content of immune cells among themselves
in peripheral blood can serve as an informative indicator of disorders in innate and acquired links of immunity.
Key words: brain tumors, innate and acquired immunity, neutrophils and lymphocytes.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМБІНОВАНОЇ ІМУНОТЕРАПІЇ ПРОПЕСОМ ТА
ІНФЛАМАФЕРТИНОМ ПРИ ВИБІРКОВОМУ ДЕФІЦИТІ NK- І NKT-КЛІТИН У
ДОРОСЛИХ ПАЦІЄНТІВ З ГЕНЕТИЧНИМ ДЕФІЦИТОМ ФОЛАТНОГО ЦИКЛУ
МАЛЬЦЕВ Д.В., 2СТЕФАНИШИН В.М.
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Науково-дослідний інститут експериментальної і клінічної медицини НМУ
імені О.О. Богомольця (Київ, Україна)
2
Клініка нейроімунології “Vivere” (Київ, Україна)

1

Обґрунтування. Розробка нових терапевтичних стратегій при імунодефіцитних хворобах
є важливим завданням сучасної клінічної імунології. Наразі завдяки результатам нових клінічних досліджень поступово розширюється перелік причин стану імуносупресії в організмі людини, включаючи генетичні чинники.
Нещодавно встановлено, що поширений у
популяції генетичний дефіцит фолатного циклу (ГДФЦ) впливає на стан імунітету, формуючи своєрідний імунодефіцит, основу якого складає зниження кількості і функціональної активності природних кілерів (NK-клітин;
СD3-CD16+CD56+) та природних кілерних
Т-лімфоцитів (NKT-клітин; CD3+CD16+CD56+),
важливих у контролі над інтрацелюлярними
мікробними патогенами, протипухлинній резистентності та імунорегуляції в організмі людини
[19].
Раніше в експериментальних і клінічних дослідженнях вже повідомляли про різноманітні порушення імунного статусу в пацієнтів як з
верифікованим ГДФЦ, так і дефіцитом фолієвої
кислоти. Зокрема, van der Weyden M.B. зі спів.
встановили пригнічення метаболізму лімфобластів при фолатному дефіциті, що включає
порушення деоксинуклеотидного метаболізму і
тимідилатного циклу [31]. Partearroyo T. зі спів.
показали, що дисбаланс фолієвої кислоти і вітаміну В12, типові для фенотипу ГДФЦ, порушують NK-клітин, активність В-лімфоцитів та лімфопроліферацію [26]. Courtemanche C. зі спів.
продемонстрували, що фолатний дефіцит призводить 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 гранулоцитів [3]. 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 [29]. Відповідно до
цього, Bhatnagar N. зі спів. описали панцитопенію при важкому фолатному дефіциті [5].

Крім того, продемонстровано, що специфічна імуносупресія, зумовлена ГДФЦ, опосередковує розвиток ряду клінічно значимих імунозалежних ускладнень в організмі носія, зокрема – реактивованих опортуністичних та умовно
патогенних інфекцій [6,25], автоімунних реакцій
проти нейронів та мієліну ЦНС, а також – деяких
позамозкових автоантигенів [7,10,20] та системного запалення з феноменом персистуючої
гіперцитокінемії [23,28].
Відповідно до цього, медикамент-опосередкована компенсація імунодефіциту, індукованого ГДФЦ, наразі видається привабливою
перспективою попередження або, принаймні,
послаблення клінічних проявів пов’язаних імунозалежних ускладнень, які впливають на важкість імунозалежного ураження організму людини. Однак наразі такі лікувальні підходи залишаються недостатньо розробленими, тому
є недоступними для багатьох пацієнтів, що, як
видається очевидним, потребують проведення
імунотерапевтичних втручань.
Раніше Tucker A. N. зі спів. в експериментальному дослідженні показали позитивний
ефект терапії препаратом екстракту тимусу при
специфічних порушеннях кістковомозкового
кровотворення та імуносупресії, пов’язаних з
фолатним дефіцитом, що привернуло увагу до
потенційних лікувальних властивостей пептидних імуномодулюючих агентів при ГДФЦ [30].
Відповідно до цього, результати кількох невеликих клінічних досліджень вказують на потенційну
користь від комбінованої імунотерапії пептидними імунобіологічними агентами пропесом та
інфламафертином для компенсації вибіркового
дефіциту NK- і/або NKT-клітин при ГДФЦ у дітей [1] та дорослих [2], однак ці обнадійливі попередні дані мають бути перевірені у крупніших
контрольованих клінічних випробуваннях з більшою вагомістю отриманих результатів.
Як відомо, пропес – це біологічний агент, що
містить здебільшого пептиди-антибіотики альфа- і бета-дефензини природного походження
і має виразні протизапальну, імуноактивуючу та
лімфопроліферативну терапевтичні дії, проде-
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монстровані в ряді експериментальних і клінічних досліджень [21,24]. В той самий час, інший
імунобіологічний препарат інфламафертин, до
складу якого входять переважно аларміни та
адреномедулін плацентарного походження, навпаки, чинить виразні протизапальну та імуномодулюючу дії, опосередковані індукцією синтезу антифлогогенного цитокіну інтерлейкіну
10, що може бути важливо, зокрема, у попередженні автоімунних ускладнень при медикаментозно-індукованій активації імунітету в організмі
людини. Як вказує накопичений дотепер досвід
застосування іншого високоактивного прозапального імуномодулюючого агенту – рекомбінантного інтерлейкіну 2 – терапевтична імунна
активація може спричиняти небажане підвищення ризику розвитку деяких автоімунних
ускладнень через порушення процесів підтримання імунної толерантності до автоантигенів
організму людини [12]. Тому комбінація імуноактиваційного препарату пропесу з протизапальним толерогенним імунотропним засобом
інфламафертином видається надійною запорукою досягнення безпечної імуномодулюючої дії
застосовуваних імунотерапевтичних втручань,
включаючи й вибірковий дефіцит NK- і/або NKTклітин при ГДФЦ.
Відповідно до цього, результати нещодавнього спеціально спланованого нерандомізованого контрольованого клінічного дослідження за участю 96 дітей віком від 2 до 10 років з
верифікованим ГДФЦ, продемонстрували, що
комбінована імунотерапія призводила до відновлення раніше патологічно зниженої кількості як NK-, так і NKT-лімфоцитів в периферичній
крові у більшості вже через три місяці безперервного курсу лікування [17]. Наразі потребує
уточнення, чи можна ці дані екстраполювати і на
дорослих пацієнтів, у яких також відзначається
вибірковий дефіцит NK- і NKT-клітин, у зв’язку
з цим необхідно провести відповідні контрольовані клінічні випробування. В цьому напрямі вже
здійснені певні кроки. Так, результати контрольованого клінічного дослідження за участю
дорослих пацієнтів з вторинним дефіцитом NKі NKT-клітин, зумовлених метастатичним раком
ротової порожнини ротоглотки, продемонстрували, що імунотерапія пропесом, призначена
як додаток до конвенційної комбінованої протипухлинної терапії, зменшує частоту зареєстрованих випадків дефіциту NK- і NKT-клітин,
зумовлених дією променевої терапії та цитостатичних хіміопрепаратів, здійснюючи тим самим
імунопротекторний вплив [13]. Наразі невідомо,
чи можна виявлену вибіркову імуномодулюючу активність пропесу щодо NK- і NKT-клітин у
дорослих зі злоякісними неоплазіями екстраполювати на пацієнтів з ГДФЦ, що також має бути
перевірено у спеціально спланованих клінічних
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випробуваннях.
Дане клінічне дослідження було покликано
пролити світло на шляхи раціональної імунотерапії дефіциту NK- і NKT-клітин у дорослих пацієнтів з ГДФЦ, відповівши на принципово важливе питання, чи можна екстраполювати виявлений позитивний ефект комбінованої імунотерапії у дітей на доросле населення з ГДФЦ.
Мета дослідження: вивчити ефективність
комбінованої імунотерапії пропесом та інфламафертином при дефіциті NK- і/або NKT-клітин
у дорослих пацієнтів з ГДФЦ.
Матеріали і методи. В даному одноцентровому ретроспективному контрольованому нерандомізованому клінічному дослідженні проаналізовано дані медичних карток 212 дорослих
пацієнтів віком від 19 до 50 років, у яких відзначався ГДФЦ. Ці пацієнти склали досліджувану
групу (ДГ).
Для верифікації ГДФЦ проводили визначення замін нуклеотидів в генах циклу фолієвої кислоти: MTHFR 677 С>Т, MTHFR 1298 А>С, MTRR 66
A>G і MTR 2756 A>G в різних комбінаціях в гомоі гетерозиготному стані методом ПЛР з рестрикцією. У таких пацієнтів визналася персистуюча
гіпергомоцистеїнемія – сироваткова концентрація гомоцистеїну вище рівня 8 мкмоль/л, що
є лабораторним біомаркером ГДФЦ. Кількість
NK- і NKT-клітин в крові вимірювали за допомогою лазерної проточної цитофлуориметрії (цитометр Epics Xl, США) з використанням методу
непрямої імунофлуоресценції з використанням
моноклональних антитіл до СD-маркерів лімфоцитів (потрійна мітка; реактиви Beckman Coulter,
США). Під NK-клітинами розуміли субпопуляцію
лімфоцитів з фенотипом СD3-CD16+CD56+, а
під NKT-клітинами – субпопуляцію лімфоцитів
з фенотипом СD3+CD16+CD56+. На момент початку дослідження дефіцит NKT-клітин мав місце серед пацієнтів досліджуваної групи в 82%
випадків, тоді як дефіцит NK-клітин – в 61% випадків, в тому числі комбінований дефіцит NKT- і
NK-клітин – в 43% випадків (рис. 1). Дослідження імунного статусу проводили щомісяця протягом 5 місяців поспіль як під час проведення
3-місячного курсу імунотерапії, так і протягом
подальших 2-х місяців після завершення імунотерапевтичних втручань.
Діти ДГ у зв’язку з дефіцитом NK- і/або NKTклітин отримували апробовувану комбіновану
імунотерапію. Пропес застосовували в дозі 2 мл
в/м через день на ніч протягом 3 місяців підряд
(45 ін’єкцій). Відповідно до цього, Інфламафертин вводили в дозі 2 мл в/м через день на ніч
протягом 3 місяців підряд, чергуючи з Пропесом
(45 ін’єкцій).
Контрольну групу (КГ) склали дані історій
хвороб 34 дорослих пацієнтів аналогічного вікового і гендерного розподілу, у яких також вияви-
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ли ГДФЦ, однак вони не отримували апробовуваних імунотерапевтичних втручань для компенсації
наявного дефіциту NK- і NKT-клітин. Отже, здійснювали порівняння імуномодулюючої дії комбінованої терапії з природним перебігом імунодефіциту, асоційованого з ГДФЦ.

Структура досліджуваної групи за дефіцитом NK- і NKT-клітин

0,43

Дефіцит NK+NKT

0,82

Дефіцит NKT

0,61

Дефіцит NK

0%
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Рис. 1. Структура ДГ (n=212) за дефіцитами NKT- і NK-клітин в крові

Для статистичного аналізу отриманої інформації застосовували методи структурного
та порівняльного аналізів. Для вивчення розподілу варіант у варіаційному ряді використовували тест Shapiro-Wilk. З метою встановлення
достовірності відмінностей результатів застосовували T-критерій Ст’юдента з розрахунком
коефіцієнта довірчої ймовірності р (параметричний критерій) і число знаків Z за Урбахом
Ю.В. (непараметричний критерій). Для вивчення пов’язаності між призначенням імунотерапії
і динамікою досліджуваних показників імунного
статусу, розраховували хі квадрат Пірсона (χ2) з
визначенням поправки Йєйтса. Для визначення
сили виявлених зв’язків додатково розраховували критерій φ, коефіцієнт спряженості Пірсона
(С) і його нормоване значення (C’). Інтерпретація результатів розрахунку зазначених статистичних критеріїв здійснювалася згідно з рекомендаціями Rea & Parker. Враховували, що для
чотирьохпольних таблиць три критерії (φ, Крамера, Чупрова) мають одне й те саме значення.
Конец формы
Для перевірки отриманих даних застосовували розрахунок показника співвідношення
шансів (OR) та 95% довірчого інтервалу (95%
СI). Інформацію обробляли за допомогою
комп’ютерної програми Microsoft Excel.

Дослідження виконувалось як фрагмент
наукової роботи на замовлення МОЗ України, грант № 0118U001218. Протокол № 128 від
23.12.2019 року Комісії з біоетики НМУ імені О.
О. Богомольця.
Результати дослідження та їх обговорення.
Результати структурного аналізу в групах спостереження вказують, що кількість NK-клітин
досягла нижньої межі норми у 95 із 131 пацієнтів
(72% випадків) з вихідним дефіцитом цих лімфоцитів, а середня кількість NK-клітин в крові в ДГ
збільшилася майже вдвічі протягом 3-місячного
курсу імунотерапії, однак повернулася майже
до вихідного рівня протягом 2-х наступних місяців після відміни імунотерапевтичних агентів.
На відміну від цього, кількість NKT-клітин нормалізувалася у 136 із 174 пацієнтів (78% випадків) з вихідним дефіцитом цих клітин, а середня
кількість NKT-клітин в крові в ДГ зросла під час
курсу імунотерапії щонайменше наполовину і
продовжувала неухильно зростати протягом 2-х
наступних місяців після відміни апробовуваних
імунотропних препаратів, збільшившись майже
вдвічі в кінці періоду спостереження.
Дані порівняльного та варіаційного аналізів вказують на вірогідну відмінність у середніх
кількостях NK-клітин в крові в ДГ і КГ протягом
періоду 1-3 місяця курсу імунотерапії (р˂0,05;
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Z˂Z0,05), однак не після відміни імунотерапевтичних препаратів. Вірогідна відмінність у середніх кількостях NKT-клітин в крові в групах
спостереження мала місце в період з 2 по 5 мі-

сяць дослідження (р˂0,05; Z˂Z0,05), однак не після першого місяця лікування, зберігаючись щонайменше протягом найближчих 2-х місяців після відміни апробовуваних імунотропних агентів.

Рис. 2. Динаміка кількості NKT-клітин в крові в групах спостереження протягом клінічного дослідження

Рис. 3. Динаміка кількості NK-клітин в крові в групах спостереження протягом клінічного дослідження
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Отримані дані свідчать про здатність застосовуваної комбінованої імунотерапії збільшувати кількість NK- і NKT-клітин в крові дорослих пацієнтів з ГДФЦ, нормалізуючи їх імунний
статус. Однак патерни відповіді з боку різних
субпопуляцій лімфоцитів на апробовувані імунотерапевтичні агенти відрізняється один від
одного. Так, NK-клітини реагують на імунотерапію швидше та інтенсивніше, однак досягнутий
ефект короткочасний і тримається тільки на тлі
застосовуваної імунотерапії, в той час як кількість NKT-клітин в крові зростає повільніше, з
1-місячним відтермінуванням, однак досягається пролонгований позитивний ефект, оскільки
поступове збільшення кількості цих лімфоцитів
в крові зберігається навіть протягом перших 2-х
місяців після відміни імунотропних препаратів.

Для перевірки спряженості між проведенням комбінованої імунотерапії та нормалізацією
кількості NK- і NKT-клітин в крові провели дослідження хі квадрату Пірсона (χ2), критерію хі квадрат з поправкою Йєйтса та критерію хі квадрат
з поправкою на правдоподібність. Ці дані дозволили б визначити, чи саме застосовувані імунотерапевтичні втручання були причиною отриманих змін в імунному статусі пацієнтів ДГ. Виходили з даних, що кількість NKT-клітин відновилася
у 136 із 174 пацієнтів ДГ з вихідним дефіцитом
цих лімфоцитів і тільки у 9 із 33 пацієнтів КГ із
дефіцитом цих клітин до початку дослідження,
а кількість NK-клітин досягла норми у 95 із 131
пацієнтів з відповідним дефіцитом в ДГ і тільки у
4 із 21 осіб з вихідним дефіцитом у КГ. Отримані
результати представлені в табл. 1.
Таблиця 1

Оцінка хі (χ2) квадрату Пірсона та інших показників спряженості між призначенням
імунотерапії та нормалізацією показників імунного статусу у пацієнтів ДГ (n=212)
Показник

NK-клітини

NKT-клітини

значення

вірогідність

значення

вірогідність

хі квадрат Пірсона

22,786

<0,001

34,238

<0,001

хі квадрат з поправкою
Йєйтса

20,492

<0,001

31,855

<0,001

хі квадрат з поправкою
на правдоподібність

22,073

<0,001

31,403

<0,001

Отримані результати (табл. 1) вказують на
спряженість між проведенням імунотерапії та
досягненням нормалізації порушених показників імунного статусу – кількості NK- і NKT-клітин
в крові – у дорослих пацієнтів з ГДФЦ. Це свідчить про те, що саме призначені імунотропні
препарати були найбільш ймовірною причиною
отриманих позитивних змін в імунному статусі
пацієнтів ДГ.

Для вивчення сили зв’язку між проведенням
апробовуваних імунотерапевтичних втручань та
нормалізацією досліджуваних показників стану
імунітету розрахували значення коефіцієнту φ, коефіцієнту спряженості Пірсона та його нормованого значення. Це дозволило б оцінити, наскільки ефективно діють пропес та інфламафертин на
порушену ланку імунітету у дорослих пацієнтів з
ГДФЦ. Отримані результати містяться в табл. 2.

Таблиця 2

Оцінка критерію φ та інших показників сили зв’язку між проведенням імунотерапії та
нормалізацією показників імунного статусу у пацієнтів ДГ (n=212)
Показник

NK-клітини

NKT-клітини

значення

сила зв’язку

значення

сила зв’язку

критерій φ

0,387

середня

0,407

відносно сильна

коефіцієнт спряженості
Пірсона (С)

0,326

середня

0,377

середня

нормоване значення
коефіцієнту спряженості
Пірсона (C’)

0,511

відносно сильна

0,533

відносно сильна
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Як видно з даних табл. 2, відзначалися переважно середній або відносно сильний зв’язки
між проведенням імунотерапії та досягнутими
змінами в імунному статусі, що вказує на високу
ефективність апробовуваних імунотерапевтичних засобів в ДГ. NKT-клітини виявилися дещо
чутливішими до комбінованої імунотерапії, ніж
NK-лімфоцити, хоча щодо обох субпопуляцій
лімфоцитів отримані переконливі дані щодо
зв’язку між проведенням імунотерапії та нормалізацією їх кількості в крові.

Для перевірки отриманих даних щодо
зв’язку між застосовуваною імунотерапією та
нормалізацією кількості NK- та NKT-клітин у пацієнтів ДГ розрахували показник співвідношення шансів (OR), стандартну помилку співвідношення шансів (S) та 95% довірчий інтервал
(95% CI). Це дозволило б уникнути помилок
при оцінці спряженості між досліджуваними
процесами на попередніх етапах статистичного аналізу. Отримані результати представлені
у табл. 3.
Таблиця 3

Оцінка показника співвідношення шансів (OR) та інших показників зв’язку між
імунотерапією та нормалізацією показників імунного статусу у пацієнтів ДГ (n=212)
Показник

NK-клітини

NKT-клітини

співвідношення шансів (OR)

11,215

9,54

стандартна помилка
співвідношення шансів (S)

0,589

0,432

3,534-35,590

4,094-22,247

95% довірчий інтервал (95% CI)

Як видно з даних табл. 3, розрахунок OR та
95% CI підтверджує отримані раніше результати
про тісний зв’язок між проведенням апробованої імунотерапії та нормалізацією досліджуваних показників імунного статусу у пацієнтів ДГ.
Не підтверджено факт, виявлений на попередньому етапі статистичного аналізу даних, щодо
вищої чутливості з боку NKT-клітин порівняно з
NK-лімфоцитами до комбінованої імунотерапії
Пропесом та Інфламафертином в ДГ.
Ці дані вказують на належну імуномодулюючу дію апробовуваної імунотерапевтичної стратегії при специфічній формі імунодефіциту, що
відзначається у дорослих з ГДФЦ. Імунодефіцит пацієнтів з ГДФЦ, найбільш ймовірно, відповідальний за розвиток ряду імунозалежних
ускладнень, які впливають на рівень здоров’я
пацієнтів. Зокрема, йдеться про схильність до
розвитку автоімунних, алергічних та онкологічних уражень при ГДФЦ, що продемонстровано
у результатах ряду рандомізованих контрольованих клінічних досліджень і верифіковано даними мета-аналізів [4,8,14,22,27,32]. Розвиток
таких ускладнень у носіїв ГДФЦ можна принаймні частково пояснити порушенням функцій
NK- і NKT-клітин, які відзначаються в аномально
малій кількості в периферичні крові у таких випадках.
Видається очевидним, що нормалізація порушеного імунного статусу є запорукою профілактики розвитку ряду важких імунозалежних
ускладнень у пацієнтів з ГДФЦ, що сприятиме
поліпшенню їх клінічного стану та може суттєво
покращити відповідь на інші імуномодулюючі терапевтичні стратегії, ефективність яких вже продемонстрована у контрольованих клінічних до-
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слідженнях, зокрема – у осіб з розладами спектру аутизму, асоційованими з ГДФЦ [15,16,18].
Якщо порівнювати результати апробації комбінованої імунотерапії у дорослих і дітей, то слід
вказати на більшу питому вагу дефіциту NK-клітин
і однаковий ефект лікування щодо дефіцитів NK- і
NKT-лімфоцитів у дорослих, тоді як у дітей відзначалося менше випадків дефіциту NK-клітин, а
NKT-лімфоцити краще за NK-клітини реагували
на лікування [17]. Однак слід враховувати, що у
дослідженні брали участь тільки ті діти з ГДФЦ, у
яких відзначалися розлади спектру аутизму, тому
залишається неуточненим, чи виявлений профіль імуномодулюючої дії комбінованої імунотерапії є репрезентативним для всіх дітей з ГДФЦ,
чи є типовим тільки для підгрупи з розладами
спектру аутизму. Якщо порівнювати результати
апробації комбінованої імунотерапії у дорослих з
ГДФЦ та дорослих з вторинним дефіцитом NK- і
NKT-лімфоцитів, зумовленим метастатичним раком ротової порожнини і ротоглотки, без ГДФЦ,
то в останньому випадку продемонстровано потенціюючий ефект лікування тільки на кількість
NK-клітин, тоді як при ГДФЦ – на кількість NK- і
NKT-лімфоцитів [13]. Можливо, такі розбіжності
в ефективності імунотерапії пов’язані з відмінностями у чутливості до променевого лікування
і цитостатичної хіміотерапії, які отримували пацієнти з метастатичним раком, з боку NK- і NKTклітин організму людини.
Висновки. Результати, отримані в даному
ретроспективному контрольованому нерандомізованому клінічному дослідженні вказують, що
комбінована імунотерапія за допомогою пропесу та інфламафертину – ефективна стратегія
лікування імунодефіциту, зумовленого ГДФЦ,

ІМУНОЛОГІЯ ТА АЛЕРГОЛОГІЯ: НАУКА І ПРАКТИКА. 1-2’2022
у дорослих пацієнтів. Ці біологічні імунотропні
препарати здатні нормалізовувати раніше знижену кількість NK- і NKT-клітин в крові у означеної категорії пацієнтів вже протягом 3-місячного курсу імунотерапії з приблизно однаковим
ефектом щодо NKT- і NK-лімфоцитів. Отримані
дані можуть бути використані клінічними імунологами при веденні пацієнтів з дефіцитами NK- і
NKT-клітин, асоційованими з ГДФЦ, а також онкологами, ревматологами та алергологами при
лікуванні осіб з відповідними імунозалежними
ускладненнями при наявності ГДФЦ. Необхідне проведення подальших клінічних досліджень
в окресленому напрямку з більшою кількістю
учасників, рандомізацією та подвійним сліпим
контролем.
Конфлікт інтересів. Автор заявляє на відсутність конфлікту інтересів.
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РЕЗЮМЕ

ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМБІНОВАНОЇ ІМУНОТЕРАПІЇ
ПРОПЕСОМ ТА ІНФЛАМАФЕРТИНОМ ПРИ
ВИБІРКОВОМУ ДЕФІЦИТІ NK- І NKT-КЛІТИН
У ДОРОСЛИХ ПАЦІЄНТІВ З ГЕНЕТИЧНИМ
ДЕФІЦИТОМ ФОЛАТНОГО ЦИКЛУ
1

Мальцев Д.В., 2Стефанишин В.М.

