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ПОШИРЕНІСТЬ ГЕРПЕСВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ СЕРЕД ПАЦІЄНТІВ  
З ПОСТТРАВМАТИЧНИМИ СТРЕСОВИМИ РОЗЛАДАМИ:  

ДАНІ ПІЛОТНОГО ПРОЄКТУ

ЗУБЧЕНКО С.О., КРІЛЬ І.Й., НАДІЖКО О.М., ЧОПЯК В.В.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Вступ. Двадцять перше століття називають 
«століттям травм» через зростання числа нега-
тивних подій у світі, які супроводжується фізич-
ними та емоційними травматичними наслідками  
[30]. Лише пандемія COVID-19 стала для бага-
тьох осіб психофізичним травмуючим фактором 
через неочікуваність, швидкість і масштаби по-
ширення, відсутність стандартів лікування (у по-
чатковий період), а відтак – зростання кількості 
летальних випадків серед хворих, загострен-
ня хронічних коморбідних хвороб, формуван-
ня ускладнень і негативний вплив на психічне 
здоров’я [32]. 

Окрім COVID-19, ще одним загрозливим ви-
кликом для України стала повномасштабна війна, 
активна фаза якої триває з 24 лютого 2022 року. 
На початку війни переважали пацієнти з гостри-
ми стресовими розладами. На даний час (9 міс. 
від початку повномасштабної війни) домінують 
посттравматичні стресові розлади (ПТСР), які є 
наслідками пережитих травматичних подій. До 
категорій ризику формування ПТСР належать 
військовослужбовці, працівники служби надзви-
чайних ситуацій, медики, волонтери, родичі та 
близькі постраждалих, тимчасово переміщені 
особи, біженці та інші [13]. З кожним днем кіль-
кість звернень пацієнтів з психологічними трав-
мами до лікарів-психотерапевтів і психологів 
зростає. Провідні українські фахівці в галузі пси-
хології та психотерапії констатували формування 
в українців «колективної травми» [38].

Доведено, що стрес порушує нормальні 
адаптаційні можливості організму, внаслідок 
чого для «виживання» залучаються так звані ме-
ханізми обмеження компенсації (стрес-лімітуючі 
системи) [26]. Провідну роль при цьому надають 
імунній системі. Імунна система функціонує як 
компонент нейро-гуморально-імунного контр-
олю за вісцеральними функціями в організмі [2]. 
Враховуючи високу кількість супутніх запаль-
них і метаболічних розладів у пацієнтів з ПТСР 
[3, 25], деякі дослідники розглядають потенціал 
імунозалежного запалення в етіології ПТСР [12], 
тоді як інші припускають, що ПТСР сприяє за-
паленню [41] або що існує двосторонній зв’язок 
між ПТСР та імунозалежним запальним проце-
сом [23].

Відомо, що на тлі порушень роботи імун-
ної системи в людському організмі маніфестує 
реактивація герпесвірусів, які в активній фазі 
можуть сприяти формуванню лімфопроліфе-
ративного синдрому, автоімунних, алергічних, 
онкологічних хвороб, синдрому хронічної вто-
ми тощо [9, 11]. Виявлено, що низка герпесві-
русів, зокрема 1, 2, 4, 6 типів кодують специ-
фічні білки-ліганди dUTPase (anti-herpesviruses 
deoxyuridine triphosphate nucleotidohydrolase), 
які здатні змінювати структуру синапсу, нейрон-
ну комунікацію, індукувати синтез прозапальних 
цитокінів і хемокінів з формуванням хворобли-
вої поведінки тварин (в експерименті), яка по-
силювалась хронічним стресом [17]. Очевидно, 
що на тлі порушення функцій імунної системи 
формується порочне коло, асоційоване з хро-
нічними стресовими розладами і реактивацією 
герпесвірусів. 

Метою нашої роботи було дослідити поши-
реність реактивованих герпесвірусів у пацієнтів 
з ПТСР і проаналізувати їх клініко-лабораторні 
особливості.

Матеріали і методи. Дослідження про-
водилося відповідно до принципів сьомого пе-
регляду Гельсінської декларації прав людини 
(2013), Конвенції Ради Європи про права лю-
дини і біомедицину та відповідні закони Укра-
їни. Дослідження ухвалені Комітетом з етики у 
Львівському національному медичному універ-
ситеті імені Данила Галицького (протокол № 6 
від 22.08.2022 р.). Усі пацієнти групи досліджен-
ня підписали інформовані згоди. 

Формування групи дослідження. Дослі-
дження проходило на базі кафедри клінічної іму-
нології та алергології Львівського національного 
університету імені Данила Галицького в період 
жовтень-грудень 2022 року. Критеріями вклю-
чення були дорослі особи обох статей віком 
від 18 років до 65 років з даними анамнезу про 
перенесений стрес і наявністю післястресових 
симптомів, тривалістю більше 1 місяця. Для діа-
гностики ПТСР використовували опитувальник 
NIMH, American National Center for PTSD (2013). 
Критерії виключення: особи, які до 1 міс. пере-
несли стресові події, діти, вагітні, пацієнти з 
автоімунними, онкологічними, гострими інфек-
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ційними та хронічними серцево-судинними, не-
врологічними та іншими хворобами.

Проводили загальні лабораторні (загальний 
аналіз крові, сечі) та біохімічні дослідження (АLТ, 
АSТ, креатинін, CRP). Усі дані огляду та обсте-
ження пацієнтів вносились у розроблену нами 
авторську «Анкету клінічних і лабораторних да-
них».

Виявлення ДНК EBV, CMV, HHV6, HSV1/2 у 
трьох біологічних середовищах (кров, слина та 
слизова ротоглотки) проводили за допомогою 
Applied biosystems 7300 real-time PCR systema, 
використовуючи TaqMan Universal PCR Master 
Mix. Він базувався на використанні специфічних 
праймерів для ампліфікації кожної інфекції (віру-
су) для кількісного визначення геномних ділянок 
патогенів. Визначення специфічних АТ до кап-
сидних (VCA IgG, VCA IgG) і ядерного (EBNA-IgG) 
антигенів EBV, а також IgG HSV1/2 проводили за 
допомогою ІФА з використанням тест-систем 
«FineTest» (China) згідно інструкції виробника.

Статистичний аналіз проводили за 
t-критерієм Стьюдента з порівнянням двох не-
залежних груп, у випадку коли тест відповідав 
нормальному розподілу (розподіл Гаусса). Не-
залежний t-тест вибірки проводили для порів-
няння між досліджуваною групою пацієнтів та 
контрольною групою. У разі ненормального роз-
поділу статистичні розрахунки проводили за до-

помогою непараметричного U-критерію Манна-
Уїтні для порівнюваних груп. Достовірна різниця 
між групами вважається 95%.

Результати дослідження. Із 127 пацієнтів, 
що звернулись на консультативний прийом, у 
групу дослідження увійшли 36 осіб, яким за да-
ними опитувальника верифіковано ПТСР, з них 
23 (63,9%) жінок і 13 (36,1%) чоловіків, середній 
вік 39,4±6,7 років. Аналіз опитувальника пока-
зав, що найчастішими симптомами, що тривали 
більше 1 місяця, були (рис. 1): 

1. Симптоми повторного переживання травма-
тичної події – прискорене серцебиття – у 19 
(52,8%) пацієнтів, пітливість – у 22 (61,1%), 
тривожні думки – у 30 (83,3%) осіб;

2. Симптоми уникання – уникнення місць, по-
дій або об’єктів, які нагадують про пережите 
– у 26 (72,2%) пацієнтів;

3. Симптоми збудження та реактивності – труд-
нощі з концентрацією – у 30 (83,3%), трудно-
щі із засинанням – у 25 (69,4%), почуття дра-
тівливості, спалахів гніву – у 23 (63,8%);

4. Симптоми когнітивних функцій і настрою – 
постійні негативні емоції – у 22 (61,1 %) осіб, 
відчуття відчуженості від друзів/родини – у 
14 (38,9%), почуття соціальної ізоляції – у 
14 (38,9%), труднощі з відчуттям позитивних 
емоцій у 30 (83,3%) осіб.

постійні
негативні

емоції

відчуття
відчуженості

від друзів/родини

почуття
соціальної

ізоляції

труднощі
з відчуттям
позитивних

емоцій
прискорене
серцебиття

пацієнтів,
пітливість

тривожні
думки

труднощі
з концентрацією

труднощі
із засинанням

почуття
дратівливості,
спалахів гніву

Симптоми
когнітивних

функцій і настрою

Симптоми збудження
та реактивності

Симптоми уникання –
уникнення місць,
подій або об’єктів

Симптоми повторного
переживання

травматичної події

Рис. 1 Аналіз симптомів ПТСР за даними опитувальника, n=36

Слід відзначити, що 14 пацієнтів відвідували 
консультації у психологів і психотерапевтів, 8 – 
приймали антидепресанти, 3 осіб відмовились 
з різних причин від прийому антидепресантів, а 
12 – приймали снодійні препарати.  

За результатами PCR-досліджень, у 4 
(11,1%) осіб реплікація ДНК вірусів CMV, EBV, 
HHV6, HSV1/2 у жодному з біологічних серед-
овищ не виявлена. На основі наявності в цих 
осіб специфічних EBNA-IgG та EBV-VCA-IgG, IgG 
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HSV1/2 у них була підтверджена хронічна пер-
систенція EBV у латентній фазі (100%) чи хро-
нічна HSV1/2-інфекція (75%). В інших 32 (88,9%) 
пацієнтів виявлено ДНК «+»: ДНК HHV6 – у 15 
(46,9%), ДНК EBV – у 7 (21,9%), ДНК EBV і HHV6 
– у 9 (28,1%) осіб, ДНК HHV6 і CMV – 1 (3,1%) 

особа. Таким чином, найчастіше виявлено ре-
активацію HHV6 – у 25 (78,1%) осіб, реактивація 
EBV виявлена меншою мірою – у 16 (50%) паці-
єнтів, лише в одному випадку – реактивація CMV 
(3,1%), з них у жодному зразку ДНК HSV1/2 не 
виявлено (рис. 2).