Науково-дослідний інститут експериментальної і клінічної
медицини НМУ імені О.О. Богомольця (Київ, Україна)

1

Клініка нейроімунології “Vivere” (Київ, Україна)

2

Обґрунтування. Результати попередніх клінічних досліджень вказують на потенційну користь
від комбінованої імунотерапії Пропесом та Інфламафертином для компенсації дефіциту NK- і/або
NKT-клітин, зумовленого генетичним дефіцитом
фолатного циклу (ГДФЦ), у дітей з розладами
спектру аутизму.
Мета дослідження: вивчити ефективність
комбінованої імунотерапії Пропесом та Інфламафертином при дефіциті NK- і/або NKT-клітин у дорослих з ГДФЦ.
Матеріали і методи. В даному одноцентровому ретроспективному контрольованому нерандомізованому клінічному дослідженні проаналізовано дані медичних карток 212 дорослих пацієнтів віком від 19 до 50 років з ГДФЦ (досліджувана
група, ДГ). Пацієнти ДГ отримували Пропес в дозі
2 мл в/м через день на ніч протягом 3 місяців підряд (45 ін’єкцій) та Інфламафертин в дозі 2 мл в/м
через день на ніч протягом 3 місяців підряд, чергуючи з Пропесом (45 ін’єкцій). Контрольну групу
(КГ) склади 34 пацієнти аналогічного вікового і гендерного розподілу з ГДФЦ, однак не отримували
імунотерапії.
Результати та їх обговорення. Кількість NKклітин досягла нижньої межі норми у 95 із 131 паці-
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єнта (72% випадків) з вихідним дефіцитом цих лімфоцитів, а середня кількість NK-клітин в крові в ДГ
збільшилася майже вдвічі протягом 3-місячного
курсу імунотерапії (р<0,05; Z<Z0,05), однак повернулася майже до вихідного рівня протягом 2-х наступних місяців після відміни імунотерапевтичних
агентів (р>0,05; Z>Z0,05). Кількість NKT-клітин нормалізувалася у 136 із 174 пацієнтів (78% випадків) з
вихідним дефіцитом цих клітин, а середня кількість
NKT-клітин в крові в ДГ зросла під час курсу імунотерапії наполовину (р<0,05; Z<Z0,05) і продовжувала зростати протягом 2-х наступних місяців після
відміни імунотропних препаратів (р<0,05; Z<Z0,05).
Відзначалася спряженість між проведенням імунотерапії та нормалізацією кількості NK- (χ2=22,786;
OR=11,215; 95%CI=3,534-35,590) і NKT-клітин
(χ2=34,238; OR=9,54; 95%CI=4,094-22,247) в крові
з середнім зв’язком між цими процесами (критерій φ=0,387 i 0,407 відповідно; С=0,361 і 0,377 відповідно).
Висновки. Комбінована імунотерапія за допомогою Пропесу та Інфламафертину – ефективна
стратегія лікування імунодефіциту, зумовленого
ГДФЦ, у дорослих пацієнтів.
Ключові слова: імунозалежні ускладнення,
імунопрофілактика, імуномодуляція, клітинний
імунодефіцит.

SUMMARY
EFFECTIVENESS OF COMBINED IMMUNOTHERAPY
WITH PROPES AND INFLAMAFERTIN IN SELECTIVE
DEFICIENCY OF NK AND NKT CELLS IN ADULT
PATIENTS WITH GENETIC DEFICIENCY OF THE
FOLATE CYCLE
Maltsev D., 2Stefanyshyn V.

1

Research Institute of Experimental and Clinical Medicine of
NMU named after O.O. Bohomolets (Kyiv, Ukraine)
2
”Vivere” Clinic of Neuroimmunology (Kyiv, Ukraine)

1

Backgrounds. The results of preliminary clinical
studies indicate the potential benefit of combined immunotherapy with Propes and Inflamafertin to compensate for NK and/or NKT cell deficiency caused by
genetic folate cycle deficiency (GDFC) in children with
autism spectrum disorders.

The aim of the study: to study the effectiveness
of combined immunotherapy with Propes and Inflamafertin for NK- and/or NKT-cell deficiency in adults
with GDFC.
Materials and methods. In this single-center,
retrospective, controlled, nonrandomized clinical
trial, data from the medical records of 212 adult patients aged 19 to 50 years with GDFC (study group,
SH) were analyzed. SH patients received Propes at a
dose of 2 ml i/m every other day at night for 3 consecutive months (45 injections) and Inflamafertin at a
dose of 2 ml i/m every other day at night for 3 consecutive months, alternating with Propes (45 injections actions). The control group (CG) consisted of
34 patients of similar age and gender distribution with
HDFC, who did not receive immunotherapy.
Results and their discussion. The number of NK
cells reached the lower limit of normal in 95 of 131 patients (72% of cases) with an initial deficiency of these
lymphocytes, and the average number of NK cells
in the blood in the SH increased almost twice during the 3-month course of immunotherapy (p<0.05;
Z<Z0.05), but returned almost to the initial level during
the next 2 months after withdrawal of immunotherapeutic agents (р>0.05; Z>Z0.05). The number of NKT
cells normalized in 136 of 174 patients (78% of cases)
with an initial deficiency of these cells, and the average number of NKT cells in the blood in the SH increased by half during the course of immunotherapy
(p<0.05; Z<Z0.05) and continued to increase during the
next 2 months after withdrawal of immunotropic drugs
(р<0.05; Z<Z0.05). There was a correlation between
immunotherapy and normalization of the number of
NK- (χ2=22.786; OR=11.215; 95%CI=3.534-35.590)
and NKT-cells (χ2=34.238; OR=9.54; 95%CI=4.09422.247) in blood with an average connection between
these processes (criterion φ=0.387 and 0.407, respectively; C=0.361 and 0.377, respectively).
Conclusions. Combined immunotherapy with
Propes and Inflamafertin is an effective strategy for
the treatment of immunodeficiency caused by GDFC
in adult patients.
Key words: immune-dependent complications,
immunoprophylaxis, immunomodulation, cellular immunodeficiency.
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ОСОБЛИВОСТІ АВТОІМУННИХ ТА ЗАПАЛЬНИХ РЕАКЦІЙ У ОСІБ,
ЯКІ ПЕРЕХВОРІЛИ ЧИ БУЛИ ЩЕПЛЕНІ ПРОТИ COVID-19
ЛІСЯНИЙ М.І., БЄЛЬСЬКА Л.М., КЛЮЧНИКОВА А.І., КРАСИЛЕНКО О.П.
«Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України»
Пандемія інфекції COVID-19 2019-2022 років, як відомо, часто супроводжується тяжким
перебігом з летальними наслідками як в ранньому, так і у віддаленому періодах захворювання.
Не дивлячись на велику кількість публікацій, багато питань клінічних проявів, патогенезу самої
інфекції COVID-19 та її наслідків, залишаються
ще до кінця не вивченими.
Відомо, що інфікування вірусом SARS-CoV-2
відбувається після зв’язування шипового/спайк
(S) протеїну вірусу з доменом рецептора ангіотензинперетворюючого ферменту 2 (ACE-2),
який широко представлений на поверхні багатьох типів клітин організму, включаючи альвеолярні клітини, епітеліальні клітини кишківника,
ендотеліальні клітини судин та нирок, імунні клітини моноцити/макрофаги, лімфоцити, а також
нейроепітеліальні клітини і нейрони [1-4]. Після
зв’язування шипового протеїну вірусу (S) з рецептором ACE-2, відбувається проникнення вірусу в клітину [5-7].
На жаль, одужання від гострої COVID-19 інфекції не завжди призводить до повного зникнення вірусу і якщо інфекція перейде в хронічну
форму, це може призвести до довгострокових
наслідків, включаючи розвиток неврологічних
порушень і захворювань [8-10]. У експериментальних та клінічних дослідженнях показана
персистенція коронавірусів у різних тканинах
організму, в тому числі і ЦНС [10]. Так, наприклад, РНК короновіруса MHV-CoV виявляється в
головному мозку мишей навіть через 10-12 місяців після інфікування. Хронічна демієлінізація
ЦНС зберігається протягом 90 днів після інфікування вірусом, а в демієлінізованих аксонах
він виявлявся через 16 місяців після зараження [6,9,11]. Ці експериментальні дослідження
підтверджуються повідомленнями, клінічними
спостереженнями, коли нейротропна вірусна
інфекція сприяє загостренню запальної реакції
в мозку, що призводить до енцефаліту або автоімунної (тобто демієлінізації) реакції у пацієнтів з COVID-19 [7,9]. Сьогодні ще неясно, чи
є неврологічні симптоми COVID-19 результатом
нейрозапаленя, яке викликано «цитокіновою бурею» та імунними порушеннями чи вибірковим
ураженням вірусом деяких часток чи структур
головного мозку. Ці ушкодження ЦНС і порушен-
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ня імунної системи можуть мати помітний вплив
на віддалені неврологічні наслідки, включаючи
розвиток нервово-психічних розладів. Кількість
публікацій, які присвячені неврологічним порушенням при COVID-19, збільшується з кожним
днем, але дати однозначні та чіткі статистичні
показники про характер та частоту цих ускладнень поки що складно, часто вони мають суперечливий характер. Серед великої кількості порушень нервової системи, які включають порушення нюху і/або смаку, хронічну втому і порушення
пізнавання, виділяють п’ять основних категорій
довгочасних тяжких неврологічних ускладнень,
пов’язаних з COVID-19: 1) енцефалопатії з делірієм/психозом при відсутності характерних аномалій МРТ або змін ліквору; 2) запальні синдроми ЦНС, включаючи енцефаліт і мієліт, гострий
дисемінований енцефаломієліт, який часто буває геморагічним; 3) ішемічні інсульти (половина з них з тромбоемболією легеневої артерії);
4) периферичні невропатії, включаючи синдром
Гієна-Барре (GBS) і плечову плексопатію; 5) інші
розлади центральної нервової системи [12,13].
Передбачаються різні механізми проникнення коронавірусів в мозок, які включають антероградний і ретроградний, нейрональне поширення, транскрипційний [12-15] та гематогенний
шляхи [16,17]. Сьогодні детально обговорюються ці механізми проникнення вірусу в мозок,
особливо через гематоенцефалічний бар’єр
(ГЕБ), який є одним з найбільш частих шляхів
проникнення вірусів в ЦНС [17]. Існує кілька
можливих механізмів поширення SARS-CoV-2
через гематоенцефалічний бар’єр, які включають циркуляцію вірусних частинок в кровообігу
[14,17], вірусний трансцитоз через ендотеліальні клітини судин і капілярів, а також інфікування
вірусами лейкоцитів і перенесення ними вірусів
через гематоенцефалічний бар’єр; це добре
описаний механізм, який отримав назву «троянський кінь» [18,19]. По першому сценарію вірус, потрапляючи в судини, заноситься мозок і
всередині мікросудин відбувається зв’язування
вірусного S-білка і рецептора ACE-2 на ендотелії капілярів, сприяючи переносу вірусу через
базолатеральну мембрану [12,20]. Крім того,
SARS-CoV-2 викликає системну запальну реакцію і цитокіновий шторм, що супроводжується
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значним порушенням проникності гематоенцефалічного бар’єру [18,20]. Порушення бар’єру
може сприяти як проникненню самого вірусу,
так і інфікованих ним імунних клітин, що приводить до подальшого посилення запальної відповіді [18].
Можливе інфікування периферичних лімфоцитів і макрофагів вірусом дозволяє використовувати їх в якості засобів поширення інфекції,
полегшуючи проходження через гематоенцефалічний бар’єр у мозкові оболонки і судинне сплетіння [18,19]. Здатність коронавірусу інфікувати
лейкоцити (в основному моноцити/макрофаги)
є характерною для інших коронавірусів, а саме
для 229E-CoV і SARS-CoV [18,21,22]. Цей механізм «троянського коня» зазвичай включає
екстравазацію інфікованих лейкоцитів в мозкові
оболонки і спинномозкову рідину [18,23,24].
Необхідно зазначити, що багато питань клініки та патогенезу неврологічних ускладнень
після COVID-19 ще потрібно вивчати, серед яких
потрібно виділити кілька: це механізми прямої
або опосередкованої дії вірусу на нервові клітини, роль нейрозапаленя та розвиток відстрочених імунопатологічних та автоімунних реакцій,
які можуть визначати характер неврологічних
порушень не лише при тяжких, а й при легких і
безсимптомних проявах інфекції, при гострому
і затяжному (Long) COVID-19, а також після вакцинації [25,26].
Завданням нашої роботи було вивчення
рівня автоантитіл до деяких нейроантигенів та
стану запальних реакцій у осіб, які перехворіли легкою та середнього ступеня тяжкості
COVID-19 інфекцію на протязі 2020- 2021 років,
у осіб, які були вакциновані у 2021 році та осіб,
що не хворіли.
Матеріали та методи. Була досліджена сироватка крові у 34 осіб, які планово досліджувались на рівень антиковідних антитіл після захворювання або щеплення для вирішення питання
про наявність імунітету до COVID-19 і можливого

повторного щеплення. Особи, які перехворіли
COVID-19, мали захворювання в 2020 та 2021
роках у легкій та середній формі і лікувались амбулаторно. Група вакцинованих осіб щепилась
по 2 курси різними вакцинами на протязі 2020 та
2021 років. Групу осіб, що не хворіли та не вакцинувались, склали особи, які стверджували,
що вони не хворіли на інфекцію COVID-19, або
перенесли її безсимптомно і мали бажання визначити стан власного імунітету до цієї інфекції.
У відібраних зразках сироватки крові визначали
рівень антитіл до вірусу SARS-CoV-2 методом
ІФА наборами Вектор-Бест Україна згідно протоколу дослідження в розведеннях сироватки
1:100, 1:500, 1:2500. Рівень нейроантитіл визначали по розробленій методиці ІФА з такими
протеїнами головного мозку, як основний білок мієлін, нейрон-специфічна енолаза та загальний мозковий антиген людини [26]. Рівень
С-реактивного білку (СРБ) в сироватці крові
визначали за допомогою ІФА набору наборами Вектор-Бест Україна. Реєстрацію результатів ІФА аналізу проводили на ІФА аналізаторі
Mindray MR-96A (Китай). Рівень імунних комплексів в сироватках крові визначали методом
преципітації з поліетиленгліколем МВ 6000 [27].
Рівень середніх молекул визначали по класичній
методиці на спектрофотометрі PD-303UV (Китай) [28]
Статистичну обробку отриманих результатів
проводили за програмою Statistica 8 з визначенням середнього арифметичного і квадратичного відхилення (m ± ð) і показника t-Стьюдента
(р<0,05).
Результати дослідження. У сироватках крові осіб, що перехворіли на COVID-19, виявляли
вірогідно вищий рівень середніх молекул (табл.
№1), ніж у осіб, які не хворіли, тоді як у щеплених
осіб було лише невірогідне підвищення кількості
середніх молекул, що може свідчити про наявність у перехворілих ознак тривалого запального процесу.
Таблиця №1

Рівень середніх молекул та С-реактивного білку у осіб, що перехворіли,
вакцинувалися або не хворіли на Covid-19
Показники

Середні молекули, у.о
С-реактивний білок (СРБ),
МЕ/л

Група 3

Група 1
(n= 9)
(перехворілі)

Група 2
(n=14)
(вакциновані)

4,78 ± 1,73*

4,43 ± 1,33

3,21 ± 0,44

7,57 ± 3,22*

6,35 ± 5,52

5,62 ± 2,72

(n=11)
(не хворіли)

* - вірогідні відмінності в порівнянні з групою №3 (Р<0,05)

Так як відомо, що рівень середніх молекул
показує наявність запального процесу та порушення метаболічних реакцій в організмі, в першу чергу в нирках та печінці, які відповідають за

детоксикаційні функції і потребують відповідної
корекції. Подібні результати виявлені при визначенні концентрації С-реактивного протеїну в
сироватці крові, який є загальноприйнятим мар-
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кером запальних процесів в організмі. Рівень
С-реактивного протеїну був у перехворілих у
1,5 рази вищим, ніж у осіб, які не хворіли. У щеплених також відмічалось незначне підвищення
рівня цього протеїну. Отримані результати свідчать, що після одужання через 0,5-1 рік в людей
можуть зберігатися певні ознаки інтоксикації, а
це рівень середніх молекул; а також можуть бути
присутні в крові такі маркери системного запалення, як підвищений рівень СРБ. Безумовно, через такий великий інтервал після захворювання
до дослідження, повинно бути повне відновлення
всіх функцій та процесів в організмі, але реально,
як показують отримані результати, тривалий час
зберігаються інтоксикаційні та прозапальні зміни
в організмі. Все це може пояснювати ті численні

дані літератури [1,8,10,11] про довготривалі наслідки перенесеної інфекції COVID-19, що вказує
на необхідність пошуку нових методів лікування
таких станів. Як довго можуть зберігатись ці порушення в організмі, невідомо, і можливо, вони
можуть бути підґрунтям для формування клінічного постковідного інтоксикаційного синдрому,
який потребує всебічного вивчення, особливо
патогенезу та механізмів розвитку.
Дослідження рівня автоантитіл до нейробілків у сироватках крові показало (табл. №2), що
у перехворілих осіб підвищена концентрація автоантитіл до всіх трьох досліджуваних протеїнів,
особливо до основного білку мієліну, в порівняні
з особами, які не хворіли або були лише вакциновані.
Таблиця №2

Рівень автоантитіл до нейробілків, IgG антитіл до Covid-19 та циркулюючих
імунних комплексів у обстежених осіб
Показники

Циркулюючі імунні
комплекси, у.о.
Автоантитіла до ОБМ, у.о.
Автоантитіла до NSE, у.о.
Автоантитіла до ЗАГМ, у.о.
IgG до Covid-19
(титр 1:100)
IgG до Covid-19
(титр 1:500)

Особи, що перехворіли
на Covid-19
(n=9)

Особи, що вакциновані
проти Covid-19
(n=14)

Особи, що не хворіли на
Covid-19
(n=11)

112,77 ± 40,31

84,28 ± 18,85

85,45 ± 25,31

40,98 ± 2,39*
30,67 ± 3,467
36,92 ± 4,96

32,75 ± 5,71
26,26 ± 3,73
30,23 ± 5,65

31,18 ± 5,45
25,34 ± 3,25
31,16 ± 1,72

8,75 ± 3,90*#

12,41 ± 0,53*

0,15 ± 0,064

4,41 ± 3,98*

7,91 ± 3,05*

* - вірогідні відмінності в порівнянні з групою №3 (Р<0,05)
# - вірогідні відмінності в порівнянні з групою вакцинованих №2 (Р<0,05)

Підвищення рівня антитіл до основного білку
мієліну у крові перехворілих осіб співпадає з даними літератури про можливість розвитку після
інфекції COVID-19 автоімунних демієлінізуючих
уражень нервової системи типу синдрому Гієна-Барре. Крім того, це вказує на необхідність
особливого спостереження за особами, у яких є
певні неврологічні захворювання або порушення, які після інфекції COVID-19 можуть активуватись [11]. У осіб, які були вакциновані, рівень
автоантитіл до нейробілків був як у пацієнтів, що
не хворіли, що опосередковано може свідчити
про відсутність активації нейроавтоімунних процесів після вакцинації, яка може бути певним
доказом безпечності використаних вакцин.
При визначені рівня антитіл до вірусу SARSCoV-2, було встановлено, що їх концентрація
була вірогідно вищою в осіб, які були вакциновані, ніж у осіб, які перехворіли. Практично у
всіх осіб, які не хворіли, рівень антитіл до вірусу
SARS-CoV-2 був низьким і складав менше 0,25
у.о., що може свідчити про відсутність у них легкої або латентної форми ковідної інфекції, яка
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повинна була стимулювати гуморальний імунітет та синтез антитіл. Необхідно відмітити, що
у осіб, які перенесли порівняно легку форму інфекції, що не потребувала госпіталізації, рівень
антитіл до вірусу SARS-CoV-2 був нижчим, ніж у
вакцинованих; це може бути обумовлено такими причинами, як тяжкість захворювання, швидким зниженням в крові концентрації антитіл, а
також великим інтервалом між захворюванням
і даними дослідженнями. Низький рівень антиковідних антитіл може бути умовою для нового
інфікування вірусом SARS-CoV-2 та розвитку
повторного захворювання, для попередження
якого є необхідним проведення вакцинації осіб,
які перехворіли і мають низькі рівні антитіл. В
той же час, вакцинація індукувала імунні реакції
в організмі і призводила до появи високо рівня
антитіл у сироватці крові, що в певній мірі може
гарантувати захист від інфекції. Практично у
всіх осіб, які не хворіли, рівень антитіл до вірусу
SARS-CoV-2 був низьким і складав менше 0,25
у.о., що може свідчити про відсутність у них легкої або латентної форми ковідної інфекції, яка
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повинна була стимулювати гуморальний імунітет та синтез антитіл. Причини резистентності
до ковід-інфекції під час пандемії залишаються
невідомими і потребують подальшого дослідження.
Підсумовуючи отримані результати, можна
зробити наступні узагальнення по кожній групі обстежених осіб. Так, у осіб, які перехворіли
інфекцією COVID-19 на протязі 1-1,5 року, зберігаються ознаки інтоксикації та незавершеного
запалення, та характеризуються активацією автоімунних реакцій до нейроантигенів, що може
проявлятися відповідними клінічними проявами, такими як втома, зниження пам’яті та іншими порушеннями, в тому числі і неврологічними.
Інтенсивність та тривалість таких змін у перехворілих потребує як подальшого всебічного дослідження, так і вивчення можливості їх корекції.
Другою важливою обставиною є те, що у осіб,
перехворівших порівняно легкою формою інфекції COVID-19, в крові визначаються невисокі
рівні антиковідних антитіл в порівняні з вакцинованими, що не виключає можливості повторних
захворювань та вказує на необхідність проведення допоміжної вакцинації. Детальні дослідження наслідків перенесеної інфекції на більш
великій групі спостережень за 2-4 роки після
первинного захворювання дозволять отримати
відповіді на цілу низку питань про патогенез інфекції COVID-19 та напрацювати практичні рекомендації.
У групі осіб, щеплених від вірусу, теж спостерігається незначна запальна реакція та реєструється високий рівень антиковідних антитіл,
який повинен захищати від інфекції COVID-19,
хоча можливі випадки захворювання після вакцинації. Відкритим питанням залишається, яка
із вакцин є найбільш ефективною і найменш
реактогенною для людей, що потребує подальших досліджень. У наших дослідженнях використовували в більшості випадків індійську
вакцину Covysil. Слід відмітити, що вакцинація
практично не впливала на рівень нейроавтоантитіл і це, безумовно, являється позитивним
чинником, хоча ще багато лишається неясних
питань, пов’язаних з проблемою вакцинації, типами вакцин, тривалості імунітету та можливості
захворювання після щеплення. Відповіді на ці та
інші питання поки що немає і це також потребує
подальшого вивчення.
Особливий інтерес представляє група осіб,
які не хворіли і у них не було виявлено антиковідних антитіл в сироватках крові. Чим це можна
пояснити: чи особливостями генотипу та вродженого імунітету, чи прихованими та легкими
формами інфекції COVID-19, які не викликають
імунної відповіді та синтезу антитіл. Відповіді
на ці питання немає, для цього теж потрібні нові
дослідження. У групи осіб, які не хворіли, ознаки

запалення та рівні нейроавтоантитіл були найменшими по величині в порівняні з іншими групами. Відсутність цих ознак у осіб, що не хворіли,
також свідчить про відсутність у них інфекції або,
можливо, про латентний перебіг захворювання,
що також потребує поглибленого вивчення.
1.