15
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1

0 2 4 6 8 10 12 14 16

ДНК HHV6 

ДНК EBV

ДНК EBV і HHV6 

ДНК HHV6 і CMV 

Рис. 2 Результати досліджень ДНК герпесвірусів у пацієнтів з ПТСР, n=32

Щодо середовищ виявлення ДНК герпес-
вірусів: найчастіше ДНК вірусів виявляли од-
ночасно у слині та слизовій ротоглотки – у 17 

(53,1%) випадків, тоді як у 9 (28,1%) виявлено 
лише в слизовій оболонці, у 6 (18,8%) лише у 
слині та в жодному випадку у крові (рис. 3). 
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у слині та слизовій задньої 
стінки глотки 

у слизовій оболонці у слині у крові  

Рис. 3 Результати виявлення ДНК герпесвірусів у різних біологічних середовищах, n=32

Таким чином, на підставі виявлення ДНК у 
різних біологічних середовищах у цих пацієн-
тів діагностовано активну фазу хронічної EBV/
HHV6-інфекції або ко-інфекції (EBV+HHV6 чи 
CMV+ HHV6).

Аналіз загальних лабораторних досліджень 
показав, що серед пацієнтів з ПТСР на тлі хро-
нічної HHV6-інфекції в активній фазі виявлено: 
у 5 (15,6%) осіб лімфопенія; в 11 (34,4%) – лім-
фоцитоз, в 11 (34,4%) – моноцитоз, у 9 (28,1%) 
нейтропенія, а в 10 (31,2%) осіб підвищення рів-

нів сегментоядерних нейтрофілів. ШОЕ у всіх 
пацієнтів групи дослідження була в межах нор-
ми, а підвищені рівні CRP у межах 11-19 мг/л ви-
явлені у 9 (28,1%) осіб. У трьох (9,4%) осіб були 
незначно підвищені рівні печінкових ферментів 
ALT, AST, а креатинін був у межах фізіологічних 
значень.

Обговорення.
ПТСР розвивається у 20-30% постраждалих 

після стресу осіб [33]. Окрім симптомів емо-
ційних розладів (когнітивні розлади, тривога/
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депресія, спалахи гніву, розлади адаптації, сну 
тощо) можуть з’являтися соматичні скарги (при-
скорене серцебиття, підвищення АТ, тремор, 
пітливість, озноб, непритомність, утруднене 
дихання,  розлади травлення, больові відчуття 
тощо). Якщо соматичні скарги не ідентифіковані 
як прояви відповідних соматичних захворювань 
(кардіоваскулярних, неврологічних тощо), то їх 
вважають  патогномонічними, оскільки триво-
га супроводжується вегетативними симптома-
ми [1, 34]. У пацієнтів нашої групи дослідження 
більшою мірою спостерігались емоційні розла-
ди, а соматичні порушення можна віднести до 
патогномонічних, так як наявність відповідних 
хронічних хвороб була критерієм виключення з 
дослідження. Також нами не виявлено значних 
відхилень у результатах загальних лаборатор-
них і біохімічних досліджень. Оскільки в паці-
єнтів з ПТРС виявлена активна фаза хронічних 
герпесвірусних інфекцій, то зміни гранулоцитів 
та агранулоцитів можна пояснити відповіддю 
організму на реактивовану вірусну інфекцію. 
Натомість, незначно підвищені показники CRP 
у 9 (28,1%) осіб можуть бути проявами запаль-
них процесів при ПТРС. Так, за даними Hori H, 
Sumner JA, Yuan N et al., підвищені маркери за-
палення при ПТСР можуть створити позитивний 
зворотній зв’язок для підтримки запалення. Зо-
крема, інтерлейкін-6 (IL-6), IL-1β і фактор некро-
зу пухлин альфа (TNF-α) індукують CRP для ак-
тивації системи комплементу, що запускає кас-
кад подій для сприяння запаленню [18, 39, 44]. 

Нейроімуноендокринна вісь, будучи збалан-
сованою, підтримує належний стан здоров’я 
організму, контролює адаптивні та захисні ме-
ханізми від усіх можливих деструктивних фак-
торів. Результати багатьох досліджень вказують 
на роль імунозалежного запалення у формуванні 
ПТСР [10, 12]. ПТСР розвивається через дисре-
гуляцію адаптивних систем у відповідь на стрес, 
включаючи гіперреактивність симпатичної нер-
вової системи та зниження активності глюко-
кортикоїдів, що виробляються гіпоталамо-гіпо-
фізарно-наднирковою системою. Щодо імунної 
системи, за даними мета-аналізу 2015 року, у 
пацієнтів з ПТСР спостерігався дисбаланс ци-
токінового профілю з підвищенням рівнів проза-
пальних цитокінів – IL-6, IL-1, IL-1β, інтерферону 
гамма (IFN-γ) і TNF-α і зниженням протизапаль-
ного ІL-10 [27]. У формуванні нейрозапалення 
залучені наступні механізми: 1) транспортуван-
ня IL-1α, IL-1β, IL-6, TNF-α цитокін-специфічни-
ми транспортерами через гематоенцефалічний 
бар’єр; 2) активація цитокінових рецепторів на 
аферентних нервових волокнах (наприклад, блу-
каючий нерв) і передача цитокінових сигналів до 
відповідних ділянок мозку; 3) мікрогліальні клі-
тини, активовані цитокінами, виробляють білок 
хемоаттрактант моноцитів (MCP-1), який стиму-

лює хемотаксис до мозку активованих імуноком-
петентних периферичних клітин (моноцити, ма-
крофаги та Т-лімфоцити). Прозапальні цитокіни 
здатні змінювати синтез і функції нейромедіато-
рів і впливати на синтез серотоніну через кінуре-
ніновий шлях [21]. Окрім цього, за даними  Bam 
M та інших, встановлено, що при ПТСР порушу-
ється регуляція експресії генів імунної системи 
через порушення біогенезу мікро-РНК внаслідок 
зниження експресії ключових сигнальних моле-
кул AGO2, DCR1 і STAT3 [6]. 

Відомо, що дисбаланс в роботі імунної сис-
теми сприяє активації латентних інфекцій, зо-
крема вірусів родини Herpesviridae. Всі пред-
ставники цієї родини характеризуються вста-
новленням двох типів інфекцій: латентна ін-
фекція, при якій експресується лише невелика 
кількість генів, і літична (активна) інфекція, при 
якій експресуються усі вірусні гени та відбува-
ється реплікація вірусу. Віруси інфікують різні 
типи клітин, у тому числі – імунокомпетентні та 
клітини нервової системи. 

HHV-6 вперше виділений у пацієнтів з пригні-
ченим імунітетом, характеризується нейротроп-
ними властивостями і пов’язаний із захворю-
ваннями центральної нервової системи (ЦНС), 
зокрема, – розсіяним склерозом (РС) і хворо-
бою Альцгеймера (ХА) [4]. Натомість, EBV вва-
жається більше онковірусом, тісно пов’язаним 
з В-клітинними лімфомами та лімфопроліфера-
тивними захворюваннями людини [24]. Визна-
чено, що HHV-6 та EBV сприяють дисрегуляції 
імунної відповіді через вплив на диференцію-
вання моноцитів у дендритні клітини (DC) [8, 
22], інфікують та призводять до лізису цитоток-
сичні ефекторні клітини – CD8+-лімфоцити, NK-
клітини [7, 43]. 

HHV-6 впливає на ключові шляхи імунної 
активації та цитокінову мережу шляхом підви-
щення рівнів TNF-α, RANTES, IL-1beta та IL-10, 
сприяє виснаженню CD4+ Т-лімфоцитів шляхом 
прямого інфікування та індукції апоптозу. HHV-
6 та EBV пригнічують здатність макрофагів і DC 
виробляти IL-12p70 при стимуляції IFN-γ [20, 
36], знижують активність білків системи комп-
лементу [31].

У дослідженнях Klionsky, D.J, Romeo MA та ін-
ших показано, що HHV-6, EBV можуть впливати 
на автофагічні процеси – процеси катаболізму, 
необхідні для підтримки клітинного гомеостазу 
та адаптації до стресових умов [19, 28]. Авто-
фагія може бути неселективною чи вибірковою. 
В останньому випадку вона опосередковує елі-
мінацію внутрішньоклітинних мікроорганізмів, в 
т.ч. вірусів лізосомальним шляхом (ксенофагія). 
Автофагія сприяє інтенсифікації противірусної 
відповіді через участь у MHC-опосередкованій 
презентації антигенів II та I класів [14] і необхід-
на для утворення DC з попередників моноцитів 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9352784/#CR12
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9352784/#CR10
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[45]. Припускають, що герпесвіруси, в першу 
чергу – HHV-6, EBV можуть пригнічувати проце-
си автофагії для уникнення власної елімінації і 
збереження пожиттєвої персистенції у людсько-
му організмі. Нещодавно виявлено, що пригні-
чення автофагії також відбувалось в астроцитах 
і первинних нейронах, інфікованих HHV-6, що 
сприяло формуванню нейрозапалення і ХА [29]. 
Крім того, прозапальні цитокіни, що вивільня-
ються з моноцитів після інфікування HHV-6 [16], 
та власне інфіковані вірусами клітини можуть 
перетинати гематоенцефалічний бар’єр і спри-
яти індукції нейрозапалення.