2.

3.

4.

5.

ВИСНОВКИ
Рівень у сироватці крові середніх молекул
та С-реактивного протеїну був найвищий у
осіб, які перехворіли на інфекцію COVID-19,
в порівняні з вакцинованими або тими, хто
не хворів, що свідчить про збереження довготривалої запальної реакції після перенесеної інфекції
Рівень у сироватці крові середніх молекул
та С-реактивного протеїну був невірогідно
підвищений у осіб, які були вакцинованими, в порівняні з тими, хто не хворів і не був
вакцинованим, що свідчить про розвиток
незначної запальної реакції та хорошу антигенність вакцин та відгук імунної системи на
вакцинацію.
Рівень автоантитіл до нейробілків у сироватках
крові був підвищений як у групах перехворівших, так і щеплених осіб в порівняні з особами,
які не хворіли, що вказує на активацію гуморальних нейроавтоімунних реакцій, що може
сприяти розвитку як ремітуючих, так і прогресуючих неврологічних ускладнень у віддалений період після інфекції.
Рівень антиковідних IgG антитіл був у 2-3
рази вищим у осіб, які були вакциновані, ніж
у осіб, які перехворіли, де реєструвались як
високий, так і низький титр антитіл, що опосередковано вказує на можливе повторне
інфікування.
У осіб, які не хворіли на інфекцію COVID-19,
був вірогідно низький титр антитіл, що вказує на відсутність у них гуморального імунітету до вірусу COVID-19; причини такого
стану незрозумілі, що, можливо, пов’язано з
клітинним імунітетом.
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РЕЗЮМЕ
ОСОБЛИВОСТІ АВТОІМУННИХ ТА ЗАПАЛЬНИХ
РЕАКЦІЙ У ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕХВОРІЛИ ЧИ БУЛИ
ЩЕПЛЕНІ ПРОТИ COVID-19
Лісяний М.І., Бєльська Л.М., Ключникова А.І.,
Красиленко О.П.
ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова
НАМН України»

Метою роботи було вивчення рівня автоантитіл до деяких нейроантигенів та стану запальних
реакцій у осіб, які перехворіли легкого та середнього ступеня тяжкості COVID-19 інфекцією, які
були вакциновані та осіб, що не хворіли.
Матеріали та методи. Було досліджено сироватку крові у 34 осіб, які планово досліджувались
на рівень антиковідних антитіл після захворювання
або щеплення для вирішення питання про наявність імунітету до COVID-19 і можливого повторного щеплення.
Результати. Рівень у сироватці крові середніх
молекул та С-реактивного протеїну був найвищий
у осіб, які перехворіли на інфекцію COVID-19 в порівнянні з вакцинованими або тими, хто не хворів.
Рівень у сироватці крові середніх молекул та
С-реактивного протеїну був невірогідно підвищений у осіб, які були вакцинованими в порівнянні з
тими, хто не хворів і не був вакцинованим, що свідчить про розвиток незначної запальної реакції та
хорошу антигенність вакцин. Рівень автоантитіл до
нейробілків у сироватках крові був підвищений як у
групах перехворілих, так і щеплених осіб в порівнянні з особами, які не хворіли.
Висновок. Отримані результати указують на
активації гуморальних нейроавтоімунних реакцій,
що може сприяти розвитку як ремітуючих, так і
прогресуючих неврологічних ускладнень у віддалений період після інфекції.
Ключові слова: Ковідна інфекція, запалення,
віддалені наслідки, антитіла до нейроантигенів .

SUMMARY
FEATURES OF AUTOIMMUNE AND INFLAMMATORY
REACTIONS IN PERSONS WHO HAVE TREATED OR
HAVE BEEN VACCINATED AGAINST COVID-19
Lisyanyi M., Belska L., Klyuchnikova A., Krasilenko O.
SI “Institute of Neurosurgery named after Acad. A.P. Romodanov
of the National Academy of Sciences of Ukraine”

The aim of the study was to examine the level
of autoantibodies to certain neuroantigens and the
state of inflammatory reactions in individuals with mild
to moderate COVID-19 infection who were vaccinated
and those who were not.
Materials and methods. Serum was tested in
34 individuals who were routinely tested for antiviral
antibodies after disease or vaccination to determine
whether they were immune to COVID-19 and possible
revaccination.
Results. Serum levels of medium molecules and
C-reactive protein were highest in those who had
COVID-19 infection compared to those vaccinated or
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those who were not. Serum levels of medium molecules and C-reactive protein were incredibly elevated
in those who were vaccinated compared to those who
were not ill and were not vaccinated, indicating the
development of a minor inflammatory response and
good antigenicity of vaccines. Levels of autoantibodies to serum was increased in both groups of sick and
vaccinated persons in comparison with persons who
were not ill.
Conclusion. The results indicate the activation
of humoral neuroautoimmune reactions, which may
contribute to the development of both remitting and
progressive neurological complications in the long
period after infection.
Key words: Covid infection, inflammation, longterm effects of antibodies to neuroantigens.
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ПРОТЕОЛІЗ У ПАТОГЕНЕЗІ АЛЕРГОЛОГІЧНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ
ГАРЄЄВ О.Л., КРАВЕЦЬ Т.В., ЛОБАНОВА К.I.
«Виробнича фірма Сіместа», м. Одеса, Україна
Вступ. Багато що в трактуванні патогенезу
алергічних захворювань залишається незрозумілим. У певній мірі це має відношення до початкової стадії розвитку процесу алергологічного захворювання. Не склалося узагальнене,
однаково оцінюване уявлення про те, що відбувається на межі зовнішнього та внутрішнього середовища макроорганізму, у локації дотику факторів впливу з бар’єрними структурами.
Розмірковуючи про розвиток алергологічного
захворювання, оцінці підлягає стан виключно
білкових структур, які потенційно можуть виступати як алергени для конкретного суб’єкта.
Не дискутуючи та не спростовуючи достовірність гігієнічної теорії, уявлень про набуту толерантність, про корисні антигени-алергени, тригерну роль IgE, накопичена кількість інформації,
розрізнена за окремими природними дисциплінами, дає підставу запропонувати інше бачення
розвитку алергологічного процесу.
Алергія є різновидом такої універсальної типової захисної реакції, як запалення. Патофізіологічний процес алергологічного захворювання
поділено на два етапи. Початковий, що розгортається в зовнішньому для макроорганізму середовищі проживання мікробіома на слизових і
шкірі, характеризується набутою ензимопатією,
що виключає повний протеоліз окремо взятих
зовнішніх білкових структур за ущербності в частині системи «активація-інгібування» мікробних
протеаз та/або травних ферментів. У дебюті
алергічного захворювання створюються умови
безпеки структурної частини епітопів нативних
білків. Пептиди, що уникли повного розщеплення, з набором амінокислотних послідовностей
цілісних епітопів, виступають у ролі флогогенів
алергічного запалення.
Накопичений градієнт концентрації конкретного пептиду на апікальній поверхні слизової
оболонки під впливом пасивної дифузії переміщується по парацелюлярним каналам у внутрішнє середовище. Явище пасивної дифузії притаманне всім агрегатним станам речовин (газ, рідина, тверде тіло, аморфне, плазма) та припускати, що закони, описані Фіком, не реалізуються
в біологічних об’єктах, не доводиться. У кінетиці
дифузного процесу є специфічні характеристики білкових молекул. Їхні амфотерні властивості
впливають на швидкість і рівномірність подолан-

ня бар’єру слизових оболонок і шкіри. Ступінь
дисоціації білкових молекул, що коливається під
впливом рН середовища перебування, робить
можливим зменшити або збільшити швидкість
проникнення. Максимально дисоційовані молекули знаходяться в достатньому часовому інтервалі, при якому ступінь біохімічної реакції повного гідролізу з накопиченням амінокислот як
продуктів цього процесу, є вичерпаною. Перехід
в ізоелектричний стан призводить до безперешкодного подолання магнітного замку білків тісних контактів.
Опинившись у внутрішньому середовищі макроорганізму, ці структури запускають наступний імунологічний етап захворювання, що саме
з цього моменту робить їх алергенами. Ствердження того, що у зовнішньому середовищі присутні сотні сполук з алергенними властивостями, слід вважати неспроможнім.
Повнота імунної реакції визначається достатністю та пов’язана з імуногенними характеристиками антигену-алергену. Без надлишку або нестачі, рівно тією мірою специфічності
властивостей чужорідного фактора в кожному
випадку задіяні саме ті інструменти з арсеналу
імунної системи, які оптимальні для деструкції
та елімінації конкретного алергену. Тим самим
формується індивідуальна клінічна картина зі
своєю симптоматикою та наочністю стану внутрішнього середовища хворого. Поряд із відібраними для персоналізованого захисту компонентами клітинного та гуморального, вродженого та набутого імунітету, включаючи систему
комплементу, при алергічній реакції у філогенезі
вищих ссавців з’являється додатковий інструмент – IgE. Функціональність дії тріади «тучна
клітина – IgE – FcεRI клітинний рецептор» спрямована на формування катарального запалення
на слизових, у якому серозний ексудат механічно перешкоджає проникненню пептидів зі збереженими епітопами у внутрішнє середовище
макроорганізму. Слід визнати своєрідність такої
форми захисної реакції.
Догмат сучасної алергології заснований
на системній помилці, у якій закладена підміна причини наслідком. Уявлення причинного
зв’язку виникнення алергічного захворювання
з наведеною індукцією IgE межує з інфантильністю твердження про те, що вітер дме, тому що
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гойдаються дерева. В обох твердженнях є логіка. Помах віяла створює потік повітря, що імітує
те, що відбувається за вікном у негоду. Проте,
оцінюючи природні явища системно, у структурі
яких враховуються ставлення до атмосферного тиску, вагове співвідношення повітряних мас
залежно від температури, особливості нагріву
земної поверхні сонячним випромінюванням,
обертанням Землі навколо своєї осі, дає змогу
відмовитися від вирубки дерев із метою недопущення ураганів. Більше того, посадка дерев
по периметру поля запобігає та захищає від
вивітрювання родючого ґрунту. Практика переформатування імунної відповіді з використанням методик АСІТ порівнянна з ідеєю знищення
дерев.
Доводиться визнати, що, не дивлячись на
хрестоматійність постулату про захисну складову двоєдиного патофізіологічного процесу запалення, існує стійка деформація уявлення, яка не
розмежовує благодатну і пагубну складові, що
вимагає, в залежності від стадії розвитку патологічного процесу, застосовувати терапевтичні засоби проти запалення, судинозвужувальні, аж до стероїдних гормональних препаратів.
Пригнічувати запальну реакцію у гострій фазі
інфекційного та алергічного захворювання з медичного погляду контрпродуктивно. При цьому
мистецтво клініциста має зводитися до адекватної оцінки тяжкості процесу, що розвивається,
його генералізації із залученням тканин і органів, в яких можуть відбутися зміни, що ведуть до
тяжких наслідків. Виявити флогоген і визначити
заходи, що виключають подальший вплив на
макроорганізм, має бути в пріоритеті лікування.
Бажання лікаря зосередитись на протистоянні
ознакам запалення, не приділяючи уваги флогогену, призводить до хронізації захворювання
з посиленням ускладнень, аж до загибелі хворого. Такими ознаками запальної реакції можуть
бути пул IgE в гострій фазі алергічної реакції;
зрушення у системі коагуляція-фібриноліз; при
значній ексудації, що веде до дегідратації, зміни
ренін-альдостерон-ангіотензин системи; проліферація та апоптоз клітин, залучених у запальний процес, що потребує пристосувань зміни
балансу в системі неповного протеолізу; у разі
формування алергічного захворювання – дисфункція у протеолітичному розщепленні білкафлогогену ферментами конкретних мікроорганізмів, що є частиною мікробіома хворого.
Захоплює практичність природи, що концентрує можливу нескінченність захисних реакцій
щодо незліченних форм зовнішнього пресингу
на організм в одній елегантній формулі – різноманітність флогогенних впливів призводить до
універсальної типової відповіді. Визначивши та
виявивши флогоген і припинивши, перервавши
його вплив на організм, вирішується завдання
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терапії незліченної низки захворювань, у тому
числі алергологічних. Приймаючи до розуміння
цей натуралістичний феномен, гігієнічна теорія,
уявлення про набуту толерантність, про корисні алергени, виявляють себе надуманими, приватною точкою зору автора, але не відповідають
втіленню природи.
Стійкість у деформованому уявлені патогенезу алергічного захворювання унеможливлює зосередження на вивченні протеолітичних
реакцій, що проходять в середовищі існування мікробіома. Обсяг робіт, який визначається
складністю завдань такого роду, пов’язаний з
надзвичайною таксономічною різноманітністю
прокаріотів та вкрай поверховим уявленням про
взаємовідносини компонентів бактеріальної мікроекологічної системи, що формується. Закони, що описують такі взаємини, існують, тільки
сьогодні про них нічого не відомо.
Невірним буде стверджувати, що процеси
протеолізу білків – компонентів макронутрієнтів,
не викликають інтерес дослідників. Такі роботи
проводяться, у тому числі і фахівцями харчової
переробної промисловості [1-4], які, не будучи медиками, цілеспрямовано пов’язують виразність алергічної реакції з глибиною гідролізу
харчових білків, що вивчаються. Слід зазначити,
що висновки, зроблені авторами оглядових публікацій щодо ступеня розщеплення харчових
білків ферментами людини, не відповідають висновкам авторів, які мають результати експериментальних постановок. Пепсин, трипсин, хімотрипсин та інші ферменти людини не розщеплюють харчові білки повною мірою, зберігаючи
певну кількість пептидів з достатньою кількістю
амінокислот у послідовності, що мають потенціал викликати сенсибілізацію [5].
З урахуванням того факту, що перелічені
ферменти беруть участь у неповному протеолізі
при таких процесах як активація зимогенів, тим
самим вичерпуючи свій кількісний склад, слід
визнати, що роль позаклітинних протеаз мікробіома сильно недооцінена [6].
Можна припустити, що філогенетично було
досягнуто паритету в розділі функцій з їх перерозподілом між генетично детермінованим кількісним і специфічним розмаїттям протеолітичних ферментів макроорганізму і мікробіомом.
І це логічно – варіабельність білкових структур
зовнішнього оточення не може бути порівняною
з незначною кількістю травних ферментів макроорганізму [7].
Привертає увагу черговість, каскадність в
протеолізі білків макронутрієнтів. Пептиди, що
утворилися з різною довжиною послідовностей
і окремі амінокислоти можуть бути індукторами
експресії позаклітинних пептидаз прокаріотів.
Враховуючи незліченну варіабельність білкових структур зовнішнього середовища та ви-
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сокий ступінь специфічності протеаз, не складно припустити чисельну рівнозначність пептидаз та пептидних зв’язків, які мають бути розщеплені.
Зіставлення такого кількісного різнома
ніття з геномом окремо взятих клітин прокаріот
змушує припустити таксономічну спеціалізацію продукування специфічних протеаз у тісній
кооперації, синергізм представників мікробіома [8,9].
Почуття кворуму, [10,11] яке має виражатися не тільки у чинниках вірулентності і утворенні
біоплівок, аутоіндуктори можуть бути ініціаторами експресії генів зовнішніх протеаз одного
виду бактерій, які у зовнішньому середовищі
можуть забезпечити синергетичний метаболізм
бактерій різних видів. Таке припущення пояснює різноманітність мікробіома.
Змінюючи уявлення про патогенез алергічних захворювань, що визначається наявністю
або відсутністю білкових структур-флогогенів у
внутрішньому середовищі макроорганізму, логічною є необхідність виділити в окрему систему
позаклітинний протеоліз прокаріотів. Функціональна різноманітність, яка виражається одним
терміном «протеоліз», куди включені: активація
зимогенів, попередників гормонів з їхньою подальшою участю в метаболічних та ефекторних
фізіологічних процесах макроорганізму [12];
просессінг біологічно активних пептидів, що
забезпечує нейромодуляторні функції; внутрішньоклітинний убивітин-залежний протеоліз
[13], залучений до регулювання експресії генів
на транскрипційному та посттранскрипційному рівнях [14]; участь протеаз у проліферації
та апоптозі клітин [15], що не вичерпує природу явища, не повинно уможливлювати позаклітинний протеоліз прокаріотів загубитися.
Такий підхід дозволить узагальнити самодостатність у балансі активаторів та інгібіторів
усередині такої системи. Потрібно з’ясувати
необхідність рівнозначності числа протеаз та
інгібіторів для прямої дезактивації за відомими механізмами, а саме – незворотні «уловлювальні» реакції та зворотні реакції щільного
зв’язування [16].
Можливо, хімічні елементи (азот, вуглець,
сірка) у структурі ліганда можуть своєю концентрацією у зовнішньому для мікроорганізма середовищі модулювати експресію генів протеаз
або зупиняти її [17].
Треба визнати, що баланс активаторів та
інгібіторів зовнішнього протеолізу прокаріотів
має бути всередині, в рамках цієї системи [18].
Кількісна варіабельність зовнішніх протеаз,
пов’язана з таксономічним розмаїттям мікробіома, повинна компенсуватися такою самою різноманітністю виключно внутрішньосистемними
механізмами інактивації ферментів.

Явище фолдингу білків притаманне процесу
синтезу. Можна припустити, що фолдинг протікає при зворотній дії – частковому гідролізі з
формуванням лінійних пептидів. Дуалізм природних явищ виявляє себе прагненням до балансу ентальпійних та ентропійних станів системи, виражений як ізобарно-ізотермічний потенціал або вільна енергія Гіббса. Взаємодія цих
двох протилежностей змушують пептид набувати глобулярної форми як максимально енергетично компенсованої. Більш того, новостворена
конформація вимушено матиме антигенні властивості, відмінні від початкової нативної молекули. Немає необхідності говорити про те, що
інформація про характеристики новостворених
глобулярних структур, імунну відповідь з індукцією специфічних антитіл до епітопів цих структур, у сучасної алергології відсутня.
Отже, викладено причинні фактори, які
уможливлюють пов’язання виникнення алергічної реакції у хворого зі ступенем гідролізу білкових структур зовнішнього середовища. При
повноцінному функціонуванні протеолітичного
апарату макроорганізму та мікробіома, що розщеплює білки на амінокислоти та/або олігопептиди, алергія не виникає. Набута або вроджена ферментопатія за конкретними протеазами
призводить до формування імунної (алергічної)
реакції на комплекс епітопів конкретної білкової структури, що проникнув у внутрішнє середовище.
І в кінці, виходячи з логіки викладеного вище,
дається можливість зробити радикальний висновок. Слід визнати, що алергічного захворювання, як окремої назоформи, немає. Алергія —
одне із видів запалення, отже, є синдромом, а
не захворюванням. Такий синдром супроводжує
органне або функціональне захворювання, в патогенезі якого присутня ензимопатія, при цьому
імунна відповідь на білкову структуру, що виступає як флогоген з чужорідними для макроорганізмів властивостями, залишається штатною і
формується у рамках такої універсальної, типової реакції, як запалення.
Мета проведеної роботи полягала у визначенні різноманітності та ступінь гідролізу білків
макронутрієнтів за участю протеолітичних ферментів пробіотичних штамів-компонентів мікробіома людини. У дослідження було взято максимально доступну нам лінійку мікроорганізмів
та екстракти харчових продуктів, які зазвичай
розглядаються як потенційні алергени. Результативна спроба виявити гідроліз харчових білків-флогогенів алергічного запалення з участю
нормофлори людини визначає переконаність
в альтернативному представленні патогенезу
алергічних захворювань.
Матеріали та методи дослідження. Екстракт алергенів коров’ячого молока отримували
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шляхом прогрівання незбираного молока при 60°
С, 10 хв і центрифугування при 4000 об/хв, 30 хв
при 2° С [19]. Екстракт алергенів білка та жовтка
яйця отримували, використовуючи екстрагуючий буферний розчин (1% Tween 20, 0.4% Triton
X-100, 280 mM NaCl, 40 mM NaH2PO4, pH 7.4)
[20]. Для отримання екстракту алергенів арахісу
використовували буферний розчин, що екстрагує 8.85 mM NaCl, 7.75 KCl, 11.45 mM NaHCO3,
4.18 mM NaH2PO4, 2.83 mM Na2CO3, pH = 7.8.
[21,22] та попереднє знежирення подрібненого
сирого арахісу. Для виділення алергенів пшениці використовували TRIS-HCl буфер (10 mM, pH
8.6), 0,5 М NaCl, потім осадження 70% етанолом.
Білковий профіль екстрактів білків аналізували за допомогою електрофорезу в поліакриламідному гелі з 15% додецилсульфатом натрію
(SDS-PAGE), як описано [23]. Фарбували гель
розчином срібла згідно з ДФУ (Фармакопея
України).
Бактерії (відповідно до списку в таблиці №1)
були отримані з Всеросійської колекції промислових мікроорганізмів (ВКПМ).
Для вирощування культур бактерій роду
Lactobacillus використовували поживний бульйон МRS.
Для культивування штамів бактерій роду
Bifidobacterium використовували cередовище
для біфідо-бактерій.
Для вирощування культур бактерій роду
Enterococcus та Lactococcus використовували
живильне середовище М-17.
Бактерії роду Propionibacterium культивували на живильному середовищі для пропіонових
бактерій.

Гриби роду Saccharomyces культивували на
живильному дріжджовому середовищі.
Більшість мікроорганізмів культивували при
температурі +37° С. Ряд мікроорганізмів вимагав
іншого температурного режиму: Lactobacillus
delbrueckii subsp. Bulgaricus – +40°С, Lactococcus
lactis та Lactobacillus plantarum, Lactococcus
lactis
subsp.
cremoris,
Propionibacterium
freudenreichii subsp. Shermanii, Saccharamyces
cerevisiae – +30° С.
Для дослідження протеолітичної активності
мікроорганізмів живильне середовище, визначене для кожної групи мікроорганізмів, модифікували, вносячи до її складу екстракт білка
(пшениці, молока, сої та ін.). До такого модифікованого живильного середовища додавали
різні культури мікроорганізмів (10%) і культивували протягом 24 годин.
Після закінчення доби пробірки з бактеріями центрифугували при 3000 Об/хв, 30 хвилин,
відбирали надосадову рідину для дослідження протеолізу екстракту білків внесеного білка.
Склад білків екстрактів вивчали за допомогою
електрофоретичного поділу в поліакриламідному гелі до культивування з бактеріями та після
24 годин культивування.
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
В ході експерименту фіксувалися вибіркові
значення рН поживних середовищ до та після
культивування взятих у дослідження мікроорганізмів з екстрактними білками сої та водорозчинними білками пшениці. Дані наведені в
таблиці № 1.
Таблиця 1

Коливання значення pH поживного середовища при культивуванні
мікроорганізмів у присутності алергенів
Показник рН поживного середовища

№

1
2
3
4
5
6
7
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Мікроорганізм

ВКПМ БС-53.09
Bacillus subtilis
ВКПМ БС-54.10
Bifidobacterium adolescentis
ВКПМ БС-55.11
Bifidobacterium animalis
ВКПМ БС-56.12
Bifidobacterium bifidum
ВКПМ БС-58.14
Bifidobacterium longum
ВКПМ БС-59.15
Bifidobacterium longum infantis
ВКПМ БС-75.35
Streptococcus salivarius

до культивування
бактерій

Поживне
середовище

Поживний
бульйон

Середовище
для біфідобактерій

після культивування
бактерій

без
добавок

додавання
білків сої

додавання
білків
пшениці

додавання
білків сої

додавання
білків
пшениці

7,0

7,12

7,12

5,94

5,85

4,42

4,45

4,5

4,4

4,52

4,53

4,4

4,36

4,58

4,54

4,25

5,25

6,9

6,9

6,9
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Продовження таблиці 1
Показник рН поживного середовища
№

8

Мікроорганізм

ВКПМ БС-60.16 Enterococcus
faecium

Поживне
середовище

Середовище
М17

до культивування
бактерій
додавання
без
додавання
білків
добавок
білків сої
пшениці

7,1

7,0

після культивування
бактерій
додавання
додавання
білків
білків сої
пшениці

5,52

5,38

5,34

5,34

7,0

9

ВКПМ БС-76.36 Streptococcus
thermophilus

10

ВКПМ БС-61.18 Lactobacillus
acidophilus

4,36

4,35

11

ВКПМ БС-62.19 Lactobacillus
amylovorus

6,1

6,27

12

ВКПМ БС-63.21 Lactobacillus
casei

4,34

4,4

13

ВКПМ БС-64.22 Lactobacillus
delbrueckii subsp. bulgaricus

6,03

5,88

14

ВКПМ БС-65.23 Lactobacillus
fermentum

4,36

4,37

15

ВКПМ БС-67.24 Lactobacillus
helveticus

4,33

4,36

16

ВКПМ БС-68.32 Lactococcus
lactis subsp. Lactis

4,77

4,75

17

ВКПМ БС-69.26 Lactobacillus
plantarum

4,34

4,35

18

ВКПМ БС-70.28 Lactobacillus
rhamnosus

4,37

4,34

19

ВКПМ БС-71.29 Lactobacillus
sakei

5,32

5,31

20

ВКПМ БС-72.31 Lactococcus
lactis subsp. cremoris

6,92

6,8

ВКПМ БС-73.33
21 Propionibacterium freudenreichii
subsp. shermanii
22

ВКПМ БС-75.35 Saccharamyces
cerevisiae

MRS бульйон

6,4

6,5

6,5

Середовище
для
пропіонових
бактерій

6,5-7

6,8

6,8

6,07

5,43

Дріжджове
середовище

6,91

6,9

6,9

5,57

6,16

Порівняльна оцінка значень рН під час експерименту показала, що додавання до поживного
середовища білків сої та пшениці до етапу культивування мікроорганізмів на показник рН не
впливають. Культивування штамів мікроорганізмів змінює величину рН по-різному з прив’язкою
до видових характеристик бактерій, грибів. Значення рН, властиве кожному штаму після культивування, залишається незмінним незалежно
від присутніх у поживному середовищі білків сої
або білків пшениці. Величина рН, що змінилася,
після культивування має бути розцінена як індикатор метаболізму окремо взятого штаму бак-

терій. [24,25]. Слід зазначити, що жоден зі штамів не виявив пристосовницьких метаболічних
реакцій у відповідь на присутність білків сої та
білків пшениці протягом 24 годин культивування. При цьому, ансамбль протеаз, характерний
для кожного зі штамів, оптимізований мікроорганізмом під рецептуру прийнятного для нього
поживного середовища, взаємодіяв з білками
сої і білками пшениці з великою відмінністю від
штаму до штаму (рис. 5, рис. 6). Отриманий результат напевно повинен бути врахованим за
оцінки специфічності зовнішніх протеаз кишкової флори з числа долучених до експерименту.
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1

2

3

4

5

6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

160 кДа
100 кДа
70 кДа
50 кДа
40 кДа

30 кДа
25 кДа

14 кДа

1. Маркер молекулярного
веса

13. Lactobacillus fermentum

23. Streptococcus thermophilus

14. Lactobacillus helveticus

24. Дріжджове середовище

2. Bacillus subtilis

15. Lactococcus lactis subsp.
Lactis

25. Середовище для
пропіонових бактерій

3. Bifidobacterium
adolescentis

16. Lactobacillus plantarum

26. Середовище М17

4. Bifidobacterium animalis

17. Lactobacillus rhanmosus

27. MRS бульйон

5. Bifidobacterium bifidum

18. Lactobacillus sakei

28. Поживний бульйон

6. Bifidobacterium longum

19. Lactococcus lactis subsp.
cremoris

29. Середовище для
біфідобактерій

7. Bifidobacterium longum
infantis
9. Lactobacillus acidophilus

20. Propionibacterium
freudenreichii subsp.
shermanii

10. Lactobacillus amylovorus

21. Saccharamyces cerevisiae

11. Lactobacillus casei

22. Streptococcus salivarius

8. Enterococcus faecium

12. Lactobacillus delbrueckii
subsp. bulgaricus
α-Lactalbumin 14,2 kDa (Bos d 4), β-Lactoglobulin 18,3 kDa (Bos d 5), Serum albumin 67 kDa (Bos d 6),
Immunoglobulin 160 kDa (Bos d 7), Caseins 20-30 kDa (Bos d 9–Bos d 12)
Рис. №1. Електрофореграма продуктів гідролізу білків коров’ячого молока отримані
при культивуванні з мікроорганізмами

Для рис. 1 можна спостерігати цікавий факт
того, як виявляють свої властивості протеази різних мікроорганізмів, де повністю гідролізуються всі фракції казеїну, при тому, що це
найстійкіший до руйнування білок коров’ячого
молока. Оскільки йдеться про мікроорганізми,
що становлять пробіотичну групу, доречною
буде пропозиція використовувати у якості біологічно активної добавки у комплексі терапії
хворих на алергію на казеїн пропис таких штамів як: ВКПМ БС-53.09 Bacillus subtilis, ВКПМ
БС-54.10 Bifidobacterium adolescentis, ВКПМ
БС-55.11 Bifidobacterium animalis, ВКПМ БС59.15 Bifidobacterium longum infantis, ВКПМ
БС-60.16 Enterococcus faecium, ВКПМ БС61.18 Lactobacillus acidophilus, ВКПМ БС-64.22
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Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus,
ВКПМ БС-65.23 Lactobacillus fermentum, ВКПМ
БС-67.24 Lactobacillus helveticus, ВКПМ БС68.32 Lactococcus lactis subsp. Lactis, ВКПМ БС69.26 Lactobacillus plantarum, ВКПМ БС-70.28
Lactobacillus rhamnosus.
Потрібно нагадати, що при такому діагнозі
сучасна алергологія рекомендує виключити з
харчового раціону молочні продукти, при тому,
що виконати призначення такого роду вкрай
важко та більше того, це збіднює харчову палітру пацієнта.
На рис. 2 чітко можна простежити гідроліз білків із молекулярною масою 60 kDa, електрофорегама яких представлена у треках
3,12,13,15-17,22. При цьому основний склад
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білків курячого яйця не підлягали гідролізу за
участю ферментів мікробів, взятих у дослідження. Потрібно зазначити, що постановка експерименту виконувалася не достатньо коректно.
З точки зору фізіології вірним є той факт, що
мікробіом є лише одним з учасників процесу
травлення [26]. Надалі має сенс максимально
близько імітувати процеси, що проходять in vivo

1 2

3

4

5

6

7

8

щодо локалізації, послідовності у впливі ферментів макроорганізму з залученням ферментів
мікробіома. На наступному етапі експерименту
доцільним є залучення у дослідження продуктів
гідролізу білків, починаючи з ферментації пепсином і далі просування харчової грудки до товстого кишечника.

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

160 кДа
100 кДа
120 кДа
70 кДа

50 кДа
40 кДа

30 кДа
25 кДа

14 кДа

1. Маркер молекулярної ваги

12. Lactobacillus drlbrueckii
subsp. bulgaricus

21. Saccharamyces cerevisiae

3. Bifidobacterium
adolescentis

13. Lactobacillus fermrntum

23. Streptococcus thermophilus

14. Lactobacillus helveticus

24. Дріжджове cepедовище

4. Bifidobacterium animalis
5. Bifidobacterium bifidum

15. Lactococcus lactis subdp.
Lactis

25. Середовище для
пропіонових бактерій

6. Bifidobacterium longum

16. Lactobacillus plantarum

26. Середовище M17

7. Bifidobacterium longum
infantis

17. Lactobacillus rhamnosus

27. MRS бульйон

18. Lactobacillus sakei

28. Поживний бульйон

8. Enterococcus faecium

19. Lactococcus lactis subsp.
cremoris

29. Середовище для
біфідобактерій

2. Bacillus subtilis

9. Lactobacillus acidophilus
10. Lactobacillus amylovorus
11. Lactobacillus casei

22. Streptococcus salivarius

20. Propionibacterium
freudenreichii subsp. shermanii

Ovomucoid 28 kDa (Gal d 1), Ovalbumin 44 kDa (Gal d 2), Ovotransferrin 77 kDa (Gal d 3),
Lysozyme 14kDa (Gal d 4)
Рис. №2. Електрофореграма продуктів гідролізу білків
курячого яйця, отримані при культивуванні з мікроорганізмами

Звертає на себе увагу той факт, що зовнішні протеази мікроорганізмів одного роду досить різним ступенем беруть участь у гідролізі
конкретного білка. Цікавою є оцінка фореграм,
представлених на рис. 1, 3, 5, 6, треки з 3-го по
7-ий (Bifidobacterium spp., білки коров’ячого
молока, жовток курячого яйця, спирторозчинні
білки пшениці, білки сої).

З іншого боку, неможливо залишити поза
увагою те, що той самий білок піддається
гідролізу за участю ферментів мікроорганізмів
з різних таксономічних груп. Наприклад, рис. 1,
трек 2 (ВКПМ БС-53.09 Bacillus subtilis), трек 3
(ВКПМ БС-54.10 Bifidobacterium adolescentis),
трек 16 (ВКПМ БС-69.26 Lactobacillus plantarum),
трек 22 (ВКПМ БС-75.35 Streptococcus salivarius).
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При цьому вище було зазначено, що в реакціях гідролізу всіх взятих у дослідження білків
беруть участь «штатні» ферменти мікроорганізмів, що використовуються в розщепленні субстратів поживних середовищ, оптимальних для
їх культивування.

1

2

3

4

5

6

7

8

Чи оцінювати такий результат як прояв коменсалізму чи іншої форми трофічного симбіозу
як фактор стійкості мікроекосистеми, напевно,
дискусійно.

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

160 кДа
100 кДа
70 кДа

50 кДа
40 кДа
30 кДа
25 кДа

14 кДа

1. Маркер молекулярної ваги

12. Lactobacillus delbrueckii
subsp. bulgaricus

21. Saccharamyces cerevisiae

3. Bifidobacterium
adolescentis

13. Lactobacillus fennentum

23. Streptococcus thermophilus

14. Lactobacillus helveticus

24. Дріжджове середовище

4. Bifidobacterium animalis
5. Bifidobacterium bifidum

15. Lactococcus lactis subsp.
Lactis

25. Середовище для
пропіонових бактерій

6. Bifidobacterium longum

16. Lactobacillus plantarum

26. Середовище М17

7. Bifidobacterium longum
infantis

17. Lactobacillus rhamnosus

27. MRS бульйон

18. Lactobacillus sakei

28. Поживний бульйон

8. Enterococcus faecium

19. Lactoooocus lactis subip.
cremoris

29. Середовище для
біфідобактерій

2. Bacillus subtilis

9. Lactobacillus acidophilus
10. Lactobacillus amylovorus
11. Lactobacillus casei

22. Streptococcus salivarius

20. Propionibacterium
freudenreichii subsp. shermanii

Serum albumin 69 kDa (Gal d 5), Fragment of vitellogenin-1 precursor (YGP42) 35kDa (Gal d 6)
Рис. №3. Електрофореграма продуктів гідролізу жовтка курячого яйця,
отримані при культивуванні з мікроорганізмами

Слід оцінити різноманітність результатів гідролізу різних білків ферментами одного мікроорганізму, зокрема ВКПМ БС-56.12
Bifidobacterium bifidum. На рис. 1, 7 можна спостерігати безліч новостворених пептидів. На
рис. 2, 3 білки курячого яйця зберегли структуру
без видимих змін. Якщо на рис. 4 водорозчинні білки пшениці частково зазнали гідролізу, то
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на рис. 5 спирторозчинні білки повністю розщеплені.
Яка химерність гри протеаз одного окремого мікроорганізму! Від первинної незайманої структури до повної руйнації, а поміж ними
– розподіл на фрагменти з утворенням нових
структур пептидів.
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1. Маркер молекулярного веса
2. Bacillus subtilis

12. Lactobacillus delbrueckii
subsp. bulgaricus

3. Bifidobacterium adolescentis

13. Lactobacillus fermentum

20. Propionibacterium
freudenreichii subsp.
shermanii

4. Bifidobacterium animalis

14. Lactobacillus helveticus

21. Saccharamyces cerevisiae

5. Bifidobacterium bifidum

15. Lactococcus lactis

22. Streptococcus salivarius

6. Bifidobacterium longum

16. Lactobacillus plantarum

23. Streptococcus thermophilus

7. Bifidobacterium longum
infantis

17. Lactobacillus rhanmosus

24. Дріжджове середовище

18. Lactobacillus sakei

25. MRS бульйон

8. Enterococcus faecium

19. Lactococcus lactis subsp.
cremoris

26. Середовище М17

9. Lactobacillus acidophilus
10. Lactobacillus amylovorus
11. Lactobacillus casei

27. Поживний бульйон
28. Середовище для
біфідобактерій

Профілін 14 kDa (Tri a 12), неспецифічний білок-переносник ліпідів 19 kDa (Tri 14),
інгібітори α-амілази: мономірний 12 kDa (Tri a 15), димерний 13 kDa (Tri a 28),
тертамерний 13-17 kDa (Tri a 29 Tri a 30), аглютинін 17 kDa (Tri a 18), тіоредоксин 13 kDa (Tri a 25),
гомолог тіолредуктази 27 kDa (Tri a 27), тріозофосфатизомераза 26 kDa (Tri 26),
1-Cys-пероксиредоксин 24 kDa (Tri 24), серпін 40 kDa (Tri 33),
гліцеральдегід-3-фосфат-дегідрогеназа 40-42 kDa (Tri 34), дегідрін 12 kDa (Tri 35),
α-пуротіонін 12 kDa (Tri 37), білок, подібний інгібітору серинової протеази 9 kDa (Tri 39),
глутатіонтрансфераза 25 kDa, тауматін-подібний білок 18 kDa, пероксидаза 36 kDa.
Рис. №4. Електрофореграма продуктів гідролізу водорозчинних білків пшениці (альбуміни,
глобуліни), отримані при культивуванні з мікроорганізмами

Оцінюючи результати впливу позаклітинних
протеаз мікробів на білки пшениці, на рис. 4 слід
звернути увагу на трек 2 (ВКПМ БС-53.09 Bacillus
subtilis), на якому фракція глютену від 28 до 65
kDa суттєво розщеплена. На перелічених треках
– трек 6 (ВКПМ БС-58.14 Bifidobacterium longum),
трек 20 (ВКПМ БС-73.33 Propionibacterium
freudenreichii subsp. Shermanii), трек 22 (ВКПМ
БС-75.35 Streptococcus salivarius), трек 23
(ВКПМ БС-76.36 Streptococcus thermophilus)

відзначається інтенсивне утворення пептидів у
сегменті гліадинів, які не притаманні нативним
білкам пшениці. Вочевидь, що конформаційна
структура цих білків впливає на результат гідролізу. Існуючі численні пропозиції щодо промислового гідролізу глютену [27] можна доповнити
або замінити на корекцію ферментопатії у хворого з алергією на глютен, використовуючи пробіотичні засоби, у складі таких штамів, що представлено на фореграмі трек 2, трек 8.
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1. Маркер молекулярного
веса

12. Lactobacillus delbrueckii
subsp. bulgaricus

22. Streptococcus salivarius

2. Bacillus subtilis

13. Lactobacillus fermentum

24. Екстракт пшениці

3. Bifidobacterium
adolescentis

14. Lactobacillus helveticus

25. Дріжджове середовище

15. Lactococcus lactis

4. Bifidobacterium animalis

26. Пропіонове середовище

16. Lactobacillus plantarum

5. Bifidobacterium bifidum

27. Середовище М17

17. Lactobacillus rhanmosus

6. Bifidobacterium longum

28. MRS бульйон

18. Lactobacillus sakei

7. Bifidobacterium longum
infantis

29. Поживний бульйон

19. Lactococcus lactis subsp.
cremoris

8. Enterococcus faecium

30. Середовище для
біфідобактерій

10. Lactobacillus amylovorus

20. Propionibacterium
freudenreichii subsp.
shermanii

11. Lactobacillus casei

21. Saccharamyces cerevisiae

9. Lactobacillus acidophilus

23. Streptococcus thermophilus

α/β-гліадин 28-35 kDa (Tri 21), γ-гліадин 28-35 (Tri 20), ω1,2-гліадин 40 kDa,
ω5-гліадин 65 kDa (Tri 19), високомолекулярні субодиниці глютеніна 88 kDa (Tri 26),
низькомолекулярні субодиниці глютеніна 32-40 kDa (Tri 36)
Рис. №5. Електрофореграма продуктів гідролізу спирторозчинних білків пшениці (глютенини),
отримані при культивуванні з мікроорганізмами
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1. Маркер молекулярного
веса

12. Lactobacillus delbrueckii
subsp. bulgaricus

22. Streptococcus salivarius

2. Bacillus subtilis

13. Lactobacillus fermentum

24. Дріжджове середовище

3. Bifidobacterium
adolescentis

14. Lactobacillus helveticus
15. Lactococcus lactis

25. Середовище для
пропіонових бактерій

4. Bifidobacterium animalis

16. Lactobacillus plantarum

26. Середовище М17

5. Bifidobacterium bifidum

17. Lactobacillus rhanmosus

27. MRS бульйон

6. Bifidobacterium longum

18. Lactobacillus sakei

28. Поживний бульйон

7. Bifidobacterium longum
infantis

19. Lactococcus lactis subsp.
cremoris

29. Середовище для
біфідобактерій

8. Enterococcus faecium
10. Lactobacillus amylovorus

20. Propionibacterium
freudenreichii subsp.
shermanii

11. Lactobacillus casei

21. Saccharamyces cerevisiae

9. Lactobacillus acidophilus

23. Streptococcus thermophilus

Gly m 3 or Gly m 8 (14 kDa), Gly m 4 (16-18 kDa), STI (20-22 kDa), Gly m Bd 28 K (26-28 kDa),
Gly m Bd 30 K (31-34 kDa), Gly m 5-β- subunit of β-conglycinin (50 kDa), subunit of G5 Gly m 6 (55 kDa),
Gly m 5-α-subunit of β-conglycinin/Gly m Bd 60K (65 kDa), and Gly m 5-α-subunit of β-conglycinin [28].
Рис. №6. Електрофореграма продуктів гідролізу білків сої, отримані
при культивуванні з мікроорганізмами
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subsp. bulgaricus

22. Streptococcus salivarius

2. Bacillus subtilis

13. Lactobacillus fermentum

24. Дріжджове середовище

3. Bifidobacterium
adolescentis

14. Lactobacillus helveticus

25. Середовище для
пропіонових бактерій

23. Streptococcus thermophilus

4. Bifidobacterium animalis

15. Lactococcus lactis subsp.
Lactis

5. Bifidobacterium bifidum

16. Lactobacillus plantarum

27. MRS бульйон

6. Bifidobacterium longum

17. Lactobacillus rhanmosus

28. Поживний бульйон

7. Bifidobacterium longum
infantis

18. Lactobacillus sakei

29. Середовище для
біфідобактерій

8. Enterococcus faecium
9. Lactobacillus acidophilus
10. Lactobacillus amylovorus
11. Lactobacillus casei

19. Lactococcus lactis subsp.
cremoris

26. Середовище М17

20. Propionibacterium
freudenreichii subsp.
shermanii
21. Saccharamyces cerevisiae

Купін (тип біциліну, 7S глобулін) 64 kDa (Ara h 1), Конглютин (альбумін 2S) 17,5 kDa (Ara h 2), 15 kGa (Ara h 6),
16-17 kDa (Ara h 7), Купін (легумінового типу, 11S глобулін, гліцинін) 60 kDa (Ara h 3), Профілін 14 kDa (Ara h 5),
білок, пов’язаний із патогенезом (PR-10) 17 kDa (Ara h 8), неспецифічний білок-переносник ліпідів типу 1
9,1 kDa (Ara h 9), Олеозін 18 kDa (Ara h 10), Дефенсін 5,2 kDa (Ara h 12), 8,4 kDa (Ara h 13).
Рис. №7. Електрофореграма продуктів гідролізу білків арахісу, отримані
при культивуванні з мікроорганізмами

Слід зазначити, що в експерименті не бралися до уваги сортові відмінності білків рослинного походження (рис. 4-7 пшениця, соя, арахіс),
яке, безсумнівно, необхідно враховувати у можливих подальших постановках.
Результати проведених досліджень слід розцінювати як перший етап, що мають поверхневий, без деталізації, характер. Усвідомлено
не акцентувалася увага на методиках оцінки як
продуктів гідролізу, так і ферментів, що беруть
участь у дослідженні. Тим не менш, багато в
чому наївні постанови уможливлюють планування низки наступних експериментів.