Доведено роль HHV-6 у формуванні РЗ. HHV-
6 інфекція опосередковано через імуномодулю-
ючі ефекти може впливати на олігодендрогліаль-
ні клітинні лінії [5]. А Tejada-Simon et al. зробили 
припущення, що U24 (білок HHV-6), що склада-
ється з семи амінокислот, має подібну послідов-
ність з основним білком мієліну. Автори повідо-
мили, що однакова послідовність може викли-
кати перехресну реакцію між вірусом і білками 
людини, викликаючи автоімунні націлювання на 
мієлінову оболонку (феномен «молекулярної мі-
мікрії») [40]. Зустрічається низка повідомлень, 
що власне у пацієнтів з ПТСР часто можуть фор-
муватися автоімунні порушення. Це наводить на 
думку про ймовірну роль реплікованих герпес-
вірусів, зокрема HHV-6, EBV у патогенезі ПТСР 
і його ускладнень, в першу чергу – автоімунних.

Власне у нашому дослідженні серед паці-
єнтів з ПТРС найчастіше був поширений моно 
HHV-6 в активній фазі та ко-інфекція HHV6 з EBV. 
Хоча моно ДНК EBV виявлено у 21,9% осіб, це в 
2,1 рази рідше, ніж поширення моно ДНК HHV-6. 
Існують повідомлення про географічні особли-
вості поширення HHV-6 [15]. Однак, у нашому 
дослідженні ми цього не спостерігали, оскільки 
серед пацієнтів з ПТРС були особи як із захід-
ного, так і зі східного та південного (тимчасово 
переміщені особи) регіонів України.

У науковій літературі існують дискутабель-
ні повідомлення про вплив HSV1/2-інфекції на 
ЦНС, зокрема на формування ХА [37, 42]. У на-
шому дослідженні визначена хронічна HSV1/2-
інфекція (наявність специфічних IgG) у 75% ви-
падків, однак, в жодного з пацієнтів з ПТСР ДНК 
HSV1/2 не виявлено, що вказує на відсутність 
реактивації цих вірусів; IgM HSV1/2 також були 
негативними.   

Висновки. Поширеність герпесвірусів в 
активній фазі серед пацієнтів з ПТСР склала 
78,1%. Найчастіше виявлено реактивацію HHV-6 
– у 46,9% і в ко-інфекції з EBV у 28,1%, що вказує 
на високу ймовірність участі цих нейровірусів у 
патогенезі формування ПТСР. Розуміння склад-
них взаємодій між функціонуванням різних ла-
нок імунної системи за умов ПТСР на тлі реак-
тивованих герпесвірусів дозволить переглянути 

тактику ведення таких пацієнтів з включенням 
імуномодулюючої противірусної терапії.

Зауважимо, що в статті нами проаналізо-
вано лише дані першого етапу нашого проєкту. 
Відтак, кількість пацієнтів, обстежених на дано-
му етапі дослідження, є недостатньою для по-
глиблених висновків. Для підтвердження ролі 
герпесвірусів у формуванні ПТСР і його усклад-
нень, ми плануємо подальші дослідження, в 
тому числі з вивчення особливостей апоптичної 
та антиапоптичної активності імунокомпетент-
них клітин, оцінки активності імунної відповіді за 
активізаційними та імунорегуляторними марке-
рами тощо.
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РЕЗЮМЕ

ПОШИРЕНІСТЬ ГЕРПЕСВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ 
СЕРЕД ПАЦІЄНТІВ З ПОСТТРАВМАТИЧНИМИ 

СТРЕСОВИМИ РОЗЛАДАМИ: ДАНІ ПІЛОТНОГО 
ПРОЄКТУ

Зубченко С.О., Кріль І.Й., Надіжко О.М., Чопяк В.В.

Львівський національний медичний університет  
імені Данила Галицького

Посттравматичний стресовий розлад (ПТРС) 
розвивається у 20-30% постраждалих після стресу 
осіб. Відбувається дисрегуляція адаптивних сис-
тем організму у відповідь на стрес, включаючи гі-
перреактивність симпатичної нервової системи та 
зниження активності глюкокортикоїдів. В етіології 
ПТСР розглядають також потенціал імунозалеж-
ного запалення, на тлі якого ймовірна реактива-
ція герпесвірусних інфекцій. Формується порочне 
коло, асоційоване з хронічними стресовими роз-
ладами та імунозалежним запаленням з реактива-
цією герпесвірусів.

З метою дослідження поширеності реактиво-
ваних герпесвірусів у пацієнтів з ПТСР та аналізу 
їх клініко-лабораторних особливостей, відібрано 
36 осіб.

Визначено, що у пацієнтів групи дослідження 
більшою мірою спостерігались емоційні розлади: 
тривожні думки – у 83,3% осіб, симптоми уник-
нення – у 72,2%, труднощі із засинанням – у 69,4% 
та інші. Поширеність герпесвірусів в активній фазі 
серед пацієнтів з ПТСР склала 78,1%. Найчасті-
ше виявлено реактивацію вірусу герпесу людини 
6 типу (HHV-6) – у 46,9% і в ко-інфекції з вірусом 
Епштейна-Барр (EBV) у 28,1%. За результатами 
загальних лабораторних і біохімічних досліджень 
визначені незначні зміни гранулоцитів та аграну-
лоцитів і підвищені показники CRP у 28,1% осіб.

Отримані результати вказують на високу по-
ширеність, а відтак – ймовірність участі реакти-
вованих герпесвірусів у патогенезі формування 
ПТСР. Розуміння складних взаємодій між функці-
онуванням різних ланок імунної системи за умов 
ПТСР на тлі реактивованих герпесвірусів дозво-
лить переглянути тактику ведення таких пацієнтів 
зі включенням імуномодулюючої противірусної 
терапії.

Ключові слова: посттравматичний стресовий 
розлад, імунна система, герпесвірусні інфекції.
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SUMMARY

PREVALENCE OF HERPESVIRUS INFECTIONS 
AMONG PATIENTS WITH POST-TRAUMATIC STRESS 

DISORDERS (pilot study)

Zubchenko S., Kril I., Nadizhko O., Chopyak V.

Danylo Halytsky Lviv National Medical University

Post-traumatic stress disorder develops in 20-
30% of people affected by stress. In response to 
stress, including hyperreactivity of the sympathetic 
nervous system and decreased glucocorticoid activ-
ity, dysregulation of the body’s adaptive systems oc-
curs. The potential of immune-dependent inflamma-
tion is considered in the etiology of PTSD on the back-
ground of the reactivation of herpesvirus infections. 
Chronic stress disorders and immune-dependent in-
flammation associated with the reactivation of herpes 
viruses formed a vicious circle.

The goal – to study selected 36 patients with re-
activated herpesviruses with PTSD and analyzed their 
clinical and laboratory features. 

It was determined that the patients of the research 
group had severe emotional disorders: anxious 

thoughts – in 83.3% of people, symptoms of avoid-
ance – in 72.2%, difficulty falling asleep – in 69.4%, 
and others. The prevalence of herpesviruses in the 
active phase among patients with PTSD was 78.1%. 
Reactivation of HHV-6 was detected most often – in 
46.9% and co-infection with EBV in 28.1%. According 
to the results of general laboratory and biochemical 
studies, minor changes in granulocytes and agranulo-
cytes and elevated CRP indicators were determined in 
28.1% of people.

The obtained results indicate a high prevalence 
and, therefore, the probability of the participation of 
reactivated herpesviruses in the pathogenesis of the 
formation of PTSD. Furthermore, understanding the 
complex interactions between the functioning of dif-
ferent parts of the immune system under the condi-
tions of PTSD against the background of reactivated 
herpesviruses will allow reviewing the tactics of man-
aging such patients with the inclusion of immunomod-
ulatory, antiviral therapy.

Key words: post-traumatic stress disorder, im-
mune system, herpes virus infections.
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ВИВЧЕННЯ ІМУНОМОДЕЛЮЮЧОЇ ТА ПРОТИЗАПАЛЬНОЇ ДІЇ СЕКРЕТОМ,  
ЯКІ ОТРИМАНІ ІЗ КЛІТИН ГОЛОВНОГО МОЗКУ, КЛІТИН СЕЛЕЗІНКИ  

ЩУРІВ ТА МОНОНУКЛЕАРІВ КРОВІ ЛЮДИНИ

ЛІСЯНИЙ М.І., КЛЮЧНІКОВА А.І., БЄЛЬСЬКА Л.М.
ДУ « Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМНУ»

Вступ. Сьогодні мультипотентні стромальні 
клітини (МСК) широко використовуються в на-
укових дослідженнях та клінічній практиці. Клі-
тинна терапія МСК характеризується високою 
регенеративною активністю та протизапальною 
імуномодулюючою здатністю [1, 2]. Лікувальний 
потенціал МСК був продемонстрований при ба-
гатьох дегенеративних, імуноопосередкованих, 
запальних та інших захворюваннях [3, 4]. Відо-
мо, що МСК мають великий терапевтичний по-
тенціал і досліджуються в багатьох галузях ме-
дицини, проте результати часто суперечливі, а 
клінічні дослідження показують лише незначні 
ефекти або взагалі не призводять до бажаних 
результатів. Потенційною причиною виявлених 
невідповідностей є гетерогенність культивова-
них МСК, на що впливають індивідуальний до-
нор і вихідна тканина, метод виділення, серед-
овище культивування та число пасажів клітин [3-
6]. Джерелом отримання MCК людини являєть-
ся кістковий мозок, пуповинна кров і плацента 
та жирова тканина, проте МСК, отримані із цих 
тканин, мають різницю в здатності до проліфе-
рації та диференціювання і вивільнення бага-
тьох корисних факторів росту, цитокінів та інших 
біоактивних розчинних трофічних факторів, так 
званих «секретом», які являються важливим по-
казником потенціальної активності стовбурових 
клітин [7-9]. Секретом клітин в цілому є суміш 
різних факторів та молекул, які можуть бути в 
розчинному стані чи у вигляді везикул [7, 8].