40

Висновки
Висловлена думка про роль повного позаклітинного протеолізу мікробіоти хворого в
патогенезі його алергічного захворювання, що
підтверджується різноманітністю та глибиною
розщеплення білків із числа макронутрієнтів.
Процес такого роду безумовно потребує додаткового вивчення. Накопичена інформація про протеолітичні ферменти, їх активність
впливу та механізми інгібування вимагає систематизації окремо виділеного напрямку, що
поширюється в тому числі і на алергологічний
розділ імунології.

ІМУНОЛОГІЯ ТА АЛЕРГОЛОГІЯ: НАУКА І ПРАКТИКА. 1-2’2022
Якщо ферментопатія, що є причиною алергічного захворювання, видає у результаті збереження амінокислотних послідовностей з
алергенними властивостями, стає актуальним і
необхідним використовувати серологічні тести
з синтезованими пептидами, що імітують амінокислотні послідовності епітопів, у якості субстрату. Якщо такі методики досить тривалий час
практикуються в дослідженнях [29], то для клінічної медицини – це перспектива майбутнього.
Не слід забувати про необхідність продовження
роботи з картування епітопних послідовностей
білкових структур [30] – потенційних флогогенів алергічного запалення. Крім того, клінічна
лабораторна практика при діагностиці алергічних захворювань має бути розширена персоналізованими мікробіологічними дослідженнями.
Продовжуючи використовувати культуральні
методи, з’являється необхідність доповнення
досліджень хроматографічними методами –
мас-спектрометрією та геномними 16S рРНК
мікроорганізмів флори хворого [31].
На наш погляд, залучання лікувальних заходів з використанням пробіотичних штамів з підтвердженим у лабораторному дослідженні гідролізом білків, що викликають сенсибілізацію у
конкретного алергологічного хворого, є доцільним та безпечним.
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SUMMARY

ПРОТЕОЛІЗ У ПАТОГЕНЕЗІ АЛЕРГОЛОГІЧНОГО
ЗАХВОРЮВАННЯ

PROTEOLYSIS IN THE PATHOGENESIS
OF ALLERGIC DISEASE

Гарєєв О.Л., Кравець Т.В., Лобанова К.I.

Hareev O., Kravets T., Lobanova K.

«Виробнича фірма «Сіместа», м. Одеса, Україна

“Production company “Simesta”, Odesa, Ukraine

У дослідженні наведено результати оцінки
культивування мікроорганізмів, що входять до
складу транзиторної та нормофлори кишківника людини, з білками, екстрагованими з продуктів харчування, що складають щоденний раціон.
В експеримент було залучено: екстракти білків
коров’ячого молока, курячого жовтка, курячого
білка, сої, пшениці, арахісу. Всі штами мікроорганізмів є пробіотичними, які у якості біологічно
активних добавок (БАД) різними прописами широко використовуються як засоби терапії. Було
отримано підтвердження участі позаклітинних
протеолітичних ферментів мікроорганізмів у деструкції харчових білків. Відзначено вибірковість
впливу ферментів одного штаму на різні харчові
білки; участь у гідролізі конкретного білка протеаз
штамів різних таксономічних груп.
Ключові слова: протеоліз, мікробіом, патогенез алергічного захворювання, електрофоре
грама.

In the proposed study, the results of cultivating
microorganisms that are part of the transient and
normoflora of the human intestine, with proteins extracted from food, which are commonly included in
the daily diet, were evaluated. An extract of cow’s milk
proteins, extracts of chicken yolk proteins, chicken
protein, soy, wheat, and peanuts were taken in the experiment. All strains of microorganisms are probiotic,
which, as biologically active additives (BAA), are widely used in various formulations as a means of therapy.
Confirmation was obtained of the participation of extracellular proteolytic enzymes of the studied microorganisms in the degradation of food proteins. The
selectivity of the effect of enzymes of one strain on
various food proteins was noted; participation in the
hydrolysis of a specific protein of proteases of strains
of various taxonomic group.
Key words: proteolysis, microbiome, pathogenesis of allergic disease, electrophoregram.
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1

Вступ. На сьогодні низький стан народжуваності в Україні є медико-соціальною проблемою, однією із важливих складових якої є погіршення стану імунної системи населення, що
призводить до порушень фертильності. Вагітні
жінки, які мали безплідність ендокринного і запального ґенезу в анамнезі, складають значний
сегмент в загальній їх кількості з тенденцією до
збільшення [1,2].
Наслідки невиявлених та нелікованих інфекцій сечостатевої системи наносять суспільству
демографічних і економічних збитків, що оцінюються астрономічними сумами, являються
частою причиною безплідності як у жінок, так і
у чоловіків. У пацієнток з гострими та хронічними запальними процесами геніталій в анамнезі
є високий ризик переривання вагітності. Досить
розповсюдженими є інфекції, що передаються
статевим шляхом (ІПСШ): гонорея, хламідіоз,
уреаплазмоз, генітальний мікоплазмоз, гарднерельоз, герпес-вірусна інфекція та ін. Саме
вони і є причиною безплідності запального ґенезу: гострих та хронічних сальпінгоофоритів,
хронічних метритів, ускладнень післяабортного
періоду. Хронічні інфекції, що існують тривалий
час, здатні викликати соматичні мутації клітин, а
також значні порушення імунної системи — пригнічення Т-клітинного імунітету, дефекти формування первинної імунної відповіді, зменшення
фагоцитарної активності нейтрофілів і макрофагів [3].
До важливих ендокринних порушень у жінок,
які призводять до безплідності, відносяться синдроми гіперпролактинемії (ГП) та полікістозних
яєчників (СПКЯ). На СПКЯ, згідно даних світових досліджень, страждають 20% жінок фертильного віку; це більше половини всіх випадків ендокринного безпліддя (50-75%) і близько
22% причин безплідного шлюбу. СПКЯ, як ендокринопатія, асоційована з гіперандрогенією,
ановуляторним безпліддям, метаболічними та
кардіо-васкулярними порушеннями, впливає на
всі вікові періоди життя жінки від пубертату до
менопаузи, залишаючись однією з найактуальніших проблем сучасної гінекології.
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Частота ГП в популяції по даним різних авторів складає від 0,5 до 1%. Однак, майже у 20%
пацієнток з безпліддям спостерігається підвищений рівень пролактину, а серед хворих з аменореєю ГП зустрічається у 25% жінок. У жінок,
вагітність яких наступила після лікування ГП,
констатований високий відсоток акушерських і
перинатальних ускладнень.
Враховуючи те, що втрати вагітності у жінок
із безпліддям ендокринного та запального ґенезу в анамнезі вище за середньо популяційні,
залишаються недостатньо вивченими питання:
етіопатогенезу, діагностики і лікування невиношування вагітності, її профілактики, особливо
при поєднанні цих двох факторів. В цьому аспекті важливого значення набуває визначення
особливостей імунного статусу у таких вагітних
пацієнток [4].
Відомо, що в перші тижні вагітності при імплантації в децидуальній оболонці накопичуються
CD3-56+NK-клітини, CD3+ Т-лімфоцити (Т-л) та
CD14+ макрофаги (відповідно, 80% та по 10%),
які забезпечують імунну відповідь жінки в напрямках розвитку Т-хелперів (Т-х) 1 або 2 типу з
продукцією відповідних цитокінів [5, 6].
Значення цитокінової ланки імунітету, в тому
числі для нормального перебігу вагітності, безперечно; і на цей час визначено більш ніж 100
таких медіаторів, виявлені їх амінокислотна послідовність і клітини-продуценти [7-9]. Цитокіни
відіграють важливу роль в розвитку патології —
регулюють розвиток місцевих захисних реакцій
в тканинах з участю різних типів клітин крові, ендотелію, сполучної тканини та епітелію.
Цитокіни макрофагів визначають тип імунної відповіді, впливаючи на диференціювання
Т-х, ідентифікація субпопуляцій яких виявила,
що Т-х 1 продукують IL-2, IFN-γ, IL-3, лейкотрієни, GM-CSF; Т-х 2 – IL-4, IL-10 та ін.; Т-х 3 або
Т-регуляторні – IL-10, TGF-β [8].
До важливих прозапальних цитокінів можна
віднести фактор некрозу пухлин-α (TNF-α), який
грає важливу роль в регуляції проліферації Т- і
В-клітин, цитотоксичних лімфоцитів, фагоцитозу, індукує синтез IL-1β, -6, хемоатрактантів,
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адгезивних молекул (ICAM-1, VCAM-1), активує
синтез фібробластів, колагену та коагуляцію,
тобто опосередковано регулює цитокіновий
каскад і є причиною запалення і місцевої деструктивної реакції [10].
Особливий інтерес серед чисельних цитокінів, які мають контрольно-регуляторні функції,
викликають інтерферони, які здатні чинити пряму антипроліферативну і цитотоксичну дію; антагоністами IFN-γ, спроможними пригнічувати
продукцію цього та інших прозапальних медіаторів, є IL-10 та IL-4 [11].
Важливим напрямком сучасних досліджень,
в тому числі механізмів нормальної та ускладненої вагітності, є визначення особливостей
імунного статусу жінки, в тому числі ролі найбільш значущих антигенів, які експресують на
мембранах імунокомпетентні клітини. На сьогодні метод проточної цитометрії є сучасною
можливістю дослідити кількість цих лімфоцитів і
маркерів їх активації, проліферації, міжклітинної
кооперації та ін.
Тому проведення комплексних клінічних досліджень у вагітних жінок з вивченням стану
імунної системи з урахуванням як числа імунокомпетентних клітин, так і їх функціональної активності, в тому числі і за продукцією цитокінів
як факторів міжклітинної взаємодії, є актуальним і важливим.
Мета роботи – визначення особливостей
рівнів імунокомпетентних клітин крові на основі
CD-фенотипа з експресією внутрішньоклітинних
цитокінів у вагітних жінок із безплідністю різного
генезу в анамнезі.
Матеріали і методи. За допомогою клітинного цитофлуориметра і відповідних тест-систем
визначали відносні рівні імунокомпетентних клітин (кл) крові у 436 не вагітних (референтна група
n) та у 88 жінок (ж) із безпліддям різного генезу в
анамнезі. Відбір пацієнток в 1 групу з ендокринним безпліддям в анамнезі включав вагітних із:
синдромом полікістозних яєчників (СПКЯ), гіперпролактинемією (ГП) та їх поєднанням (28
ж). До 2 групи із запальним генезом безпліддя
увійшли 46 вагітних із трубно-перитонеальними
запальними гінекологічними захворюваннями в
анамнезі (позаматкові вагітності, сактосальпінгси, хронічні рецидивуючі сальпінгоофорити, хронічні метрити), у 15% з яких плюс хронічні інфекції
сечової системи. До 3 групи увійшли пацієнтки,
які мали в анамнезі поєднання гормонального
(СПКЯ та ГП) та запального факторів безпліддя
перед цією вагітністю (14 ж).
Для визначення фенотипу лімфоцитів периферійну кров інкубували із моноклональними
антитілами, міченими FITS, PE та PeCy5 згідно
із інструкцією виробника BD bioscience USА, після чого лізували LysingSolution (BD bioscience
USА) та аналізували на приладі FacScan за до-

помогою програми CellQeast BD bioscience USА.
Використовували комбінації моноклональних
антитіл проти наступних поверхневих маркерів:
CD3/CD4/CD5/CD8/CD25/CD56/CD69/CD138a/
HLA-DR. Контролі у вигляді неспецифічних мічених антитіл, що рекомендовані виробником, використовували для формування гейтів.
Для визначення внутрішньоклітинних цитокінів зразки крові 100 мкл розводили у 300мкл
RPMI1640, що містила 5нг/мл PMA (форболмірістатацетат) 5мкг Брефелдіну А та 1мкг іономіцину, та інкубували 4години у СО2 інкубаторі
Revcо (USA). Після інкубації еритроцити лізувались LysingSolution (BD bioscience USА) та клітини пермабілізувались PermeabilizingSolution (BD
bioscience USА) та розводились у 100мкл PBS,
що містив 1% бичачого альбуміну. Клітини фарбувались антитілами проти поверхневих молекул (СD3 та CD4) та антитілами проти внутрішньоклітинних цитокінів (IFN-γ, TNFa, IL4, IL10,)
одну годину за t +4o С. Після відмивки зразки
аналізувались методом проточної цитометрії
на приладі FacScan за допомогою програми
CellQeast BD bioscience USА.
Отримані дані оброблені статистично на персональному комп’ютері за допомогою пакета програм “SPSS for Windows. Версія 11” та “MedStat”.
Для статистичної обробки використовувались параметричні критерії статистики – тест Ст’юдента
або непараметричні – критерій Уілкоксона. Достовірною вважали різницю при р<0,05.
Результати і обговорення. В усіх трьох досліджених групах виявлено достовірне зниження у вагітних порівняно з не вагітними відносного рівня лімфоцитів (p<0,001) та підвищення
(p<0,001) гранулоцитів (рис. 1), в той час як відсоток моноцитів не відрізнявся від норми в 1 і 3
гр. з тенденцією до зниження (р=0,063) у жінок з
запальними захворюваннями, що сприяли розвитку безплідності (2 гр.). Між собою групи за
даними відносного числа лімфоцитів, гранулоцитів та моноцитів не відрізнялись (р>0,05), за
винятком тенденції до зниження останніх в 2-й
гр. порівняно з 1-ю (p=0,091) (рис. 1).
Аналіз відносних рівнів клітин імунної системи за даними їх CD-фенотипа, в тому числі
мембранних маркерів активації, показав достовірне підвищення у пацієнток 2 гр. відносних
рівнів CD3+ та CD3+CD4+-лімфоцитів з високою
активацією останніх за даними експресії відповідних маркерів — HLA-DR та CD25, а також з
достовірним зниженням кількості CD19+CD5+лімфоцитів в 2 і 3 групах (табл. 1). Звертає увагу
високий рівень CD3+CD56+-клітин у жінок 2 гр. з
тенденцією до підвищення в 1 гр., так само як і
тенденція до підвищення в 3 гр. активації CD3+та CD3+CD4+-лімфоцитів за даними експресії, відповідно, HLA-DR та CD25 на їх поверхні
(табл. 1).
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Рис. 1. Відносний рівень лімфоцитів та гранулоцитів у не вагітних (n) та вагітних жінок 1-3 груп.
Таблиця 1

Середні відносні рівні імунокомпетентних клітин (Т-, В-лімфоцитів та субпопуляцій)
з експресією маркерів активації у не вагітних референтної групи (n)
та у жінок із безпліддям різного генезу в анамнезі (1-3 гр.)
Показник

CD3+
HLA-DR+
CD56+
CD158a+
CD5 CD4-CD8CD3+CD4+
HLA-DR+
CD69+
CD25+
CD56+
CD158a+
CD25hi
CD127lo
CD19+
CD5+
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Групи пацієнток

Р

n

1

2

3

1-n

2-n

3-n

74,7
[70,2; 79,3]
10,5
[7,6; 14,4]
1,5
[1,5; 6,2]
3,4
[1,2; 5,0]
7,1
[3,8; 12,2]
2,1
[0,5; 4,7]
44,4
[38,4; 49,5]
5,7
[0; 8,5]
3,0
[1,7; 5,8]
8,1
[3,4; 26,5]
1,8
[0,9; 3,7]
1,6
[0,7; 3,8]
4,9
[2,3; 7,3]
9,9
[7,6; 13,0]
16,3
[11,0; 22,8]

74,7
[70,2; 79,3]
7,8
[4,0; 13,1]
7,5
[3,5; 11,9]
2,4
[1,8; 5,5]
7,8
[5,2; 16,0]
4,2
[0,8; 6,0]
46,3
[39,1; 55,9]
5,8
[3,5; 7,3]
3,1
[2,6; 3,9]
19,2
[9,3; 22,0]
1,2
[0,4; 3,3]
2,0
[1,6; 4,4]
2,5
[2,2; 3,6]
9,0
[5,8; 10,0]
12,5
[10,8; 18,5]

75,9
[73,1; 78,4]
10,9
[8,4; 15,5]
4,8
[2,3;10,4]
3,5
[1,2; 4,3]
6,6
[3,0; 10,8]
2,2
[0,3; 3,8]
48,8
[43,0; 51,9]
6,9
[5,7; 9,3]
2,9
[2,4; 6,2]
22,4
[15,7; 30,7]
1,4
[0,9; 2,5]
1,0
[0,3; 3,1]
3,8
[2,0; 6,5]
9,4
[7,7; 12,3]
12,7
[9,4; 17,0]

75,9
[72,2; 82,1]
6,3
[3,9; 10,5]
4,6
[1,5; 11,2]
1,8
[1,3; 4,1]
7,3
[5,8; 8,3]
1,2
[0,9; 3,5]
50,7
[45,5; 51,2]
6,1
[5,5; 7,7]
2,1
[1,6; 67,5]
27,8
[13,5; 35,1]
2,2
[0,7; 5,2]
1,7
[0,4; 3,7]
4,0
[2,2; 6,5]
10,4
[8,3; 15,4]
11,3
[8,3; 13,4]

0,420

0,019

0,090

0,331

0,056

0,067

0,008

0,359

0,513

0,930

0,731

0,461

0,587

0,760

0,370

0,583

0,722

0,401

0,009

0,129

0,665

0,012

0,490

0,825

0,306

0,930

0,220

0,002

0,064

0,351

0,537

0,890

0,273

0,129

0,569

0,122

0,324

0,664

0,082

0,455

0,757

0,173

0,031

0,044

0,179

ІМУНОЛОГІЯ ТА АЛЕРГОЛОГІЯ: НАУКА І ПРАКТИКА. 1-2’2022
Аналіз субпопуляцій показав, що у пацієнток 2 гр. достовірно підвищений рівень активації CD3+CD8+-, NK T CD3+CD4+CD56+- та
CD3-CD56+-лімфоцитів за даними експресії
ними антигенів гістосумісності ІІ класу — HLADR, а у останніх клітин – і CD69 (табл. 2). При

цьому, відносна кількість CD3-CD56+HLA-DR+клітин у них перевищує рівень в 1 гр. (р=0,026)
(табл. 2), а CD3+CD8+HLA-DR+- (р=0,073) та
NK T CD3+CD8+CD56+HLA-DR+-лімфоцитів
(р=0,089) мають тенденцію до підвищення відносно 1 гр.
Таблиця 2

Середні відносні рівні імунокомпетентних клітин (Т-цитотоксичних, Т-кілерів та натуральних
кілерів) з експресією маркерів активації у не вагітних референтної групи (n)
та у жінок із безпліддям різного генезу в анамнезі (1-3)
Показник

Групи пацієнток

Р

n

1

2

3

1-n

2-n

3-n

CD3+CD8+

24,5
[20,3; 29,8]

24,1
[18,7; 28,0]

25,3
[21,9; 27,9]

28,0
[21,5; 28,6]

0,578

0,761

0,502

HLA-DR+

17,3
[11,2; 25,7]

13,7
[8,0; 22,7]

21,6
[18,4; 26,3]

18,4
[10,7; 21,4]

0,430

CD56+

13,3
[7,2; 21,4]

18,8
[7,4; 23,0]

17,8
[13,8; 21,3]

15,1
[8,4; 26,0]

0,591

0,035

0,391

CD158a+

4,9
[2,6; 9,9]

5,4
[3,1; 7,6]

4,9
[2,5; 8,6]

3,5
[1,9; 8,5]

0,947

0,625

0,461

CD3-CD56+

11,7
[8,4; 15,7]

10,5
[9,7; 13,2]

11,6
[8,2; 14,5]

9,1
[5,1; 13,2]

0,979

0,748

0,233

HLA-DR+

11,7
[6,5; 18,5]

11,4
[6,4; 12,7]

17,6
[12,6; 28,7]

12,7
[8,2; 14,8]

0,373

CD69+

6,8
[4,3;12,1]

7,3
[4,5; 10,3]

7,3
[5,7; 12,9]

10,4
[6,7; 13,4]

0,951

p<0,001

0,211

CD8+

54,9
[45,8; 63,8]

55,7
[52,7; 70,2]

54,7
[50,2; 62,6]

52,0
[29,9; 71,0]

0,433

0,582

0,892

CD158a+

28,5
[18,5; 41,0]

18,9
[14,9; 30,2]

33,2
[21,4; 54,0]

22,0
[15,2; 36,1]

NKT
CD3+CD8+CD56+

3,4
[1,7; 6,1]

6,5
[1,6; 7,8]

5,4
[3,3; 6,2]

3,8
[2,5; 8,6]

0,573

0,055

0,538

HLA-DR+

14,7
[8,5; 26,8]

11,9
[3,1; 13,8]

18,5
[11,4; 30,1]

20,7
[10,6; 27,5]

0,290

0,191^

0,691

CD69+

11,3
[7,0; 18,2]

16,9
[13,1; 18,7]

14,1
[7,3; 24,1]

12,1
[7,3; 19,6]

0,247

0,280

0,419

CD158a+

10,5
[5,8; 21,6]

8,0
[2,9; 10,1]

8,4
[3,2; 15,4]

10,5
[6,8; 26,9]

0,137

0,354

0,654

NKT
CD3+CD4+CD56+

0,8
[0,4; 1,5]

0,6
[0,2; 1,6]

0,7
[0,5;1,1]

1,2
[0,4; 2,6]

0,440

0,910

0,518

HLADR+

14,6
[7,2; 25,0]

11,5
[6,6; 23,7]

18,9
[11,3; 31,3]

17,6
[7,1; 16,4]

0,714

0,045

0,535

CD69+

9,5
[3,9; 20,0]

8,6
[3,6; 11,3]

9,4
[5,8; 18,6]

10,5
[6,8; 26,9]

0,525

0,817

0,408

CD158a+

5,2
[0,9; 13,7]

3,1
[1,8; 11,3]

4,3
[0,6; 9,5]

1,1
[0,0; 7,5]

0,531

0,577

0,093

0,109

0,032^

0,011*

0,104

0,724

0,748

0,511

між 2 і 1 гр.: *- достовірна різниця; ^- тенденція до достовірності

Дослідження експресії внутрішньоклітинних цитокінів показало достовірне підвищення
у вагітних жінок 2 групи, порівняно з нормою у
не вагітних (n), рівнів CD3+CD4+-клітин, що експресують прозапальні цитокіни IFN-γ+ і TNF-α

(рис. 2, табл. 3). Не виявлено особливостей відносної кількості таких клітин у вагітних 1 і 3 груп,
а також Т-хелперів/індукторів з експресією протизапальних ІЛ-4 та ІЛ-10 (табл. 3).
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Рис. 2. Середні відносні рівні CD3+CD4+-лімфоцитів з експресією прозапальних внутрішньоклітинних
цитокінів у не вагітних референтної групи (n), здорових жінок з тим самим терміном вагітності (N)
та у жінок із безпліддям різного генезу в анамнезі (1-3).
Таблиця 3

Середні відносні рівні Т-лімфоцитів хелперів/індукторів (CD3+ CD4+) з експресією
внутрішньоклітинних цитокінів у не вагітних референтної групи (n)
та у жінок із безпліддям різного генезу в анамнезі (1-3)
Показники
CD3+CD4+-

Групи пацієнток
n

1

2

3

1-n

2-n

3-n

IFN-Y+

23,4
[8,5; 39,6]

25,5
[15,8; 29,5]

28,6
[21,3; 36,1]

18,1
[17,1; 30,7]

0,825

0,029

0,740

IL-4+

5,6
[2,5; 9,3]

6,1
[5,1; 8,4]

7,4
[4,5; 10,6]

12,3
[3,7; 15,1]

0,448

0,125

0,184

IFN-Y+IL-4+

1,8
[0,6; 3,8]

1,9
[1,7; 3,7]

2,4
[1,3; 4,6]

3,4
[0,9; 4,9]

0,599

0,099

0,403

IFN-Y+IL-4-

20,7
[7,9; 28,9]

20,8
[14,2; 27,8]

25,0
[19,2; 32,9]

16,7
[13,1; 27,3]

0,730

0,024

0,730

IL-4+IFN-Y-

3,5
[1,3; 5,9]

4,2
[3,3; 6,6]

3,9
[2,3; 5,3]

4,7
[2,8; 11,7]

0,207

0,321

0,172

TNF-A+

50,1
[21,0; 65,2]

54,0
[43,6; 69,8]

62,3
[48,9; 68,5]

49,9
[35,2; 67,9]

0,131

0,011

0,543

IL-10+

4,7
[0,0; 9,3]

2,4
[0,0; 10,6]

4,4
[1,5; 6,2]

12,1
[0,5; 20,3]

0,825

0,577

0,140

TNF-A+IL-10+

3,0
[0,0; 5,7]

2,4
[0,0; 6,9]

3,2
[0,7; 5,3]

8,3
[0,3; 12,0]

0,857

0,716

0,206

TNF-A+IL-10-

44,7
[18,2; 56,9]

53,9
[46,8; 69,8]

56,3
[45,4; 64,7]

49,6
[32,7; 58,6]

0,053

0,002

0,662

IL-10+ TNF-A-

0,5
[0,0; 3,0]

0,0
[0,0; 3,9]

0,4
[0,0; 1,4]

2,5
[0,1; 9,7]

0,606

0,336

0,175

В той же час, порівняння даних експресії
внутрішньоклітинних цитокінів з групою здорових вагітних (280 жінок) в ці терміни 1 триместру (6-10 тижнів) продемонстрували відсутність достовірної різниці з ними середніх рівнів
CD3+CD4+IFN-γ+-клітин в 1 і 2 гр. (відповідно,
p=0,243 та p=0,889) з тенденцією до зниження в 3 гр. (p=0,056) (можливо, внаслідок невеликої кількості обстежених). Не виявлені також
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зміни для 1-3 гр за аналізом внутрішньоклітинної експресії іншого прозапального цитокіну
TNF-α (p=0,803; 0,787; 0,295), а також протизапального IL-4 (p=0,550; 0,608; 0,183). Інший
протизапальний IL-10 достовірно знижений у
жінок 2 гр. (p=0,008) порівняно з вагітними без
ускладненого анамнезу, тоді як середній рівень
CD3+CD4+IL-10+-лімфоцитів в 1 і 3 гр. не відрізнявся (відповідно, p=0,780 і 0,252).
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Обговорення і висновки. Проведені дослідження імунної системи вагітних жінок із запальним, ендокринним чи поєднаним (ендокринним і запальним) безпліддям в анамнезі
виявили достовірні зміни, в порівнянні з нормою
у не вагітних, відносної кількості клітин імунної
системи, в тому числі з активаційними маркерами, та їх функціональної активності по продукції
прозапальних цитокінів за даними експресії відповідних маркерів (IFN-γ+- та TNF-α+-л) в групі
вагітних жінок з безпліддям запального генезу в
анамнезі (2 гр.).
Попередні наші дослідження показали, що
здорові жінки з таким самим терміном вагітності (6-10 тижнів), як і пацієнтки 2 групи, також мають підвищені рівні Т-лімфоцитів (CD3+)
та Т-кілерів (CD3+56+), а також Т-хелперів/
індукторів (CD3+CD4+) з експресією ними активаційних маркерів HLA-DR і CD25. Так само
особливості у жінок 2 гр. — підвищена активація Т-цитотоксичних (CD3+CD8+) і кілерів (CD3CD56+) за даними експресії ними маркерів активації HLA-DR обома типами клітин та CD69
останніми — характерні і для вагітних жінок без
ускладненого анамнезу. Можна вважати, що
виявлені фенотипічні особливості імунокомпетентних клітин пацієнток із запальним характером безпліддя в анамнезі не відрізняються від
здорових вагітних в ці терміни часу, хоча і відрізняються від не вагітних жінок. Достовірних
відхилень від показників вагітних 1 і 3 гр. за вищеназваними показниками також не виявлено. Таким чином, у вагітних всіх груп з ускладненим анамнезом показники відповідають таким у здорових вагітних на тих самих строках,
але активація Т-кілерів і Т-хелперів/індукторів,
Т-цитотоксичних і клітин-кілерів більш висока у
жінок із запальними гінекологічними процесами
в анамнезі, так само як і внутрішньоклітинна секреція прозапальних цитокінів IFN-γ, TNF-α.
В цьому аспекті не можна не звертати увагу на результати інших авторів, що в динаміці
вагітності, ускладненої загрозою переривання,
змінюється характер цитокінового профілю у
вигляді активації Т-х 1 типу за продукцією IL-2 та
IFN-γ у першому триместрі з подальшим пригніченням їх функції в другому з підвищенням продукції протизапальних цитокінів [12, 13].
З іншого боку, за нашими попередніми дослідженнями, кількість вагітних з високими рівнями в крові Т-хелперів з внутрішньоклітинною
експресією IFN-γ та TNF-α найбільша протягом
перших 12 тижнів, з 13 тижня цей показник для
TNF-α, а з 20 — IFN-γ не відрізняються від не вагітних. В даному аналізі, у жінок з ендокринними проблемами безпліддя в анамнезі (1 та 3 гр.)
число лімфоцитів з маркерами IFN-γ+ та TNF-α+
не відрізняється на перших тижнях вагітності від
норми у не вагітних. Можемо вважати це осо-

бливістю таких пацієнток, яка потребує більш
активного спостереження, в тому числі для нормального розвитку в подальшому протизапальної складової цитокінової ланки для попередження відторгнення плода.
Достовірне зниження продукції IL-10, за даними рівнів CD3+CD4+IL-10+-лімфоцитів, порівняно з вагітними без ускладненого анамнезу,
у жінок із запальними процесами як причиною
безпліддя в анамнезі можна пояснити тривалою
активацією Т-х на тлі хронічної сечостатевої інфекції зі зниженням резервних можливостей
лімфоцитів по продукції протизапального IL-10.
Вважаємо цей факт прогностично небезпечним для зберігання нормального для перебігу
вагітності про-/протизапального цитокінового
балансу, на що вказують і інші дослідники [7, 1214].
Таким чином, обстежені нами жінки з ускладненим анамнезом на перших тижнях вагітності
(6-10) не мали суттєвих порушень імунної системи порівняно із вагітними в такі самі терміни без
аналогічних особливостей. Але у разі порівняння груп залежно від причини безпліддя в минулому, жінки із запальними процесами геніталій
відрізнялись від 1 і 3 групи більш високими рівнями та активацією Т-клітин та їх субпопуляцій, в
тому числі за секрецією прозапальних цитокінів
з достовірним зниженням протизапального IL10, що свідчить про доцільність більш уважного
спостереження і обстеження цієї групи вагітних
для профілактики можливих загроз.
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РЕЗЮМЕ
ФЕНОТИПІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КЛІТИН ІМУННОЇ
СИСТЕМИ У ВАГІТНИХ ЖІНОК, ЯКІ МАЛИ
БЕЗПЛІДДЯ РІЗНОГО ГЕНЕЗУ В АНАМНЕЗІ
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Вступ. Комплексні клініко-лабораторні дослідження вагітних жінок з вивченням стану їх імунної
системи — CD-фенотипу, в тому числі експресією
внутрішньоклітинних цитокінів, є актуальними і
важливими для розробки тактики спостереження і
терапії, особливо у випадках безплідності в анамнезі.
Мета роботи – визначення особливостей рівнів імунокомпетентних клітин крові на основі CDфенотипа з експресією внутрішньоклітинних цитокінів у вагітних жінок із безпліддям різного генезу
в анамнезі.
Матеріали і методи. За допомогою клітинного цитофлуориметра FACSCan (Becton Dickinson,
США) і тест-систем Becton Dickinson (США) визначали особливості імунітету з використанням моноклональних антитіл (МКА) до диференційованих
антигенів лімфоцитів CD3, CD4, CD8, CD19, CD56,
маркерів активації (HLA-DR, CD25, CD69), а також
внутрішньоклітинну експресію цитокінів (IFN-γ,
TNF-α, IL-4 і IL-10) CD3+CD4+-клітинами, у 436 не
вагітних (референтна група n), 280 здорових вагітних без ускладненого анамнезу (група N) та 88 вагітних жінок із безпліддям різного генезу в анамнезі.
Результати. Проведені дослідження імунної
системи вагітних жінок із ендокринним (1 гр.), перитонеальним (2 гр.) чи поєднаним (ендокринним
і трубнозапальним труб-перитонеальним) (3 гр.)
характером безпліддя в анамнезі виявили достовірне підвищення у жінок з хронічними інфекціями
(2 гр.), порівняно з нормою у не вагітних, відносних рівнів CD3+ та CD3+CD4+-лімфоцитів з високою експресію у них маркерів активації HLA-DR
та CD25, так само як і активації CD3+CD8+-, NK T
CD3+CD4+CD56+- та CD3-CD56+-лімфоцитів за
експресією ними антигенів гістосумісності ІІ класу.
Показано також підвищення в порівнянні з здоровими не вагітними, на відміну від інших двох груп,
функціональної активності Т-хелперів по продукції
прозапальних цитокінів за даними експресії у них
відповідних маркерів (IFN-γ+ та TNF-α+) в групі
вагітних жінок з безпліддям запального генезу в
анамнезі; експресія протизапальних IL-4 та IL-10
не відрізнялась він норми в усіх 3-х групах.
Фенотипічні особливості імунокомпетентних клітин пацієнток із запальним безпліддям в
анамнезі, так само як і інших двох груп, не відріз-

ІМУНОЛОГІЯ ТА АЛЕРГОЛОГІЯ: НАУКА І ПРАКТИКА. 1-2’2022
няються від здорових вагітних в ці терміни часу
(6-10 тижнів), за винятком зниження рівнів у них
CD3+CD4+IL-10+-лімфоцитів, що може бути прогностично небезпечним для зберігання нормального про-/протизапального цитокінового балансу.
Висновки. У обстежених всіх груп з ускладненим анамнезом в 1 триместрі досліджені показники не відрізняються від здорових вагітних на
тих самих строках, але у жінок із трубно-перитонеальними запальними гінекологічними захворюваннями в анамнезі більш висока, порівняно з не
вагітними, активація Т-кілерів, Т-цитотоксичних,
натуральних кілерів і Т-хелперів/індукторів, в тому
числі за внутрішньоклітинною секрецією прозапальних цитокінів IFN-γ і TNF-α, з достовірним зниженням — протизапального IL-10 при порівнянні з
двома іншими групами.

Ключові слова: CD-фенотип, внутрішньоклітинні цитокіни, вагітні, неплідність в анамнезі.
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Introduction. Comprehensive clinical and laboratory studies in pregnant women to study the state
of their immune system – CD phenotype, including
the expression of intracellular cytokines, are relevant
and important for the development of surveillance
and therapy tactics, especially in cases of history of
infertility.
The purpose of the study was to determine the
characteristics of the levels of immunocompetent
blood cells based on the CD phenotype with the expression of intracellular cytokines in pregnant women
with a history of infertility of different genesis.
Materials and methods. Using a FACSCan cell
cytofluorimeter (Becton Dickinson, USA) and Becton
Dickinson Systems Test (USA) was determined using monoclonal antibodies (MKAbs) to differentiated
lymphocyte antigens CD3, CD4, CD8, CD19, CD56,

activation markers (HLA-DR, CD25, CD69) and intracellular cytokine expression (IFN-γ, TNF-α IL-4, IL-10)
of CD3+CD4+-cells, in 436 non-pregnant (reference
group n), 280 healthy pregnant women without complicated history (group N) and 88 pregnant women
with a history of infertility of different origins.
Results. Conducted studies of the immune system of pregnant women with endocrine (1 gr.), tubularperitoneal (2 gr.) and combined (endocrine and tubular-peritoneal) (3 gr) infertility in the history revealed
a reliable hanging in women with chronic infections
(2 gr.), compared to the norm at the non-pregnant,
showed statistically higher level CD3+- and CD3+CD4lymphocytes with a high expression of markers of activation – HLA-DR and CD25, also as well as activations of CD3+CD8+-, NK T CD3+CD4+CD56+- and
CD3-CD56+-lymphocytes an expression of antigens
hystocompatibility ІІ. It also showed an increase in the
functional activity of T-helpers in terms of the production of pro-inflammatory cytokines in comparison with
healthy non-pregnant women and with the other two
groups, according to the expression data of their respective markers (IFN-γ + and TNF-α +) in the group
of pregnant women with tubular-peritoneal infertility
in history; expression of anti-inflammatory IL-4 and
IL-10 did not differ from the norm in all 3 groups.
The phenotypic features of immunocompetent
cells in patients with a history of inflammatory infertility, as well as in the other two groups, do not differ from healthy pregnant women at these gestation
periods (6-10 weeks), except for a decrease in their
levels of CD3+CD4+IL-10+ -lymphocytes, which can
be prognostically dangerous for maintaining a normal
pro-/anti-inflammatory cytokine balance.
Conclusions. In all examined groups with a complicated anamnesis in the 1st trimester, the studied
parameters do not differ from healthy pregnant women at the same terms, but in women with a history of
tubular-peritoneal inflammatory gynecological diseases, there is a higher activation of T-killers, T-cytotoxic, killer cells and T-helper/inducers, including
those with high intracellular secretion of pro-inflammatory cytokines IFN-γ and TNF-α, with a significant
decrease in anti-inflammatory IL-10 compared with
the other two groups.
Key words: CD-phenotype, intracellular cytokines, pregnant women, history of infertility.
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АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ЛІКУВАЛЬНИХ МЕТОДІВ ВПЛИВУ НА ІМУНОЛОГІЧНУ
СКЛАДОВУ ПРИ ГНІЗДОВІЙ АЛОПЕЦІЇ
ХАЛДЄЄВА А.Є.
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
Кафедра клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики
Вступ. Вогнищева алопеція (ВА), або гніздова алопеція (ГА) — є зворотнім автоімунним випадінням волосся, яке частіше зустрічається на
шкірі скальпа, в зоні росту брів та вій або росту
волосся на тілі. Етіологія та патогенез цього стану на сьогодні невідомі.
Найбільш ураженою ділянкою є шкіра голови у вигляді поодиноких або множинних ділянок
алопеції, які можуть між собою зливатися, надаючи випадінню химерної форми та утворювати
візерунки. Гістопатологія ГА характеризується
великою кількістю фолікулів у телогені та наявністю запального лімфоцитарного інфільтрату в
перибульбарній ділянці.
Вогнищева алопеція (ГА) є поширеною формою алопеції без формування фіброзу. Це втрата волосся на одній, деяких або всіх ділянках
тіла, але зазвичай захворювання вражає саме
фолікули волосся на шкірі голови [1].
В 1-2% випадків від усіх форм ГА захворювання може поширитись на всю шкіру голови
(Alopecia totalis) або скрізь, де є фолікули волосся на всьому тілі (Alopecia universalis). Є інформація, що захворюваність на ГА становить
0,1-0,2% від дерматологічної патології. Чоловіки та жінки страждають рівною мірою [2]. Випадіння волосся без рубців, включаючи вогнищеву алопецію, по суті, є порушенням циклу
волосяного фолікула [3]. З фізіологічної точки
зору, зростання волосяного фолікула відбувається циклічно. Кожен цикл складається з довгої
фази росту (анаген), короткої перехідної фази
(катаген) та середньої фази спокою (телоген).
В кінці фази спокою волосся випадає (екзоген),
і у фолікулі починається новий цикл – стимуляція нового волосся. Існують значні відмінності
у довжині трьох фаз. Тривалість анагену визначається генетично, особливо довжина волосся.
Зазвичай близько 100 пасм волосся досягають
кінця фази спокою кожен день і випадають [4].
ГА вражає фолікул у фазі анагену, та викликає
зупинку ділення клітин волосяного полотна. Порушення анагену – це порушення фази зростання волосся, що викликає аномальну втрату волосся (anagen effluvium), клінічно представлену
дистрофічними волосками в стадії активного

клітинного ділення з конусоподібними проксимальними кінцями (трихоскопічно) та відсутністю кореневих оболонок.
ГА – це опосередковане органоспецифічне
автоімунне захворювання, при якому автоантигени розпізнаються, як тільки вони піддаються
впливу ектопічної експресії І класу головного
комплексу гістосумісності анагеновими волосяними фолікулами (HFs), які втратили свій відносний імунний привілей (ІP). Виходячи з цього,
дослідження ГА в основному пов’язана з виявленням автореактивних CD8+ Т-клітин та їх
споріднених автоантигенів, а також ключових
індукторів колапсу HF-IP та «захисників HF-IP»,
які запобігають та/або можуть відновлювати колапс IP. Однак 2D-позитивні (NKG2D+) клітини
природних кілерів (включаючи NK, NKT та CD8+
T-клітини) та NKG2D-активуючі ліганди з сімейства MICA (MHC I-зв’язаний ланцюг A), також
можуть відігравати ключову роль в ГA патогенезі,
так як масивного інфільтрату IFN-γ-секретуючих
клітин NKG2D+ достатньо для індукції фенотипу ГА. Тому ми припускаємо, що ГА може бути
стереотипною схемою, але відмінною схемою
відповіді HF на запальні інсульти, пов’язані з колапсом HF-IP. Цей сценарій ускладнюється свідченням того, що 2D-позитивні (NKG2D+) клітини
природної групи кілерів (включаючи NK, NKT та
деякі CD8+ T-клітини), а також NKG2D-активуючі
ліганди з MICA (MHC I-зв’язаного ланцюга A).
Сімейний анамнез може також грати ключову
роль в ГА патогенезі [8]. Це підтверджується
генотипуванням [9] та даними дослідження по
всій геномній асоціації [10].
Дослідники намагаються систематизувати
різні аспекти природи гніздової алопеції. Визначити плюси та мінуси у різних методах лікування
ГА, в залежності від процесу та стадії.
Метою роботи є аналіз за допомогою сучасних професійних медичних платформ, методів
дослідження та лікування ГА, які мають доступність та легкість виконання.
Матеріали і методи. Аналіз наукових статей та досліджень за останні три роки проводився згідно таким змінним за імунологічними
показниками: результатів визначення рівнів
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концентрації цитокінів IL-2, IL-4, IL-5, IL-9, IL-10,
IFN-γ і TNF, VEGF-β, динаміки змін імунофенотипічних властивостей і складу мононуклеарних
клітин в процесі специфічної терапії.
Критерії включення: дослідження пацієнтів з
гніздовою автоімуною алопецією (діагноз встановлений згідно рекомендацій Європейського товариства дослідження волосся – EHRS,
Guaidlain 2020 Alopecia ariata), чоловіки та жінки,
вік старше 18 років; для жінок репродуктивного
віку від’ємний результат тесту на вагітність, інформована письмова згода.
Критерії виключення: наявність психічних,
тяжких соматичних, онкологічних, інфекційних
та автоімунних захворювань; прийом будь-яких
антиалергічних препаратів протягом 4-х тижнів
до скринінгу; вагітність та лактація; гострі захворювання протягом 2 міс. до початку дослідження; міопатія; ендокринні захворювання; артеріальна гіпотензія; зловживання алкоголем; логістичні проблеми (неявка хворих на обстеження

вчасно), недотримання плану рекомендованої
діагностики та лікування.
Середній вік пацієнтів 31,05+2,5 роки. Загальна площа випадіння волосся не перевищувала 25% (S1) по класифікації Olsen E., Canfield
D (2004).
Середня тривалість захворювання приблизно 3,5 роки. Пацієнти з ознаками порушення інтерферонової продукції на фоні TORH-інфекції.
Результати дослідження
Проаналізовано шість статей, які докладно
описують використання статинів для лікування
ГА, у тому числі два звіти про випадки захворювання [45]. Три невеликі серії випадків [46] та
непідтверджений звіт [47].
Систематизовано перелік основних сучасних препаратів терапії ГА (викладено в таблиці
1), які не мають достатньої ефективності лікування, та супроводжуються часто значними побічними ефектами.