Синтез та секреція трофічних факторів ха-
рактерний не лише стовбуровим клітинам, а й 
іншим клітинам організму, таким як клітини пе-
чінки, легень, нирок, як здоровим, так і патоло-
гічно зміненим, для всіх цих чинників, які про-
дукуються різними клітинами, була запропоно-
вана узагальнююча назва – клітинний секретом, 
який якісно та кількісно різниться в залежності 
від виду продуцентів цих чинників [9-12].

Паралельно із терміном «секретом», який 
використовується уже більше 25 років, в літера-
турі широко використовуються також такі назви, 
як кондиційні середовища, гуморальні чинники, 
трофічні фактори та екзосоми. Найбільш широ-
ким всеохоплюючим терміном може бути «се-
кретом», якому можуть бути притаманні різний 

склад та активність і під яким можна розуміти ті 
речовини, які необхідні клітині для міжклітинної 
комунікації та взаємодії з іншими клітинами [6-
8, 11].

В той же час багато питань по природі, похо-
дженню, складу та механізму дії ще залишають-
ся не вивченими. Сьогодні ще немає стандарт-
ного протоколу та вимог до МСК та отриманих 
трофічних факторів із них, що значно стримує їх 
практичне застосування.

Виходячи з представлених даних, метою 
роботи слугувало отримання секретом із різних 
джерел, а саме нервових клітин новонародже-
них тварин, клітин селезінки щурів і лімфоцитів 
крові людини та порівняльне дослідження їх іму-
номоделюючих властивостей в імунних тестах 
проліферації клітин, та розвитку набряку мозку 
після ЧМТ.

Матеріали та методи. В роботі використані 
експериментальні тварини – статевозрілі щури 
та миші розведення віварію ДУ «ІНХ НАМН». Усі 
роботи з експериментальними тваринами про-
водили з дотриманням законодавчих норм та 
вимог Закону України № 3447 IV «Про захист 
тварин від жорстокого поводження», «Європей-
ської конвенції про захист хребетних тварин, які 
використовуються для дослідних та інших на-
укових цілей» (Страсбург, 1986), з урахуванням 
принципів біоетики та норм біологічної безпеки. 
Тварин утримували у стандартних умовах акре-
дитованого віварію, знеболення та евтаназію 
проводили під ефірним наркозом. Проведення 
дослідження затверджене комісією з етики та 
біоетики Інституту нейрохірургії імені акад. А.П. 
Ромоданова НАМН України (протокол № 35 від 9 
квітня 2021 р.).

Матеріалом для отримання секретом слугу-
вали: 1) суспензія клітин головного мозку ново-
народжених щурів; 2) суспензія клітин селезінки 
дорослих щурів; 3) лімфоцити крові людини. 

Методика отримання суспензії клітин при-
липаючої та не прилипаючої фракції головного 
мозку щурів [5, 6]. Коротко методика полягала в 
тому, що свіжовиділену суспензію клітин голов-
ного мозку новонароджених щурів в об’ємі 2,0 
мл, в концентрації 2×106 кл/мл наносили рівно-
мірним шаром на дно пластикових чашок Пе-
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трі, після чого інкубували при t 37° протягом 24 
годин. Після інкубації зливали у центрифужну 
пробірку надосадову (не прилипаючу фракцію) 
клітин, і центрифугували 10 хв при 1000 об/хв. 
Суспензію клітин готували у стандартній кон-
центрації 2×106 кл/мл і наносили знову на чашки 
Петрі, таким чином це були клітини не прилипа-
ючої фракції. До адгезованих на пластику чашки 
Петрі клітин додавали 5 мл повного поживного 
середовища 199 з 5% телячої ембріональної си-
роватки, інкубували при t 37° – це була прилипа-
юча фракція. На 3-тю добу в стерильних умовах 
до чашок Петрі, з прилипаючими та не прилипа-
ючими фракціями клітин, які культивувались, до-
давали по 1 мл повного поживного середовища. 
На 6-ту добу повне поживне середовище, в обох 
фракціях клітин, замінювали збідненим, без те-
лячої сироватки, середовищем 199 та культиву-
вали 24 години при t 37° С, для отримання се-
кретому цих клітин. Після культивування, вміст 
чашок Петрі переносили в пробірки, рахували 
кількість клітин, отриманих в процесі культиву-
вання і центрифугували 10 хв при 3000 об/хв. 
Отриманий надосад використовували як секре-
том прилипаючої та не прилипаючої фракції клі-
тин головного мозку новонароджених щурів. 

Отримання секретом мононуклеарів пери-
феричної крові людини по методу Lucian Beer та 
ін. 2015 [14].

Периферичну кров розводили у співвідно-
шенні 1:1 фізіологічним розчином. Нашарува-
ли на градієнт щільності фекол-верографіну 
(×=1,078), центрифугували 45 хв при частоті 
обертів 1500 об/ хв. Отримані клітини відмивали 
в фізіологічному розчині шляхом центрифугу-
вання. Отримані клітини ресуспендували в 1 мл 
поживного середовища без сироватки. Прово-
димо підрахунок клітин з 3% оцтовою кислотою. 
Доводили кількість клітин до кінцевої концен-
трації 25х106/мл. У подальшому клітини культи-
вували протягом 24 та 48 год при 37° С в атмос-
фері, що містила 5% СО2. Після культивування 
культуральне середовище центрифугували 10 
хвилин при 1500 об/хв для видалення клітинно-
го дебріса, а потім повторно центрифугували 
при 6000 об/хв протягом 2 хв. Надосади (секре-
томи) збирали в епіндорфи по 2 мл, визначали 
вміст білку та нуклеїнових кислот і зберігали при 
t -20° С для подальшого дослідження [14].

Отримання секретом мононуклеарів спле-
ноцитів щурів [15].

Згідно вимог про дотримання етичних норм 
та рекомендацій не жорстокого відношення до 
лабораторних тварин, смерть тварин викликали 
шляхом передозування ефірного наркозу, який 
викликав спочатку сон, потім зупинку дихання, а 
потім зупинку серцебиття. Померлі тварини че-
рез 2-3 хвилини після смерті в стерильних умо-
вах розтинали, видаляли селезінку.

Фрагмент селезінки подрібнювали та гомо-
генізували в стерильних умовах в поживному 
середовищі без сироватки. Отриману суміш 
клітин нашарували на градієнт щільності фе-
кол-верографіну (×=1,078), центрифугували 45 
хв при частоті обертів 1500 об/хв. Отримані клі-
тини відмивали в фізіологічному розчині шля-
хом центрифугування. Отримані клітини ресус-
пендували в 1 мл поживного середовища без 
сироватки. Проводили підрахунок клітин з 3% 
оцтовою кислотою. Доводили кількість клітин 
до кінцевої концентрації 25х106/мл. Далі кліти-
ни культивували протягом 24 та 48 год при 37° 
С в атмосфері, що містила 5% СО2. Після куль-
тивування культуральне середовище центрифу-
гували 10 хвилин при частоті обертів 1500 об/хв 
для видалення клітинного дебрісу. Секретоми 
отримували з первинного супернатанту шляхом 
центрифугування при частоті обертів 6000 об/
хв протягом 2 хв. Секретоми збирали в епіндор-
фи, визначали вміст білку та нуклеїнових кислот 
і зберігали при t -20° С для подальшого дослі-
дження [15].

Вивчення проліферативної активності 
імунних клітин мікрометодом в тесті РБТЛ 
[16].

Вивчення проліферативної активності імун-
них клітин периферичної крові людини проводи-
ли в реакції бласттрансформації з подальшим 
морфологічним обліком. В контрольну та міто-
ген-індуковану пробу вносили 0,1 мл гепарини-
зованої периферичної крові людини та 1,0 мл 
поживного середовища 199 з 10% ембріональ-
ної сироватки. В мітоген-індуковану пробу до-
датково вносили ФГА в дозі 2 мкг/мл («Difco»). 
Паралельно в контрольні та мітоген-індуковані 
проби вносили секретоми в різних концентраці-
ях (100мкг, 10 мкг, 1 мкг). Всі проби культивува-
ли при 37° С в атмосфері, що містила 5% СО2, 
протягом 72 год. Після закінчення терміну куль-
тивування до клітин додавали 20% охолоджену 
оцтову кислоту, центрифугували 10 хв при час-
тоті обертів 1500 об/хв, до осаду додавали 96% 
етиловий спирт, та робили морфологічні препа-
рати. Фарбували препарати по Романовському. 
При морфологічному обліку оцінювали кількість 
бластних клітин [16].

При вивченні впливу секретом різного по-
ходження на запальні процеси та розвиток на-
бряку мозку, була використана модель проника-
ючого пошкодження паренхіми головного мозку 
у мишей через кістки склепіння черепа [17, 18]. 
Лабораторних тварин, таких як щурі та миші, 
досить широко використовують для вивчення 
патогенезу різних захворювань [19, 20] в тому 
числі і ЧМТ [18].

Мишей вагою 15-18 г попередньо наркоти-
зували розчином кетаміну в дозі 80 мг/кг та 40,0 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Beer L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26567861
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мг/кг ксилозину і після анестезії наносили ЧМТ 
[19, 20].

Перед нанесенням травми, шкіру голови ми-
шей ретельно обробляли етиловим спиртом. 
Моделювання ЧМТ мишей було проведене біль-
ше 90 тваринам методом проколу шкіри та кіс-
ток черепа лівої гемісфери стерильною голкою 
із систем переливання крові діаметром 2 мм 
на глибину 3,5-4 мм. Введення секретому про-
водили одноразово, внутрішньом’язово, в дозі 
10,0 мг через 1 годину після ЧМТ та виходу тва-
рин з наркозу.