Таблиця1

Терапевтичні засоби для лікування гніздової алопеції
Лікувальний
засіб

Фармацевтична
група

Модальність

Рівні
вивчення

Побічні ефекти

Стероїди

Імуносупресанти

– місцевий;
– внутрішньовогнивщевий;
– системний

У сукупності немає значущих доказів RCT, які б
свідчили про те, що стероїди (місцеві/інтралезійні/
системні) є корисними при
ГА. Проте, здається, це
найефективніший метод лікування серед дітей, у яких
нове волосся росте через
6-8 тижнів.

Місцево: атрофія
шкіри, депігментація (переважно у
темних осіб), телеангіектазії.
Системні: акне,
збільшення ваги,
гіперглікемія, пригнічення надниркових залоз тощо.

Циклоспорин

Імуносупресант,
імуномодулятор

-місцевий;
RCTна системне Протягом 6-12 місяців значного росту волосся не
-інтралезійний; та інтралезійне
спостерігалось.
-системний
застосування
відсутні; клінічні
випробування на
місцеве застосування.

Місцево – гіперкератоз та фолікуліт.

Метотрексат

Імуносупресант,
імуномодулятор

системний

Ретроспективне
вивчення.

Більш,ніж 50% відростання
впродовж 6 місяців.

Мієлосупресія,
панцитопенія, гепатотоксичність,
акне, діарея і т.д.

Азатіоприн

Імуносупресант,
імуномодулятор

системний

Перспективне
вивчення.

Не визначено значного
росту волосся впродовж 6
місяців.

Мієлосупресія,
панцитопенія, гепатотоксичність,
діарея і т.д.

Ретіноїди

Вітімін А, похідні

місцево

Немає RCT.

Обмежено представлений,
використовується в педіатрії.

Подразнення шкіри, дерматит.

Міноксиділ

Стимулятор росту Місцево – гель
волосся
або крем

Декілька RCTs.

Обмежене використання,
немає вираженого росту волосся за 6-місячний
період. Відсутній синдром
відміни.

Дерматит, прурит.
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Продовження таблиці 1
Лікувальний
засіб

Фармацевтична
група

Модальність

Рівні
вивчення

Ефективність

Побічні ефекти

Контактна
імунотеріпія:
DPCPтаSADBE

Імунотерапія

місцево

Ретроспективне 70 % ефективність впровивчення у дітей; довж 3 місяців
є RCT.

Антралін

Імунотерапія

місцево

немаєRCT.

Ефект впродовж 3-хмісяців Фарбування шкіри,
волосся, одягу в
коричневий колір.

PUVA

Фототерапія,
імуносупресант

місцево

Декілька RCTs.

Косметично прийнятний

Відносно новими препаратами є: інгібітори JAK-кіназ, які продемонстрували достатню
ефективність впливу на індукцію росту волосся
шляхом інгібування шляху JAK/STAT, через запальні цитокіни, такі як IL-2, IL-15 та IFN-γ [12],
та статини – потенційний терапевтичний агент,
для часткової модуляції шляху JAK/STAT при
протіканні ГА. Інгібуючи гідроксиметилглутарилкоензим-А-редуктазу, статини інгібують біосинтез різних ізопреноїдів, які, як відомо, діють у запальних сигнальних шляхах, через внутрішньоклітинні системи вторинних месенджерів [13].
Здатність статинів змінювати дисбаланс
Т-хелперного типу (Th) 1, клітинні популяції Th2
і Th17 порівняно з популяціями клітин Treg пояснюють їх можливий вплив на виникнення та прогресування автоімунних захворювань, включаючи запальні захворювання кишківника, ревматоїдний артрит, розсіяний склероз та системний
червоний вовчак. Є доказові дані про ефективність та безпеку різних статинів як агентів, що
знижують рівень холестерину, проте немає досліджень, у яких порівнювали б імуномодулюючі
ефекти різних статинів [14].
Статини блокують індукцію індуцибельної
синтази оксиду азоту та інгібують секрецію прозапальних цитокінів, включаючи IFN-γ, TNF-α,
IL-1β та IL-6, які сприяють захворюванню ГA [15].
Крім того, деякі препарати групи статинів були
зареєстровані для зміщення балансу Th2/Th1
у популяціях Т-хелперних клітин, викликаючи
підвищення регуляції Тh2-селективної секреції
цитокінів (ІЛ-4, ІЛ-5 та ІЛ-10) та знижуючи регуляцію Th1 – селективної секреції цитокінів (IL-2,
IL-12, IFN-γ і TNF-α) за допомогою модуляції
шляху JAK/STAT – через активацію STAT6, просування GATA3 експресії, інгібування STAT4 та
пригнічення продукції NF-κ, B- і T-bet. Достовірно, статини викликають диференціювання Th2 і
пригнічують диференціювання Th1 [16]. Декілька статинів, у тому числі флувастатин, сприяють зниженню регуляції Th1 та Th2-селективних
цитокінів [17], тоді як інші, такі як симвастатин,
знижують рівні цитокінів Th1 без посилення
функції Th2 [18]. Підвищена регуляція популяцій

Еритема, уртикарії, дерматит, прурит, депігментація
та лімфаденопатія.

Еритема, дерматит, прурит і т.д.

Foxp3+ Treg також є результатом терапії статинами [19].
Факти сучасних досліджень підтверджують, що ГА є органоспецифічним автоімунним
захворюванням з генетичною схильністю, та
тригерами з навколишнього середовища [30].
Генетичне дослідження Yang та ін. виявили, що
8,4% пацієнтів мали позитивний сімейний анамнез на ГА, що передбачає полігенний адитивний
тип успадкування [29]. Статистично достовірно
знайдено зв’язок між ГА та антигеном лейкоцитів людини (HLA). Пацієнти з ГA мали HLA-A1,
HLA-B62, HLA-DQ1 та HLADQ3 [31]. Генетичне дослідження американськими науковцями
Barahmani та ін. продемонструвало, що молекула HLA, що включає ген A, пов’язаний з головним ланцюгом комплексу гістосумісності класу
I (MICA), має зв’язок з ГA. Це може бути потенційним геном-кандидатом і частиною розширеного гаплотипу HLA, який може сприяти важкості перебігу захворювання [32]. Молекули HLA
класу I експресуються практично на всіх ядровмісних клітинах і тромбоцитах і представляють
антигени CD8+ T-клітин. Молекули HLA класу II
мають три основні підкласи (DR, DQ та DP); вони
виявляються на специфічних імунних клітинах,
включаючи В-клітини, активовані Т-клітини, макрофаги, кератиноцити та дендритні клітини, і
представляють пептиди CD4+ Т-клітин. Оскільки
молекули класу II пов’язані з презентацією антигену, багато досліджень було зосереджено на
цій галузі молекули HLA [33]. Ці асоціації з HLADR та HLA-DQ вказують на роль Т-клітин у цьому
захворюванні, а також на автоімунітет. Пацієнти
з ГА мають підвищену частоту автоантитіл до
фолікулярних структур. Однак є невелика послідовність, в якій фолікулярні структури позначені
антитілами [34]. Інші захворювання, які, як повідомляється, пов’язані з ГА – атопічний дерматит, вітіліго, захворювання щитоподібної залози
та синдром Дауна [35].
Таким чином, більша частина досліджень
в області ГА демонструє переконливу аргументацію на користь автоімунітету в етіопато
генезі.
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Знайдені дані про ефективність статинів
при ГА обмежуються повідомленнями про випадки та свідчення того, що статини, особливо
комбінація симвастатин/езетимиб, є корисними при лікуванні ГА та можуть використовуватись для запобігання рецидивів хвороби. Проте інші дослідження вказують на те, що статини
не ефективні при хронічній давній ГА. Це може
бути пов’язано з їх механізмом дії, який полягає
у запобіганні передачі сигналів IFN-γ та активації лімфоцитів, які є більш важливими мішенями
при гострій ГА, коли запалення превалює в клінічній симптоматиці [49].
Висновки. Наявні дані пошуку свідчать про
ефективність статинів в терапії саме гострої ГА
та локальної форми у вигляді поодиноких вогнищ, а враховуючи фінансову складову можливості застосування статинів – є сенс розглянути можливість включення в схеми лікування
гніздової алопеції цієї групи препаратів з подальшим поглибленим дослідженням механізмів дії.
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SUMMARY

АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ЛІКУВАЛЬНИХ МЕТОДІВ
ВПЛИВУ НА ІМУНОЛОГІЧНУ СКЛАДОВУ ПРИ
ГНІЗДОВІЙ АЛОПЕЦІЇ

ANALYSIS OF MODERN MEDICAL METHODS OF
INFLUENCE ON THE IMMUNOLOGICAL COMPONENT
IN ALOPECIA AREATA

Халдєєва А.Є.

Khaldieieva A.

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
Кафедра клінічної імунології та алергології з секцією
медичної генетики, Київ

Bogomolets National medical university,
department of clinical immunology and allergology
with medical genetics, Kyiv

Мета дослідження – вивчення літератури сучасних методів впливу на імунну систему при гніздовій алопеції.
Матеріали і методи дослідження. Аналіз
шести статей, які докладно описують використання статинів для лікування ГА, у тому числі два звіти
про випадки захворювання. Три невеликі серії випадків та непідтверджений звіт.
Результати. Отримано дані про ефективність
статинів при ГА та можуть використовуватись для
запобігання рецидивам хвороби, хоча статини не
ефективні при хронічній давній ГА.
Висновок. Використання статинів при гніздовій алопеції є перспективним засобом, який потребує подальшого вивчення, особливо з метою
використання для запобігання рецидивів хвороби.
Ключові слова: гніздова алопеція, статини,
імунологічні зміни.

The purpose of the research is to study the literature of modern methods of influencing the immune
system in alopecia areata.
Research materials and methods. Analysis of
six articles detailing the use of statins for the treatment of AA, including two case reports. Three small
case series and an unconfirmed report.
The results. Data on the effectiveness of statins
in AA were obtained. and can be used to prevent relapses of the disease, although statins are not effective in chronic old AA.
Conclusion. The use of statins in alopecia areata
is a promising treatment that needs further study, especially for the purpose of preventing recurrence of
the disease.
Key words: alopecia areata, statins, immunological changes.
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ІНФЕКЦІЙНОГО МОНОНУКЛЕОЗУ,
ВИКЛИКАНОГО ВІРУСОМ ЕПШТЕЙНА-БАРР
ЛЯДОВА Т.І., ПОПОВ М.М., ВОЛОБУЄВА О.В., СОРОКІНА О.Г., ПАВЛІКОВА К.В.
Харківський національній університет імені. В.Н.Каразіна
Кафедра інфекційних хвороб та клінічної імунології
Перебіг інфекційних захворювань має свої
певні особливості та характерні закономірності.
Дослідження та вивчення цих особливостей має
важливе значення для своєчасного виявлення
тієї чи іншої патології та призначення відповідної терапії [1,4].
На сьогодні інфікованість вірусами герпесу
і пов’язана з ними захворюваність у загальній
популяції випереджає швидкість приросту населення Землі. За даними ВООЗ, у найближчому
майбутньому серед інфекційної патології визначальне місце займатимуть саме герпесвірусні
інфекції. Масштаби захворювання у поєднанні зі
шкодою (як психологічною, так і фізичною) визначають важливе медичне і соціальне значення
цих інфекцій [3].
Актуальність вивчення захворювань, викликаних вірусом Епштейна-Барр (ВЕБ), обумовлена довічною персистенцією вірусу в організмі
людини, потенційною онкогенністю, здатністю
до реактивації автоімунних захворювань, виникненні різноманітних патологічних станів, у тому
числі ураженням серця, нирок, суглобів та ін. Також актуальність вивчення ролі ВЕБ обумовлено
значною епідеміологічною роллю цього вірусу,
оскільки, згідно епідеміологічних даних, при досягненні повноліття більше 90% людей є інфіковані ВЕБ [2, 5].
Щорічна тенденція до зростання кількості
захворювань, спричинених ВЕБ як серед дорослих, так і серед дітей, що пов’язано з його
специфічною тропністю до імунокомпетентних
клітин, довічною персистенцією, а також латентним перебігом [6, 8].
Узагальнюючи усе вищеперераховане, безперечним та актуальним питанням стає необхідність всебічного вивчення інфекцій, викликаних
ВЕБ, особливостей перебігу та розробки ефективних методів лікування.
Спостерігаючи за клінічними проявами інфекцій, викликаних ВЕБ, нами було виявлено
широкий поліморфізм та різноманіття симптомів. Це обумовлено тим, що, як відомо на
сьогоднішній день, інфекції, викликані ВЕБ,
пов’язані із хронічною персистенцією вірусу
[5, 7].

У минулому інфекційний мононуклеоз вважався захворюванням, яке має схильність до самообмежування, тому що основним клініко-патогенетичним проявом цієї інфекції був доброякісний лімфопроліферативний процес. Однак нині
вже є достатня кількість робіт, які висвітлюють
питання імунопатології при інфекційному мононуклеозі, що змусило переглянути ставлення до
цього захворювання, як до абсолютно доброякісного та довести можливість його затяжного
та хронічного перебігу [6, 9].
Величезний вплив на перебіг та наслідки
перенесення інфекційного мононуклеозу мають генетична схильність до тих чи інших ВЕБасоційованих захворювань, ступінь вираженості
імунної дисфункції, вплив таких зовнішніх чинників, які порушують імунну систему та роблять
організм людини більш вразливим до інфекційних агентів. Серед таких чинників є такі, як
стрес, інфекції, операційні втручання, несприятливе навколишнє середовище [1, 4].
Враховуючи вищесказане, актуальним стає
питання досконалого вивчення факторів, які
впливають на перебіг захворювань, викликаних ВЕБ та особливостей перебігу інфекційного
процесу. Це у свою чергу дозволить оптимізувати терапію таких пацієнтів та індивідуалізувати
підходи до лікування.
Мета дослідження. Метою нашої роботи
було дослідження клініко-імунологічних параметрів перебігу інфекційного мононуклеозу,
викликаного ВЕБ з метою виявлення затяжних
форм перебігу та прогнозування несприятливих
наслідків у хворих на інфекційний мононуклеоз,
викликаний ВЕБ.
Матеріали та методи. При виконання даного дослідження було обстежено 110 хворих,
у яких було виявлено інфекційних мононуклеоз,
викликаний ВЕБ, серед яких 58 жінок (52,7%),
чоловіків – 52 (47,3%). Середній вік пацієнтів
складав 23,3±4,2 роки.
Нами було досліджено сироватку хворих на
ВЕБ-інфекцію, яка була отримана в динаміці захворювання. Забір крові для досліджень було проведено натщесерце із ліктьової вени у кількості 10
мл у стерильну пробірку типу «Епендорф».
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У протокол дослідження пацієнтів входили клінічний аналіз крові, виявлення атипових
мононуклеарів, визначення специфічних Ig до
ВЕБ методом твердофазного імуноферментного аналізу (тІФа), виявлення ДНК ВЕБ методом
полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) в крові і
слині в динаміці захворювання. Контрольну групу склали 20 здорових осіб молодого віку без
клінічних ознак інфекційного процесу.
Специфічні противірусні антитіла до ВЕБ
(VСA-IgM, ЕА-IgG і EBNA-IgG) в сироватці крові визначали методом тІФА наборами виробництва «IBL» (Німеччина) і «Вектор-Бест» (РФ).
У деяких хворих з метою проведення диференційної діагностики проводили серологічні
обстеження на вірус простого герпесу-1, вірус простого герпесу-2 (ВПГ-2), цитомегаловірус, токсоплазму, віруси гепатитів (А, В і С),
ВІЛ-інфекцію. При проведенні диференційної
діагностики ми використовували наступні тестсистеми для тІФА: анти-ВГА-IgM, анти-ЦМВIgM, анти-Токсо-IgM, НВsAg, анти-НCV-total
і анти-ВІЛ-1+2-total, виробництва: «ВекторБест» (РФ), «IBL» (Німеччина).
Для виявлення ДНК ВЕБ методом ПЛР із зворотною транскрипцією з гібридизаційно-флуоресцентною детекцією продуктів ампліфікації
ми використовували набори реагентів «Амплісенс». Для виділення ДНК із зразків ми використовували набори для виділення ДНК фірми
«Минипреп». Ампліфікацію ДНК було проведено
з використанням набору «Амплификация ДНК»
на ампліфікаторі БІС.
Критерієм включення пацієнтів до нашого
дослідження була наявність та підтвердження
діагнозу інфекційний мононуклеоз, викликаний
ВЕБ.
Результати досліджень опрацьовано методом варіаційної та кореляційної статистики
з використанням програми «Statistica 10.0 for
Windows». Для кожного варіаційного ряду розраховували середню арифметичну (М), середнє
квадратичне відхилення (σ), середню помилку
середньої арифметичної (m). Також використовувалися методи параметричної й непараметричної статистики.
Виконання нашого дослідження проводилось
на клінічній базі кафедри інфекційних хвороб та
клінічної імунології Харківського національного
університету імені В.Н. Каразіна – у відділенні
диференційної діагностики, ангін, нейроінфекцій
Комунального закладу охорони здоров’я «Обласна клінічна інфекційна лікарня» (головний лікар – д.мед.н., професор П.В. Нартов).
Під час дослідження дотримувалися положень Гельсінської Декларації Всесвітньої
Медичної Асоціації [11]. Верифікація діагнозу
ІМ проводилася відповідно до рекомендацій
Ж.І. Возіанової і співав. (2001).
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Результати
Діагноз інфекційний мононуклеоз було
встановлено на підставі комплексної оцінки та
аналізу клінічних проявів, скарг та результатів
лабораторних досліджень. При включенні у дослідження враховували клінічні ознаки, що свідчать про активність вірусної інфекції, такі як: лихоманка, лімфаденопатія, наявність хронічних
запальних вогнищ в ротоглотці і носоглотці. Під
час дослідження нами було проведено оцінку
ступеня клінічних проявів захворювання, а також
особливостей мононуклеозоподібного синдрому. Усі хворі, які приймали участь у дослідженні,
перенесли середньо-тяжку форму інфекційного
мононуклеозу. Пацієнтів госпіталізували до стаціонару з 3 по 16 день захворювання. В середньому госпіталізація пацієнтів проводилась на
8,3±3,8 день хвороби.
Під час лікування у стаціонарі хворим на інфекційний мононуклеоз проводилось комплексне лікування: палатний режим, загальний стіл
(дієта № 15), симптоматична терапія: дезінтоксикаційні, десенсибілізуючі, жарознижуючі засоби. При виявленні ознак активізації вторинної
інфекції хворим призначали антибактеріальну
терапію. Для проведення антибактеріальної терапії використовували антибіотики цефалоспоринового ряду (ІІ-ІІІ покоління), а також фторхінолонового. Тривалість курсу антибактеріальної
терапії в середньому складала 6,4±1,3 дні.
Препаратом вибору для проведення етіотропної противірусної терапії був валацикловір
у дозі 500-1000 мг 3 рази. Ефективність проведеної терапії у пацієнтів з ВЕБ-інфекцію оцінювали на підставі клінічних даних, досягнення
біохімічної, лабораторної та вірусологічної ремісії (зникнення ДНК ВЕБ або зниження рівня віремії).
При проведенні дослідження субпопуляційного складу основних лімфоцитів з фенотиповими маркерами CD3+, CD4+, CD8+, CD16+,
CD20+, CD25+, CD8+CD28+, CD8+CD28–, Th1
(ІНФγ+), Th2 (ІЛ-4+), нами було виявлено гетерогенність вмісту цих імунокомпетентних клітин
у періоді розпалу захворювання. При проведенні аналізу субпопуляційного складу лімфоцитів
у групі пацієнтів з інфекційним мононуклеозом
нами було виявлено певні якісні відмінності порівняно з показниками контрольної групи.
В періоді розпалу захворювання у периферичній крові пацієнтів на фоні підвищеного вмісту лейкоцитів спостерігалось вірогідне підвищення відносної кількості лімфоцитів порівняно
з даними контрольної групи хворих.
Так, за результатами проведеного дослідження нами було виявлено збільшення вмісту [СD3+ – 87,21±3,34%; СD4+ – 47,16±1,07%;
СD8+ – 44,16±3,78%; CD16+ – 16,61±0,6;
CD20+ – 18,91±0,9%; CD8+CD28+ – 17,6±1,1%;
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CD25+ – 21,4±1,92%], (p<0,05) порівняно з
аналогічними показниками контрольної групи [СD3+ 65,85±3,5%; СD4+ – 42,0±1,31%;
СD8+ – 29,4±1,9%; CD16+ – 14,52±0,44%;
CD20+ – 13,5±0,5%; CD8+CD28+ – 14,8±0,9%;
CD25+ – 16,0±1,45%], (р<0,05). Також нами
було виявлено підвищення вмісту Th1-клітин, а
саме 15,2±0,94% проти 11,1±1,1% у групі контролю (р<0,05). Було виявлено зниження рівня
CD8+CD28–, але це зниження не відрізнялося
від контрольних значень – 5,7±0,3% (р>0,05).
Вміст Th2-клітин мав тенденцію до зниження:
10,4±1,78 проти 12,4±1,43 (р>0,05), відповідно.
При дослідженні субпопуляційного складу
лімфоцитів у хворих на інфекціний мононуклеоз
у періоді розпалу хвороби спостерігалася проліферація Т-клітин, яка була виявлена у 80% пацієнтів. Звертає на себе увагу те, що збільшення
цих клітин спостерігалось в основному за рахунок СD8+ та СD3+ лімфоцитів. У 65% пацієнтів
було виявлено збільшення вмісту СD4+ та у 50%
відзначалися підвищені показники NK-клітин.
Таким чином, при госпіталізації 50% пацієнтів
відповіли на інфікування ВЕБ підвищенням кількості клітин з цитотоксичною активністю.
За результатами дослідження фенотипового
спектру лімфоцитів крові було виявлено підвищення вмісту зрілих Т-лімфоцитів (СD3+), цитотоксичних Т-супресорних клітин (СD8+), клітин,
що експресують активаційний маркер CD25+
(рецептор ІЛ-2). Спостерігається дисбаланс у
співвідношенні Th1/Th2 (р<0,001), що обумовлений підвищенням відносного вмісту серед
Th-лімфоцитів вмісту Th1 клітин. Таким чином,
можна спостерігати ефективний захист та елімінацію збудника при трансформації Т-хелперної
відповіді в бік Th1 клітин. Також підвищення кількості лімфоцитів, що несуть рецептор до ІЛ-2
(CD25+) у гострому періоді інфекційного мононуклеозу, вірогідно пояснюється активацією
імунної системи та збільшенням кількості клітин,
що відповідають на ІЛ-2.
Нами було виявлено, що у періоді реконвалесценції відзначається вірогідне зменшення
тільки стосовно відносного вмісту лімфоцитів з 57,67±2,81 до 45,65±2,32% та 5,74±0,65
до 3,6±0,38х109 (р<0,05), показників СD3+ –
87,21±3,34 до 79,21±2,29% (p<0,05). Інші субпопуляції лімфоцитів демонстрували тенденцію
до зниження вмісту порівняно з аналогічними
показниками у період розпалу інфекційного мононуклеозу (р>0,05) та не відрізнялися вірогідністю порівняно з даними періоду реконвалесценції (р>0,05). Також звертає на себе увагу те,
що в даному періоді вірогідні відмінності з показниками контрольних даних мали відносний
вміст лімфоцитів 45,65±2,32 проти 30,1±1,75%
та 3,6±0,38 проти 2,55±0,18х109 (р<0,05); рівні
СD3+ – 79,21±2,29 проти 65,85±3,5% (р<0,05);