Методика вивчення набряку мозку. Через 48 
годин після ЧМТ, мишей виводили з експери-
менту методом передозування наркозу ефіром, 
проводили декапітацію голови і, не пошкоджу-
ючи мозок, видаляли його з порожнини черепа.

Оглядали виділені півкулі мозку і перевіряли 
пошкодження лівої півкулі мозку, які були дуже 
помітні, що підтверджувало наявність проника-
ючої травми мозку в лівій півкулі. Виділяли шма-
точки паренхіми лівої та правої півкуль головно-
го мозку величиною 80-120 мг і поміщали в тер-
мостат, де висушували при t 50-51° С протягом 
24 годин. Виділені шматочки обох півкуль зва-
жували до та після висушування і розраховували 
відсоток води на 1,0 мг тканини по формулі: 

Набряк мозку % = (а – б) : а×100%,

де а – вага дослідної частки мозку до вису-
шування, б – вага після висушування [Khan M et 
al, 2009].

Обробку результатів здійснювали за допо-
могою програмного забезпечення Microsoft 
Excel 97 SR-2 (Microsoft Corporation, USA) на 
персональному комп’ютері з процесором Intel® 
Pentium® Pro з операційною системою Microsoft 
Windows 98 (Microsoft Corporation, USA).

Результати досліджень

Дослідження in vitro проліферативної ак-
тивності лімфоцитів крові при дії секретом, які 
отримані з різних типів клітин.

При дослідженні дії секретом різних типів 
клітин на бласттрансформуючу активність лім-
фоцитів було використано два показника оцінки 
цієї реакції, а саме: спонтанну та стимульовану 
мітогеном ФГА проліферацію в тесті РБТЛ.

При вивченні впливу секретом головно-
го мозку новонароджених щурів на спонтанну 
проліферативну активність лімфоцитів крові 
встановлено (табл. №1), як секретом прилипа-
ючої фракції, так і не прилипаючої фракції клітин 
мозку чинить стимулюючий вплив на проліфе-
рацію, порівняно з контролем. Так, секретом 
прилипаючої фракції клітин вірогідно підсилю-
вав проліферацію лімфоцитів в дозі секретому 
10 і 100 мкг/мл, порівняно з контролем. Проте, 
вірогідної різниці в застосуванні прилипаючої та 
не прилипаючої фракції клітин мозку виявлено 
не було. Достовірно зростала проліферація лім-
фоцитів при застосуванні секретом головного 
мозку новонароджених щурів, при застосуванні 
секретому в дозі 100 мкг.

Таблиця 1
Вплив секретом клітин головного мозку, селезінки та мононуклеарів периферичної крові на 

проліферацію лімфоцитів в реакції бласттрансформації лімфоцитів крові (РБТЛ)

% баластних клітин
контроль

Доза секретому

100 мкг 10 мкг 1 мкг

Секретом 
мононуклеарів крові

Спонтанна РБТЛ 5,85±4,2 10,94±3,9 7,31±5,67 6,12±2,44

Стимульована 
(ФГА) РБТЛ

35,6±4,5 24,4±5,3* 26,6±7,2 31,23±7,23

Секретом прилипаю-
чих нервових клітин

Спонтанна РБТЛ 8,7±2,4 26,6±6,1 13,2±5,8 12,0±4,9*

Стимульована 
(ФГА) РБТЛ

33,5±6,8 15,2±4,2* 26,9±9,4* 32,2±10,5

Секретом не при-
липаючих нервових 
клітин

Спонтанна РБТЛ 8,77±2,4 20,5±10,0* 17,5±4,9* 15,2±3,1*

Стимульована 
(ФГА) РБТЛ

33,5±6,8 23,6±7,2* 28,0,85±14,2 33,5±8,8

Секретом 
мононуклеарів 
селезінки

Спонтанна РБТЛ 9,75±2,6 15,6±5,1 13,11±4,2 11,24±3,4

Стимульована 
(ФГА) РБТЛ

34,6±6,6 24,2±7,3* 26,21±5,5 30,7±5,9

Примітка: * – статистично вірогідна різниця (р<0,05) з показниками контролю.

При вивченні впливу секретом головного 
мозку новонароджених щурів на проліфератив-
ну активність лімфоцитів крові, стимульовану 
ФГА, встановлено, що тільки секретом прили-
паючої фракції к.г.м.н.щ. в дозі 100 мкг, чинить 
навпаки, – гальмуючий вплив на проліферацію, 
порівняно з контролем.

Аналізуючи отримані дані, можна сказати, 
що на стимульовану ФГА проліферацію лімфо-
цитів має пригнічуючий вплив тільки секретом 
прилипаючої фракції, в дозі 100 мкг. Тоді як  
спонтанна проліферативна активність лімфоци-
тів активувалась під впливом секретом прили-
паючої та не прилипаючої фракції.
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Як видно з даних, наведених в таблиці, секре-
том мононуклеарів лімфоцитів крові дозозалежно 
гальмував ФГА-стимульовану активацію лімфоци-
тів. Мала концентрація секретому, а саме 1,0 мкг/
мл, статистично вірогідно не впливала на стиму-
льовану реакцію лімфоцитів в РБТЛ, проте доза 
10 мкг/мл викликала гальмування в середньому 
на 30% і тільки 100,0 мкг/мл викликала приблизно 
1,5-разове вірогідне (р<0,05) гальмування.

Було встановлено 1,5-2,0-разове посилення 
спонтанної бласттрансформації при дії даного 
секретому в дозі 100 мкг/мл, проте воно не було 
статистично вірогідне. При дії 10 мкг/мл ми ви-
значали незначне 20% посилення спонтанної 
проліферативної відповіді, а доза 1 мкг/мл не 
впливала на дані показники ((5,85± 4,16)% в 
контролі та (6,12 ± 2,44) в досліді).

Подібну тенденцію впливу на спонтанну та 
ФГА-стимульовану проліферативну активність 
лімфоцитів ми спостерігали при дії іншого типу 
секретому, а саме секретому мононуклеарів 
спленоцитів селезінки. Доза 100 мкг/мл та доза 
10 мкг/мл гальмували стимульовану РБТЛ на 
45% та 35% відповідно. Необхідно зазначити, 
що використання дози секретому 1 мкг/мл не 
впливало як на стимульовану, так і на спонтан-
ну проліферативну активність лімфоцитів. При 
цьому, звертає на себе увагу приблизно півтора 
разове підвищення кількості баластних клітин в 
спонтанній РБТЛ в порівнянні до контролю при 
дії дози 100 мкг/мл, та збільшення на 30-35% 
при дії дози 10 мкг/мл.

Таким чином, підсумовуючи результати про-
ведених досліджень, нами встановлено, що 

секретоми мононуклеарів периферичної крові 
людини, як і секретоми спленоцитів щура, дозо-
залежно інгібують ФГА-стимульовану та підсилю-
ють спонтанну проліферативну активність лімфо-
цитів, що, на нашу думку, можливо, обумовлено 
схожим вмістом протеїнів, нуклеїнових кислот 
тощо в даних секретомах. Отримані нами дані 
про супресивний влив СМКЛ узгоджуються з да-
ними [15], які продемонстрували значне знижен-
ня проліферативної відповіді ФГА-стимульованих 
CD4+ клітин.

З численних даних літератури відомо, що 
при травматичному пошкодженні головного 
мозку розвивається запальна реакція в зоні 
ушкодження, що призводить до патологіч-
них реакцій, в тому числі і до набряку тканини 
мозку. Відомо також, що секретоми, особливо 
екзосоми, які отримані із МСК різного похо-
дження, гальмують запальні реакції і розвиток 
набряку мозку [22]. В той же час невідомо, як 
на ці процеси впливають секретоми, отримані 
із інших джерел, а саме із спленоцитів щурів та 
лімфоцитів людини, що обумовило проведен-
ня дослідження по їх вивченню впливу на роз-
виток набряку мозку в експерименті по вмісту 
води по 1,0 мг тканини мозку після моделю-
вання ЧМТ.

Проведеними дослідженнями встановлено, 
що після індукції травматичного ушкодження 
лівої півкулі мозку миші, виникає розвиток за-
пальної реакції та збільшення кількості води в 
паренхімі мозку, що було зареєстровано через 
48 годин після нанесення  травми, що представ-
лено в таблиці 2.

Таблиця 2
Особливості набряку мозку у мишей через 48 годин після ЧМТ 

(вміст води у %, на 1 мг тканини)

ЧМТ Інтактні тварини (контроль)

Ліва півкуля
n = 10

Права півкуля
n = 10

Ліва півкуля
n = 7

Права півкуля
n = 7

77,97 ± 4,98* 71,88 ± 6,73 69,88  ± 7,98 68,64 ± 6,9

Примітки: * – статистично вірогідна різниця (р<0,05) між показниками лівої півкулі інтактних тварин 
(контролю).

Так, через 48 годин після травми спостері-
гається вірогідне підвищення вмісту (р<0,05) в 
лівій півкулі головного мозку в порівнянні зі здо-
ровими, не травмованими тваринами. В правій 
півкулі мозку також спостерігалось збільшення 
рівня води, але вірогідних відмінностей не вста-
новлено, що свідчить про переважний розвиток 
набряку лише в лівій півкулі, на яку було нанесе-
но травматичне ушкодження.