СD8+ – 36,6±2,7 проти 29,4±1,9% (р<0,05);
СD20+ – 16,11±0,6 проти 13,5±0,5% (р<0,05) та
СD25+ – 19,41±0,86 проти 16,0±0,65% (р<0,05).
При проведенні дослідження у 80% пацієнтів було виявлено підвищення Т-клітин. Причому збільшення даних клітин спостерігалось в
основному за рахунок СD8+ та СD3+ лімфоцитів. У 65% пацієнтів було виявлено збільшення
вмісту СD4+ та у 50% спостерігалось підвищення NK-клітин, тобто на момент госпіталізації
половина хворих відповіла на інфікування ВЕБ
підвищенням кількості клітин з цитотоксичною
активністю.
Для вивчення наслідків інфекційного мононуклеозу нами було проведено катамнестичне
спостереження, яке дозволило виявити трансформацію інфекційного мононуклеозу у пастінфекцію без хронізації хворих у 60% хворих
(36 пацієнтів) (І група) та хронічну персистуючу
форму у 40% (24 хворих) (ІІ група).
Таким чином, нами було виявлено, що у хворих з гладким перебігом інфекційного мононуклеозу спостерігалася активація клітинної ланки
імунітету, що характеризувалося збільшенням
вмісту СD3+ (р<0,001); СD4+ (р<0,001); СD8+
(р<0,001); СD16+ (р<0,01); СD20+ (р<0,001);
CD8+CD28+ (р<0,05); CD25+ (р<0,01); підвищенням вмісту Th1 (р<0,01); збільшенням співвідношення Th1/Th2 (р<0,001), що обумовлено
підвищенням відносного вмісту Th1-клітин. Виявлені показники свідчать про ефективний захист та елімінацію збудника, які формуються
при трансформації Т-хелперної відповіді в бік
Th1-клітин. Виявлені нами зміни з боку гуморальної ланки імунітету демонстрували вірогідне збільшення IgA та IgM (р<0,01); незначним
зменшенням функціональної активності фагоцитів: ФІ (%) та ФЧ (р<0,05).
При проведенні катамнестичного спостереження перебігу інфекційного мононуклеозу
з хронізацією нами було виявлено помірне підвищенням вмісту Т-лімфоцитів: СD3+ (р<0,05);
СD4+ (р<0,05); СD16+ (р<0,05); СD20+ (р<0,05);
підвищенням СD8+ (р<0,01). При такому перебігу інфекційного мононуклеозу відзначалось
вірогідне підвищення вмісту Th2 (р<0,01); відношення Th1/Th2 за рахунок підвищення відносного вмісту Th2-клітин.
При проведенні аналізу змін у гуморальній ланці імунітету нами було вивчено вірогідне
збільшення IgG та ЦІК (р<0,01); також було виявлено зменшення функціональної активності
фагоцитів: ФІ (%) та ФЧ (р<0,01), та зниження
реакції спонтанної та індукованої БТЛ (р<0,05).
За результатами проведеної нами роботи
та проаналізувавши отримані результати, можна зробити висновки про наявність у дослідженої групи пацієнтів дисбалансу в субпопуляціях
СD4+-лімфоцитів, що регулюють та контролю-
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ють розвиток клітинних та гуморальних реакцій. Це, в свою чергу, може визначати високу
частоту формування хронічної персистуючої
форми інфекційного мононуклеозу та свідчить
про значні зміни з боку клітинної та гуморальної ланок імунітету у пацієнтів з інфекційним
мононуклеозом. Також, за результатами проведеного дослідження, можна зробити висновок, що клінічне поліпшення, яке спостерігалось у хворих в періоді реконвалесценції, не
супроводжується нормалізацією імунологічних
показників, що може визначати високу частоту
формування хронічної персистуючої форми інфекційного мононуклеозу.
Висновки.
Таким чином, за результатами проведеного дослідження нами було виявлено зміни з
боку клітинної та гуморальної ланок імунітету.
Так, при гладкому перебігу інфекційного мононуклеозу спостерігалася активація клітинної та
гуморальної ланок імунітету та характеризувалося збільшенням вмісту у периферичній крові
лімфоцитів з фенотипом [CD3+; CD4+; СD8+;
CD16+; CD20+], Th1-клітин, IgA та ІgМ; (р<0,05)
з тенденцією до нормалізації у періоді реконвалесценції. При формуванні хронічних форм
ВЕБ-інфекції нами було виявлено прогресуючий характер змін імунних показників, що вказує на формування вторинного лімфоцитарного
клітинного дисбалансу, активації гуморальної
ланки, зміну рівноваги імунорегуляторних медіаторів у бік Th2 (зменшенням вмісту [CD3+;
CD4+; CD8+; CD16+]; індексу СD8+CD28+/
СD8+CD28–; збільшення вмісту CD20+; рівнів
ІgG; Th2 (ІЛ-4+); Th1/Th2) (р<0,05) за рахунок
підвищення відносного вмісту Th2 клітин.
Дослідження порушень імунної системи у
пацієнтів з інфекційним мононукліозом та аналіз виявлених змін в імунній системі допоможе
вдосконалити алгоритм діагностики та проводити своєчасну корекцію порушень. Результати проведеної роботи допоможуть у розробці
нових ефективних схем терапії пацієнтів з ВЕБінфекією .
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РЕЗЮМЕ
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ІНФЕКЦІЙНОГО
МОНОНУКЛЕОЗУ, ВИКЛИКАНОГО ВІРУСОМ
ЕПШТЕЙНА-БАРР
Лядова Т.І., Попов М.М., Волобуєва О.В.,
Сорокіна О.Г., Павлікова К.В.

Харківський національній університет імені. В.Н.Каразіна
Кафедра інфекційних хвороб та клінічної імунології

Мета дослідження: оцінка клініко-імунологічних параметрів перебігу інфекційного мононуклеозу, викликаного ВЕБ з метою виявлення затяжних
форм перебігу та прогнозування несприятливих
наслідків у хворих на інфекційний мононуклеоз,
викликаний ВЕБ.
Матеріали та методи: обстежено 110 хворих,
у яких було виявлено інфекційний мононуклеоз,
викликаний ВЕБ, серед яких 58 жінок (52,7%), чоловіків – 52 (47,3%).
Результати. Виявлено наявність у дослідженої групи пацієнтів дисбалансу в субпопуляціях
СD4+-лімфоцитів, що регулюють та контролюють розвиток клітинних та гуморальних реакцій.
Це в свою чергу може визначати високу частоту
формування хронічної персистуючої форми інфекційного мононуклеозу та свідчить про значні
зміни з боку клітинної та гуморальної ланок імунітету у пацієнтів з інфекційним мононуклеозом.
Клінічне поліпшення, яке спостерігалось у хворих
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в періоді реконвалесценції, не супроводжується
нормалізацією імунологічних показників, що
може визначати високу частоту формування хронічної персистуючої форми інфекційного мононуклеозу.
Висновки. За результатами проведеного дослідження нами було виявлено зміни з боку клітинної та гуморальної ланок імунітету. Так, при гладкому перебігу інфекційного мононуклеозу спостерігалася активація клітинної та гуморальної ланок
імунітету та характеризувалося збільшенням вмісту у периферичній крові лімфоцитів з фенотипом
[CD3+; CD4+; СD8+; CD16+; CD20+], Th1-клітин,
IgA та ІgМ; (р<0,05) з тенденцією до нормалізації у
періоді реконвалесценції. При формуванні хронічних форм ВЕБ-інфекції нами було виявлено прогресуючий характер змін імунних показників, що
вказує на формування вторинного лімфоцитарного клітинного дисбалансу, активації гуморальної
ланки, зміну рівноваги імунорегуляторних медіаторів у бік Th2 (зменшенням вмісту [CD3+; CD4+;
CD8+; CD16+]; індексу СD8+CD28+/СD8+CD28–;
збільшення вмісту CD20+; рівнів ІgG; Th2 (ІЛ-4+);
Th1/Th2 (р<0,05) за рахунок підвищення відносного вмісту Th2 клітин. Дослідження порушень імунної системи у пацієнтів з інфекційним мононуклеозом та аналіз виявлених змін в імунній системі
допоможе вдосконалити алгоритм діагностики та
проводити своєчасну корекцію порушень.
Ключові слова: інфекційний мононуклеоз, вірус Епштейна-Барр, імунні показники, клітинна та
гуморальна ланки імунітету.

SUMMARY
FEATURES OF THE COURSE OF INFECTIOUS
MONONUCLEOSIS CAUSED BY
THE EPSTEIN-BARR VIRUS
Lіadova T., Popov N., Volobuieva O., Sorokina O., Pavlikova K.
V. N. Karazin Kharkiv National University
Department of Infectious Diseases and Clinical Immunology

Aim of the study: assessment of clinical and immunological parameters of the course of infectious
mononucleosis caused by EBV in order to identify protracted forms of the course and predict adverse con-

sequences in patients with infectious mononucleosis
caused by EBV.
Materials and methods. 110 patients were
examined in whom infectious mononucleosis was
found, caused by EBV, among which 58 women
(52.7%), men – 52 (47.3%).
Results. An imbalance in subpopulations of
CD4+-lymphocytes, which regulate and control the
development of cellular and humoral reactions, was
revealed in the studied group of patients. This, in
turn, may determine the high frequency of the formation of a chronic persistent form of infectious
mononucleosis and indicates significant changes
in the cellular and humoral immunity in patients with
infectious mononucleosis. Clinical improvement observed in patients in the period of convalescence
is not accompanied by normalization of immunological parameters, which may determine the high
incidence of chronic persistent form of infectious
mononucleosis.
Conclusions. Based on the results of the study,
we identified changes in the cellular and humoral
components of immunity. So, with a smooth course
of infectious mononucleosis, activation of cellular and humoral immunity was observed and was
characterized by an increase in the content of lymphocytes with the phenotype [CD3+; CD4+; CD8+;
CD16+; CD20+], Th1 cells, IgA and IgM; (p<0.05)
with a tendency to normalization in the period of convalescence. During the formation of chronic forms of
EBV infection, we revealed a progressive nature of
changes in immune parameters, which indicates the
formation of a secondary lymphocytic cellular imbalance, activation of the humoral link, a change in the
balance of immunoregulatory mediators towards Th2
(a decrease in the content of [CD3+; CD4+; CD4+;
CD8+CD28+/ СD8+CD28–, increase in CD20+, IgG,
Th2 (IL-4+), Th1/Th2 (p<0.05) levels due to the increase in the relative content of Th2 cells mononucleosis and analysis of the identified changes in the
immune system will help improve the diagnostic algorithm and promptly correct violations.
Key words: infectious mononucleosis, EpsteinBarr virus, immune indicators, cellular and humoral
immunity.
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АВТОРАМ ЖУРНАЛЬНИХ ПУБЛІКАЦІЙ
Редакція журналу «Імунологія та алергологія» закликає авторів до активної творчої співпраці.
Ми просимо уважно вивчити всі наведені нижче типові положення. Ретельне дотримання цих вимог значно скоротить правку
авторського тексту у всіх його елементах, полегшить Вашу і нашу роботу, прискорить публікацію Ваших матеріалів. Наші вимоги
поступово будуть наближатись до міжнародних відповідних рекомендацій.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Всі статті повинні бути оригінальними, а рукописи узгоджені
з усіма авторами. Попередня публікація наданих матеріалів в будьякому виданні, як в цілому, так і частково, за виключенням оформлення у вигляді тез, не допускається. Також ці матеріали не повинні
подаватися до друку в інші видання і передруковуватися в цілому або
частково без письмового дозволу видавництва.
Якщо в роботі використовуються ілюстрації, таблиці та інші
матеріали, що були опубліковані іншими дослідниками, автору необхідно подати дозвіл на їх публікацію.
Матеріал, надісланий для публікації, повинен мати експертне
заключення. Мова статей українська або англійська.
Рукописи будуть прийматись на розгляд рецензентами та
видавниками. Рукописи, які мають потребу в значних змінах в процесі
рецензування, будуть повернені авторам для доробки.
Редакція не несе відповідальності за допущені авторами помилки.
Якщо редакція вважає, що в статті є прихована реклама, вона
залишає за собою право скласти з автором угоду на додаткову оплату. 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, починаючи 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 (бажано Win Word 2000 та XP). Ілюстрації, розроблені на комп’ютері,
приймаються в ТІFF форматі з роздільною здатністю 300 dpi. Додатково 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, Результати, Висновки, Ключові слова. Рукописи супроводжуються резюме
українською 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, Література.
Вступ — повинен відображати суть дослідження і пояснювати
його актуальність.
Матеріали та методи — містять суттєві деталі, в тому числі
опис проведеного експериментального дослідження, методи статистичного обчислювання результатів.
Результати — в них треба відобразити основні дані, що були
отримані в результаті проведеного дослідження. Результати не повинні містити обговорення отриманих даних.
Обговорення та висновки — не повинно бути повторення розділу Результати, а представити отримані дані в більш широкому вигляді з використанням робіт інших авторів на цю тему.
Література — всі джерела літератури, на які робляться посилання в тексті статті (повинні бути надруковані в [ ] дужках),
мають бути надані в списку літератури послідовно, як вони зустрічаються в тексті статті. Приклади оформлення списку літератури 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 матеріалів: 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 Бизнес 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, Финансовая 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 листках. Таблиці повинні мати заголовок, а графіки, малюнки і мікрофотокартки — підписи, виконані на окремому аркуші (аркушах), які чітко відображують суть ілюстрації. Якщо в тексті приведено збільшення об’єкта,
то його необхідно приводити в дужках, наприклад (х500), а в кінці надпису – «...волокна х 46000». Для передрукування мікрофотокарток необхідні 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 квадраті 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 проставляють під формулою, номери схем — на правому краї формату.
Статті, оформлення яких не відповідає вказаним правилам, повертатимуться авторам без розгляду редакції.
СТАТТІ НАДСИЛАТИ ЗА АДРЕСОЮ:
04053, м. Київ, вул. В.Винниченка, 9А,
Інститут урології НАМН України проф. Дранніку Г. М.
info@immunology.org.ua

Підписано до друку 20.06.2022. Формат 60х841/8. Папір офсетний. Друк офсетний.
Ум. арк. 7,67. Наклад 1000. Замовл. № 200622.
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Шановні колеги!
Запрошуємо вас прийняти участь у фаховій школі

“Практична медицина військового часу”,
яка відбудеться 29 вересня 2022 р.
Реєстрація за посиланням: https://yuston.info/registration_event-15-09-2022.html.
Трансляція буде на головній сторінці порталу: https://yuston.info/index.html у день
заходу.
Модераторками фахової школи будуть:
Селюк Мар’яна Миколаївна, к.мед.н., Українська військово-медична академія,
кафедра терапії;
Мойсеєнко Валентина Олексіївна, д.мед.н., професорка, Національний медичний
університет імені О.О. Богомольця, кафедра пропедевтики внутрішньої медицини
№ 2, Smart Medical Center.
На заході будуть підніматися наступні програмні питання, які актуальні на даний
час, а саме:
•• радіаційний захист. Як діяти в умовах радіаційної безпеки;
•• променева хвороба та її стадії. Сортування та лікування пацієнтів;
•• хімічне ураження шкіри та опіки. Перша допомога та транспортування до
лікарні;
•• бактеріологічна загроза. Як діяти при ураженні;
•• травми кінцівок та транспортування хворого до лікарні;
•• медикаментозна алергія;
•• ураження слизових оболонок;
•• печінкова недостатність на тлі інтоксикації організму;
•• психологічні розлади на тлі військових дій у військових і цивільних;
•• серцево-судинна недостатність на тлі стресового стану під час військового
часу;
•• стресовий стан і кишково-шлункові розлади;
•• неврологічні розлади у військових та цивільних;
•• харчові та токсичні отруєння.
До участі запрошуються лікарі усіх спеціальностей, середній медичний
персонал і парамедики.
Учасники, які пройдуть тестування, отримають сертифікат з балами БПР на 10
балів.
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Шановні колеги!
Запрошуємо вас прийняти участь у науково-практичній конференції

“Нейроімунологія: питання та відповіді”,
яка відбудеться 30 вересня 2022 р.
Реєстрація на захід за посиланням: https://yuston.info/event-21-09-2022.html
Трансляція заходу буде на головній сторінці порталу:
https://yuston.info/index.html в день заходу.
Модератори:
Лісяний Микола Іванович,

член-кореспондент НАМН України, д.мед.н.,
професор, завідувач відділом нейроімунології
ДУ “Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.
Ромоданова НАМН України”;

Мальцев Дмитро Валерійович,

к.мед.н., доцент НДІ експериментальної та
клінічної медицини НМУ ім. О.О. Богомольця,
секретар Асоціації фахівців з нейроімунології,
імунотерапії та нейрореабілітації.

ОСНОВНІ ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ:
І блок:
yy Історія нейроімунології;
yy Предмет і задачі нейроімунології;
yy Імунна система ЦНС;
yy Патогенез нейроімунних захворювань;
yy Організація медичної допомоги пацієнтам
з нейроімунними захворюваннями;
yy Проблеми і перспективи дослідів в області
нейроімунології;
yy Класифікація нейроімунних захворювань
людини;
yy Нейроімунологічні аспекти коронавірусної
інфекції.
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

ІI блок:
Інфекційні ураження ЦНС;
Герпесвірусні нейроінфекції;
Токсоплазмоз мозку;
Опортуністичні нейроінфекції;
Неврологічні прояви імунодефіцитів;
Автоімунні демієлінізу́ючі захворювання
ЦНС;
Автоімуні лімбічні енцефаліти;

yy
yy
yy
yy
yy
yy

yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

PANS/PITANDS/PANDAS;
Автоімунні нервово-м’язові захворювання;
Автоімунні та паранеопластичні полінейропатії;
Імунологічні аспекти епілептичних синдромів;
Імунологічні аспекти болю;
Імунологічні аспекти нейродегенеративних
захворювань.
ІII блок:
Імунотерапія в неврології;
Імунотерапія психіатричних захворювань;
Сучасне імуномоделююче лікування автоімунних демієлінізуючих захворювань;
Показання до імуноглобулінотерапії в неврології;
Препарати моноклональних антитіл в неврології;
Неврологічні аспекти імунопрофілактики;
Неврологічні аспекти СНІДу;
Профілактика нейроімунних захворювань
людини.

До участі запрошуються: фахівці-неврологи, клінічні імунологи, інфекціоністи, сімейні
лікарі, терапевти, педіатри, психіатри, медичні генетики, гастроентерологи, нутриціологи,
дієтологи.
Всі учасники, які пройдуть тестування, отримають сертифікат з 10-ма балами БПР.

67
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Шановні колеги!
Запрошуємо вас прийняти участь

у Четвертому національному форумі імунологів, алергологів,
мікробіологів та спеціалістів клінічної медицини
(за участю міжнародних спеціалістів), який відбудеться 19-21 жовтня 2022 р.
Реєстрація за посиланням: https://yuston.info/registration_event-20-22-05-2022.html
Трансляція буде на головній сторінці порталу: https://yuston.info/index.html
Напрями роботи Четвертого національного форуму:
1.

Медицина у військовий час: лікування при
отруєннях хімічними речовинами, радіаційним ураженням і ураження від бактеріологічної зброї;
2. Психологічні розлади та лікування нервової системи;
3. Проблеми фундаментальної, клінічної та
лабораторної імунології та алергології;
4. Актуальні питання теорії і практики боротьби з інфекційними хворобами. Соціально
значущі, емерджентні та реемерджентні
інфекції;
5. Гостра респіраторна хвороба COVID-19,
спричинена коронавірусом SARS-CoV-2,
та постковідний синдром;
6. Первинні і вторинні імунодефіцити;
7. Кардіологічні захворювання;
8. Захворювання печінки;
9. Хронічна хвороба нирок;
10. Ниркова недостатність;
11. Ведення гемодіалізу;
12. Загальна мікробіологія: систематика, екологія, фізіологія, біохімія мікроорганізмів;

13. Медична мікробіологія: біологічні властивості і роль мікроорганізмів та їх асоціацій
при інфекційних і соматичних захворюваннях;
14. Вірусологія, молекулярна генетика;
15. Сучасна паразитологія в гуманній та ветеринарній медицині;
16. Антибіотикотерапія та антибіотикорезистентність;
17. Стан, перспективи розробки, стратегія
використання імунобіологічних, промікробних, про- та пребіотичних препаратів на
сучасному етапі;
18. Раціональна фармакотерапія імунопатологій і алергічних захворювань у дітей і дорослих;
19. Імуномоделююча та імунотропна терапія;
20. Актуальні питання вакцинопрофілактики;
21. Біотехнологія і генна інженерія;
22. Медична генетика;
23. Імунологічні аспекти дерматології;
24. Імунна система слизової оболонки;
25. Імунотерапія в неврології.

В рамках заходу буде публікація тез-доповідей.
Тези приймаються до 15 жовтня 2022 р.
Вимоги до публікації тез-доповідей за посиланням:
https://yuston.info/event-20-22-05-2022.html
Після проходження обов’язкового тестування кожен учасник отримує сертифікат з
балами БПР.
До участі запрошуються фахівці з імунології, мікробіології, алергології, паразитології,
спеціалісти клінічної медицини, сімейні лікарі, терапевти, генетики, лікарі-лаборанти,
фармацевти.
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Трансфер Фактор -

î

Центр 4Life Трансфер Фактор UA:
Київ, вул. Терещенківська, 13, оф.22,
Тел.: 097-, 095-, 063 - 113-14-15.
www.transferfactor.in.ua