Слід відмітити, що в інтактних здорових тва-
рин, яким не було нанесено ЧМТ, вміст води в 

обох півкулях був практично однаковим і скла-
дав 68-70% на 1 мг тканини, тоді як після нане-
сення травми більше збільшувався вміст води в 
травмованій півкулі до 77%, а в неушкодженій 
півкулі вміст води був значно меншим: 71,8%. 
При введенні секретом різного походження, 
через 1 годину після травми було виявлено, що 
вони не однаково впливають на розвиток набря-
ку та накопичення води в паренхімі півкуль моз-
ку, що показано в таблиці 3.
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Таблиця 3
Вплив секретом різного походження на розвиток набряку мозку у мишей з ЧМТ 

(вміст води у % на 1 мг тканини)

Ліва півкуля Права півкуля

ЧМТ (контроль) 77,9 ± 4,98 71,88 ± 6,73

ЧМТ + секретом прилипаючої фракції 
клітин головного мозку

73,3 ± 8,57 63,9 ± 9,8*

 ЧМТ + секретом не прилипаючої 
фракції клітин головного мозку 

76,2 ± 6,9 67,6 ± 7,68

ЧМТ + секретом лімфоцитів людини 77,6 ± 2,9 76,6 ± 3,4

ЧМТ + секретом спленоцитів 70,5 ± 7,8* 66,5 ± 9,8*

Примітка: * – статистично вірогідна різниця (р<0,05) між показниками контролю.

Так, секретом, який отриманий із культури 
прилипаючих клітин головного мозку новона-
роджених мишей, вірогідно гальмував накопи-
чення води лише в правій півкулі (р<0,05) і дещо 
зменшував набряк, але не вірогідно в лівій півку-
лі, що свідчить про вміст в цьому секретомі фак-
торів, які гальмують розвиток набряку мозку, що 
характерно для секретомів, отриманих із МСК.

При введенні секретому, отриманого зі 
спленоцитів, було виявлено вірогідне гальму-
вання накопичення води в лівій півкулі та значне, 
але не достовірне зниження в правій півкулі. Це 
може свідчити, що секретом спленоцитів міс-
тить чинники, які здатні гальмувати розвиток на-
бряку мозку. Дослідження секретому із не при-
липаючих клітин мозку та лімфоцитів людини не 
виявило впливу на розвиток набряку, як в лівій, 
так і в правій півкулі мозку, проте потрібно від-
мітити, що секретом із не прилипаючої фракції 
клітин викликають зменшення набряку більше в 
правій півкулі головного мозку.

Отримані результати даного дослідження 
показують, що секретоми, отримані із клітин 
мозку та спленоцитів, здатні чинити гальмуван-
ня розвитку набряку, але переважно і вірогідно в 
здоровій півкулі мозку, тоді як у травмованій не 
достовірно зменшують набряк мозку. Це мож-
ливо пояснити тим, що після травми, тваринам 
вводили секретоми одноразово в дозі 10 мкг. 
через 1 годину після ЧМТ. Для уточнення впливу 
секретомів на набряк мозку потрібно збільшити 
як дозу, так і кількість введення до 2-3 разів, що 
можливо, дасть можливість отримати більш на-
глядну відповідь, чи мають ці секретоми проти-
набрякову дію, чи ні.

Секретоми, отримані із лімфоцитів людини, 
не впливають на розвиток набряку як в лівій, так 
і правій півкулі, що дозволяє допустити, що в 
цьому секретомі відсутні чинники, які гальмують 
набряк мозку.

Можна зробити попередній висновок, що 
секретоми, отримані зі спленоцитів та прили-

паючих клітин мозку, мають протизапальну та 
протинабрякову дію, і можуть при їх введенні в 
ранні терміни після травми знижували розвиток 
набряку, особливо в здоровій півкулі мозку.

Висновки: 

1. Секретоми, які отримані методом коротко-
тривалого культивування клітин головного 
мозку і клітин селезінки щурів та мононукле-
арів крові людини, мають різні імуномоделю-
ючу та протизапальну дію в тесті проліфера-
ції лімфоцитів та розвитку запалення та на-
бряку мозку після ЧМТ.

2. Секретоми прилипаючих та не прилипаючих 
клітин головного мозку, мононуклеарів пе-
риферичної крові людини і секретоми моно-
нуклеарів спленоцитів щура, дозозалежно 
інгібують ФГА-стимульовану та підсилюють 
спонтанну проліферативну активність лім-
фоцитів у тестах in vitro.

3. Секретоми прилипаючої фракції клітин но-
вонароджених щурів та клітин селезінки 
гальмують розвиток набряку мозку у мишей 
після ЧМТ, що свідчить про наявність у них 
протизапальних властивостей, які подібні 
секретомам МСК.
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РЕЗЮМЕ

ВИВЧЕННЯ ІМУНОМОДЕЛЮЮЧОЇ ТА 
ПРОТИЗАПАЛЬНОЇ ДІЇ СЕКРЕТОМ,  

ЯКІ ОТРИМАНІ ІЗ КЛІТИН ГОЛОВНОГО МОЗКУ, 
КЛІТИН СЕЛЕЗІНКИ ТА МОНОНУКЛЕАРІВ КРОВІ

Лісяний М.І. Ключнікова А.І., Бєльська Л.М.

ДУ « Інститут нейрохірургії  ім. акад. А.П. Ромоданова НАМНУ

Вступ. Сьогодні мультипотентні стромальні 
клітини (МСК) широко використовуються в науко-
вих дослідженнях та клінічній практиці. 

Лікувальний потенціал МСК був продемонстро-
ваний при багатьох  дегенеративних, імуноопосе-
редкованих, запальних та інших захворюваннях. 
Джерелом отримання MCК людини являється кіст-
ковий мозок, пуповинна кров і плацента та жирова 
тканина, проте МСК, отримані із цих тканин, мають 
різницю в здатності до проліферації та диферен-
ціювання і вивільненні багатьох корисних факто-
рів росту, цитокінів та інших розчинних трофічних  
факторів, так званих «секретом», які являються 
важливим показником потенційної активності 
стовбурових клітин. В той же час багато питань по 
природі, походженню, складу та механізму дії ще 
залишається не вивченим. 

Виходячи з представлених даних, метою робо-
ти слугувало отримання секретом із різних джерел, 
а саме нервових клітин новонароджених тварин, 
клітин селезінки щурів і лімфоцитів крові людини, та 
порівняльне дослідження їх імуномоделюючих влас-
тивостей в імунних тестах проліферації клітин, роз-
витку запальної  реакції та набряку мозку після ЧМТ.

Матеріали та методи. В роботі використа-
ні експериментальні тварини – статевозрілі щури 
та миші розведення віварію ДУ «ІНХ НАМН»). Усі 
роботи з експериментальними тваринами прово-
дили з дотриманням законодавчих норм та вимог 
Закону України №3447 IV “Про захист тварин від 
жорстокого поводження», «Європейської конвенції 
про захист хребетних тварин, які використовують-
ся для дослідних та інших наукових цілей» (Страс-
бург, 1986), з урахуванням принципів біоетики та 
норм біологічної безпеки. Тварин утримували у 
стандартних умовах акредитованого віварію, зне-
болення та евтаназію проводили під ефірним нар-
козом.

Отримання секретом із клітин головного мозку 
новонароджених щурів та клітин селезінки і моно-
нуклеарів периферичної крові людини проводили 
відомими методами і зберігали при -20° С по 2 мл. 
Вивчали вплив отриманих секретом на проліфера-
тивну активність лімфоцитів крові, та на розвиток 
набряку мозку у мишей після ЧМТ. Обробку ре-
зультатів здійснювали за допомогою програмного 
забезпечення Microsoft Excel 97 SR-2 (© Microsoft 
Corporation, USA) на персональному комп’ютері 
з процесором Intel® Pentium® Pro з операцій-
ною системою Microsoft Windows 98 (© Microsoft 
Corporation, USA).

Результати досліджень. Секретоми, які 
отримані методом короткотривалого культивуван-
ня клітин головного мозку і клітин селезінки щурів 
та мононуклеарів крові людини, мають різну дозо-
залежну імуномоделюючу дію в тесті проліферації 
лімфоцитів. Вони стимулюють спонтанну проліфе-
рацію лімфоцитів і гальмують ФГА-індуковану про-
ліферацію. Секретоми прилипаючої фракції клітин 
новонароджених щурів та клітин селезінки гальму-
ють розвиток запальної реакції та набряку мозку у 
мишей після ЧМТ. Інші секретоми не впливали на 
запальну реакцію в головному мозку після ЧМТ.

Висновок. Секретоми, які отримані із різних 
органів та тканин організму, мають неоднакову 
імуномодулюючу дію на проліферацію лімфоцитів 
та протизапальні реакції в організмі.

Ключові слова: секретоми, лімфоцити, стов-
бурові нервові клітини, проліферація, набряк мозку.

SUMMARY

STUDY OF THE IMMUNOMODULATING AND 
ANTI-INFLAMMATORY EFFECT OF SECRETOMES 

OBTAINED FROM BRAIN CELLS, SPLEEN CELLS AND 
BLOOD MONONUCLEAR CELLS

Lisianyi M., Kliuchnykova A., Bielska L.

State University “Institute of Neurosurgery named after 
Academician. A.P. Romodanov NAMSU

Introduction. Today, multipotent stromal cells 
(MSCs) are widely used in scientific research and 
clinical practice. The therapeutic potential of MSCs 
has been demonstrated in many degenerative, im-
mune-mediated, inflammatory, and other diseases. 
The source of human MSCs is bone marrow, umbili-
cal cord blood, and placenta and adipose tissue, but 
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MSCs derived from these tissues differ in their ability 
to proliferate, differentiate, and release many useful 
growth factors, cytokines and other soluble trophic 
factors, the so-called “secret”, which is an important 
indicator of the potential activity of stem cells. At the 
same time, many questions about the nature, origin, 
composition and mechanism of action still remain un-
explored.

Based on the presented data, the purpose of 
the work was to obtain secretions from different 
sources, namely, nerve cells of newborn animals, 
rat spleen cells, and human blood lymphocytes, and 
a comparative study of their immunomodulating 
properties in immune tests of cell proliferation, and 
the development of an inflammatory reaction and 
cerebral edema after TBI.

Materials and methods. The experimental 
animals used in the work are sexually mature rats 
and mice bred in the vivarium of the State University 
“INH NAMN”). All work with experimental animals 
was carried out in compliance with the legislative 
norms and requirements of Law of Ukraine No. 
3447 IV “On the Protection of Animals from 
Cruelty Treatment”, “European Convention on the 
Protection of Vertebrate Animals Used for Research 
and Other Scientific Purposes” (Strasbourg, 1986), 
with taking into account the principles of bioethics 
and biological safety norms. Animals were kept 
in standard conditions of an accredited vivarium; 
anesthesia and euthanasia were performed under 
ether anesthesia

Extraction of secretomes from brain cells of new-
born rats and spleen cells and mononuclear cells of 
human peripheral blood was carried out by known 
methods and stored at -20°C in 2 ml. The effect of the 
obtained secretomes on the proliferative activity of 
blood lymphocytes and on the development of brain 
edema in mice after TBI was studied. Results were 
processed using Microsoft Excel 97 SR-2 software (© 
Microsoft Corporation, USA) on a personal computer 
with an Intel® Pentium® Pro processor and Microsoft 
Windows 98 operating system (© Microsoft Corpora-
tion, USA).

Research results. Secretomes obtained by 
the method of short-term cultivation of rat brain and 
spleen cells and human blood mononuclear cells have 
different dose-dependent immunomodulating effects 
in the lymphocyte proliferation test. They stimulate 
spontaneous proliferation of lymphocytes and inhibit 
FHA-induced proliferation. Secretomes of the adher-
ent fraction of neonatal rat cells and spleen cells in-
hibit the development of inflammatory response and 
cerebral edema in mice after TBI. Other secretomes 
did not influence the inflammatory response in the 
brain after TBI.

Conclusion. Secretomes obtained from differ-
ent organs and tissues of the body have a different 
immunomodulatory effect on the proliferation of 
lymphocytes and anti-inflammatory reactions in the 
body.

Key words: secretomes, lymphocytes, stem 
nerve cells, proliferation, brain swelling.
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CONGENITAL IMMUNODEFICIENCY DISORDERS 
IN THE PEDIATRIC PRACTICE

LUPALTSOVA O., DROBOVA N., SERVETNYK A.
Kharkiv National Medical University

Introduction. Congenital (primary) immuno-
deficiency disorders are genetic pathology that af-
fects the immune system function. Primary immu-
nodeficiency affects cell maturation or function at 
different levels during hematopoiesis [1, 2]. These 
conditions are most often represented by a break-
down in one gene, which leads to an inadequate 
immune response to infectious agents, autoim-
mune disorders, malignant lesions, and allergic 
diseases as a result [3]. Such clinical presentation 
in patients leads to recurrent, protracted or severe 
infections because of common infection or oppor-
tunistic pathogens, and clinical picture and course 
of these diseases depending on the specific im-
munological the defect [4, 5]. Despite the fact that 
the understanding of the mutual friendly work of in-
nate and adaptive, humoral and cellular immunity is 
quite widely described in the literature, congenital 
immunodeficiencies are still classified for practical 
purposes as those that don’t have complete under-
standing of its pathological nature [4, 6]. 

Today, about 300 types of primary immunode-
ficiencies have been identified, in another sources 
you can see information about 430 types [1, 7]. This 
group includes combined B and T cell deficiency, 
prevalence of antibody deficiency, disorders of im-
munodeficiency with regulatory disturbance, dis-
orders of congenital phagocytosis, deficiency of 
congenital immunity, auto-inflammatory disorders, 
complement system deficiencies and other well-
defined immunodeficiency syndromes [8].

Around the world, over 6 million people (ap-
proximately 1 in 10,000 people) have congenital 
immunodeficiencies and 70-90% among of them 
remains undiagnosed (IV) that is why the real fre-
quency of those diseases is much higher. Data on 
the average life expectancy of such patients in dif-
ferent regions vary [10]. 

As primary immunodeficiency disorders are a 
heterogeneous group of rare hereditary diseases 
caused by various monogenetic immune defects, 
therefore for successful timely diagnostics it is 
necessary to use genetic methods [11]. The ge-
netic causes of a lot of primary immunodeficien-
cies were newly developed, which allows an accu-
rate diagnosis, parental counseling and prenatal 
testing. Mutations in more 500 different genes that 

cause congenital immunodeficiencies have already 
been described.

Primary immunodeficiencies are most often as-
sociated with childhood because such disorders 
were commonly diagnosed and treated by pediatri-
cians [11]. But nowadays, thanks to the develop-
ment of medicine, such patients are increasingly 
reaching the 18 years old age and moving into 
adulthood. Although we have such a positive trend, 
primary immunodeficiencies are still more of a pe-
diatric problem.

Material and methods. This dates are per-
formed the clinical case the child with congenital 
immunodeficiency complement. 

General and medical history. The child is 
from 6th pregnancy. Pregnancy was without toxic-
ity, without risk of miscarriage. The gestational age 
of pregnancy at 39 weeks, physiological delivery 
was without complications. The child was born in 
full-term. The weight at birth was 3.49 kg, height – 
52 cm. The gneiss was on the scalp, the skin was 
without rashes. Prolonged jaundice was not pres-
ent. The child was attached to the breast immedi-
ately after birth.

The low weight was from 6 months. Also child 
held up the head from 3 months and rolled over at 
4 months, set – at 7 month, started walking – at 11 
month. First teeth were at 8 months. Late teeth-
ing was in boy; by 1 year were 4 teeth. The patient 
started to talk with collocations at 2 years. The psy-
chical and mental developments were according to 
the age periods of childhoods.

Breastfeeding was long time, from the first 
day of life. From 2 weeks child had pronounced 
intestinal colic. From 2 months diaper rashes 
were appeared on extensor surfaces, in the area 
of the ankle joints, neck. Treatment of diaper 
rashes were without effect. Diaper rash were with 
intensive redness and severe itching, despite 
that the child had breastfeeding and the mother  
had hypoallergenic diet. The one of complains 
was the intensive pain of the abdominal region af-
ter feeding. 

Periodically, the child had diarrhea, stools in 
large volumes, with defecation 7-8 times per day. 
Also child has a food allergy, since 4 years he had 
allergic rhinitis, eczema of the hands.
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At 6 years physical development had the de-
creased level: low at the weight (16 kg, less than 5 
percentile), low height (110 cm, less than 30 per-
centile). 

Atopic dermatitis, infant form was diagnosed 
by a dermatologist. Lactose intolerance, chronic 
gastritis, dolichosigma, biliary dyskinesia were ob-
served by a gastroenterologist.

Also he usually has 2 times per year respiratory 
diseases, with bacterial complications, such as pu-
rulent otitis, obstructive bronchitis each times.

Parameters immunological blood test are 
presented: Immunoglobulin IgA – 1.09 g/l (refe-
rence value 0.27-1.95), Immunoglobulin IgM – 
0.93 g/l (reference value 0.24-2.1), Immunoglo-
bulin IgG – 9.8 g/l (reference value 5.04-14.64), 
Immunoglobulin IgE – 1796 kU/l, Circulating im-
mune complexes – 53 ODU (reference value <115), 
Compliment activity – 65 LO (reference value 36-
74), T-lymphocytes (CD3+) – 64.4% (reference 
value 59-78), T-lymphocytes (CD3+) – 1.21x10*9/l 
(reference value 1.4-3.8), cytolytic T-lymphocytes 
(CD3+CD16/56+) – 2.4% (reference value 0-10), 
% of activated T-lymphocytes (CD3+HLA-DR+) – 
2.7% (1-8), T-helpers (CD3+ CD4+) – 44.3% (ref-
erence value 32-45), T-helpers (CD3+ CD4+) – 
0.84x10*9/l (reference value 0.7-2.8), % of ac-
tivated T-helpers (CD3+CD4+HLA-DR+) – 2.5% 
(reference value 1-8), T-cytotoxic lymphocytes 
(CD3+CD8+) – 16.8% (reference value 21-35), T-
cytotoxic lymphocytes (CD3+CD8+) – 0.32x10*9/l 
(reference value 0.5-1.8), % of activated T-cyto-
toxic lymphocytes (CD3+CD8+HLA-DR+) – 4.1% 
(reference value 1-12), B-lymphocytes (CD19+) – 
0.432x10*9/l (reference value 0.5-1.1), NK cells 
(CD3-CD16/56+) – 11.2% (reference value 6-20), 
NK cells (CD3-CD16/56+) – 0.209x10*9/l (refe-
rence value 0.1-0.9).

In immunological blood test was a detected de-
creased level of CD3+-lymphocytes, CD3+CD8+- 
cytotoxic lymphocytes, CD19 +-lymphocytes. 

Gene panel of boy identifies one pathogenic 
variant in С8B (c. 1282C>T (p.Arg428*)), heterozy-
gous, one heterozygous variant in C3 (c.2402C>T 
(p.Thr801Met)), which is associated with auto-
somal recessive and dominant. Uncertain Sig-
nificance variants were detected, such as CBL 
c.1849C>T (p.Arg617Trp), heterozygous; DNAH11 
c.12475G>T (p.Val4159Leu), heterozygous; 
IGLL1 c.221G>A (p.Arg74His), heterozygous; 
IL1RN c.535G>T (p.Asp179Tyr), heterozygous; 
POLE c.3890C>T (p.Ser1297Leu), heterozygous; 
PSMB8 c.730G>A (p.Gly244Ser), heterozygous; 
RIPK1 c.1276T>C (p.Tyr426His), heterozygous; 
STAT5B c.1975C>T (p.Arg659Cys), heterozygous; 
TONSL c.1114G>C (p.Val372Leu), heterozygous 
variants.

The result of genetic testing should be inter-
preted within the context of additional laboratory 

results, family history and clinical findings for ap-
propriate next steps for further evaluation.

Clinical findings. Allergic skin symptoms 
(atopic dermatitis, eczema), persistent bacterial 
infections of the upper and lower respiratory tract, 
late teething, diarrhea, chronic diseases of the 
gastrointestinal tract are manifestations of immu-
nodeficiency states.

Family history. A positive allergic family his-
tory was presented. Positive genetic tests of family 
history also were detected. In the father one patho-
genic variant was identified in C8B. C8B is associ-
ated with autosomal recessive C8 beta deficiency. 
Gene panel of the father identifies one pathogenic 
variant in С8B (c.1282C>T (p.Arg428*)), heterozy-
gous. Additional variant(s) of uncertain significance 
identified, such as IGLL1 c.221G>A (p.Arg74His), 
heterozygous; POLE c.3890C>T (p.Ser1297Leu), 
TONSL c.1114G>C (p.Val372Leu), heterozygous.

In the mother variants of uncertain signifi-
cance were identified, such as C3 c.2402C>T 
(p.Thr801Met) heterozygous variant. RIPK1 
c.1276T>C (p.Tyr426His), heterozygous. Uncer-
tain significance variants were detected STAT5B 
c.1975C>T (p.Arg659Cys), heterozygous.

The sister of patient have the next uncertain 
significance variants, which were identified by ge-
netic panel - RIPK1 c.1276T>C (p.Tyr426His), het-
erozygous; STAT5B c.1975C>T (p.Arg659Cys), 
heterozygous [12]. 

Conclusions. Genetic testing for identifying of 
congenital defects is very important. The testing 
was estimated, according the context of laboratory 
results, clinical symptoms and history of present ill-
ness. Analysis of genes has become indispensable 
for diagnostic process and appropriate next steps 
for prognosis.
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SUMMARY

CONGENITAL IMMUNODEFICIENCY DISORDERS  
IN THE PEDIATRIC PRACTICE

Lupaltsova O., Drobova N., Servetnyk A.

Kharkiv National Medical University

Introduction. Congenital immunodeficiency dis-
orders are genetic pathology that affect the immune 
system function and is important problem of modern 
medicine.

Material and methods. This dates are performed 
the clinical case of the child with congenital comple-
ment deficiency. 

Results. Patient was diagnosed with allergic skin 
symptoms (atopic dermatitis, eczema), persistent 
bacterial infections of the upper and lower respira-
tory tract, late teething, diarrhea, chronic diseases of 
the gastrointestinal tract. That signs were manifesta-
tions of immunodeficiency states. During clinical and 
paraclinical examination the following data was de-
tected in immunological blood test: decreased levels 
of CD3+-lymphocytes, CD3+CD8+-cytotoxic lym-
phocytes, CD19 +-lymphocytes. Gene panel of boy 
identifies one pathogenic variant in С8B (c. 1282C>T 
(p.Arg428*)), heterozygous, one pathogenic variant in 
C3 (c.2402C>T (p.Thr801Met)), heterozygous, which 
is associated with autosomal recessive and dominant. 
Uncertain significance variants were detected. Genet-
ic signs in family members were also detected.

Conclusion. Genetic testing for identifying of 
congenital defects is very important in primary immu-
nodeficiency diagnostic process.

Key words: children, primary immunodeficiency, 
complement deficiency.

РЕЗЮМЕ

ВРОДЖЕНІ ІМУНОДЕФІЦИТИ  
В ПЕДІАТРИЧНІЙ ПРАКТИЦІ

Лупальцова О.С., Дробова Н.М., Серветник А.В.

Харківський національний медичний університет

Резюме. Вроджені імунодефіцити – це гене-
тична патологія, що спричиняє дисфункцію імунної 
системи та є важливою проблемою сучасної меди-
цини.

Матеріали і методи. Інформацію представ-
лено у вигляді аналізу клінічного випадку дитини з 
вродженим дефектом системи комплементу.

Результати. У хворого діагностовано шкір-
ний синдром алергічного ґенезу (атопічний дер-
матит, екзема), персистуючі бактеріальні інфекції 
верхніх і нижніх дихальних шляхів, пізнє прорізу-
вання зубів, діарея, хронічні захворювання шлун-
ково-кишкового тракту, причиною розвитку яких 
є імунодефіцитний стан. Під час клініко-параклі-
нічного обстеження в імунологічному дослідженні 
крові виявлено: зниження рівня CD3+-лімфоцитів, 
CD3+CD8+-цитотоксичних лімфоцитів, CD19+-
лімфоцитів. Генетичне тестування показало на-
явність гетерозиготних патогенетичних мутацій 
у С8B (c. 1282C>T (p.Arg428*)), C3 (c.2402C>T 
(p.Thr801Met)), що асоціюються з аутосомно-
рецесивним і домінантним типом наслідування. 
Ознаки генетичної патології також було встанов-
лено у членів родини хворого.

Висновки. Генетичне тестування є дуже важ-
ливою складовою під час первинної діагностики 
вроджених імунодефіцитів. 

Ключові слова: діти, вроджені імунодефіцитні 
стани, дефект системи комплементу.
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A RETROSPECTIVE ANALYSIS OF THE USE OF POSSIBLE DRUGS FOR THE 
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Introduction. The 2019 coronavirus disease 
(COVID-19) pandemic, caused by severe acute re-
spiratory syndrome coronavirus-2 (SARS-CoV-2), 
presents an unprecedented challenge to identify 
effective drugs for treatment and prevention [1].

Currently, there are no proven effective meth-
ods of treating this virus. In this regard, the World 
Health Organization (WHO) has initiated a global 
program of worldwide clinical trials Solidarity, with-
in the framework of which not only the search for 
new drugs for the treatment of COVID-19 is carried 
out, but also the mass screening of existing drugs 
(mainly antivirals) that are already approved for use 
the treatment or for clinical trials [2].

SARS-CoV-2, a single-stranded enveloped 
RNA virus that targets cells via a viral structural pro-
tein (S) that binds to the angiotensin-converting 
enzyme (ACE2) receptor. After binding to a recep-
tor, the virus particle uses host cell receptors and 
endosomes to enter cells. Transmembrane serine 
protease type 2 (TMPRSS2) promotes cell entry via 
S protein. Once inside the cell, viral polyproteins 
are synthesized that encode the replicase-tran-
scriptase complex. The virus then synthesizes RNA 
using its RNA-dependent RNA polymerase. Struc-
tural proteins are synthesized, which leads to the 
completion of assembly and release of viral parti-
cles. These stages of the virus life cycle are poten-
tial targets for drug therapy. Therefore, we will con-
sider potential means of therapy and prevention of 
COVID-19 [3].

Remdesivir is an adenosine analog, a prodrug 
that is intracellularly transformed into an active me-
tabolite capable of blocking the RNA-dependent 
viral RNA polymerase required for the replication of 
many RNA viruses, including severe acute respira-
tory syndrome coronavirus (SARS-CoV) and Middle 
East respiratory syndrome (MERS-CoV), which was 
confirmed by studies in vitro and in animal models.

The drug is metabolized to a pharmacologically 
active metabolite of nucleoside triphosphate after 
distribution to cells. The triphosphate metabolite 
acts as a competitive inhibitor of RdRp and thus 
causes termination of chain elongation, which re-
duces viral RNA replication. Termination is delayed 
and occurs after addition of additional nucleotides. 

Therefore, Remdesivir is described as a direct anti-
viral agent acting to slow down the chain [5].

Remdesivir was active against SARS-CoV and 
MERS-CoV in multiple in vitro systems, including 
primary cultures of human airway epithelial cells, 
with submicromolar IC50 values. Remdesivir was 
also effective against prepandemic bat coronavi-
ruses and current circulating human coronavirus-
es in primary human lung cells, indicating broad-
spectrum antiviral activity.

To further elucidate the role of Remdesivir in the 
clinical spectrum of COVID-19, studies comparing 
different treatment strategies and/or routes of ad-
ministration, including the combination of antiviral 
therapy with immunomodulatory agents, are ongo-
ing, especially in severe COVID-19 disease [6].

Ribavirin has been evaluated in several stud-
ies for the treatment of patients with COVID-19. It 
has been tested alone or in combination with ni-
tazoxanide and ivermectin or with lopinavir/ritona-
vir and INF β-1b. Recent work has shown that riba-
virin binds with high affinity to the RNA-dependent 
RNA polymerase (RdRp) of SARS-CoV-2. In ad-
dition, a rhesus macaque model with MERS-CoV 
showed promising results for ribavirin and IFN-× 2b. 
However, mixed results have been obtained when 
treating MERS-CoV infections with a combina-
tion of ribavirin and IFN (IFN-1 or IFN-2a). Results 
from in vitro testing of ribavirin in Vero E6 cells also 
showed that SARS-CoV replication and/or cellular 
spread was not inhibited at concentrations known 
to inhibit other susceptible viruses. An open-label 
randomized controlled trial showed that early triple 
antiviral therapy with INF-β 1b, ribavirin and lopina-
vir/ritonavir was reliable and superior to lopinavir 
alone in patients with mild to moderate symptoms 
of COVID-19.

Favipiravir was the first oral antiviral drug ap-
proved for mild to moderate COVID-19. However, 
favipiravir is not currently available in the United 
States or European countries, possibly because 
animal experiments have shown that the antiviral 
agent can be teratogenic. Favipiravir is contrain-
dicated in women with known or suspected preg-
nancy. Favipiravir is also associated with QT pro-
longation. It is currently approved for the treatment 
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of new or reoccurring influenza outbreaks in China 
and Japan and is available as a solid oral dosage 
form [12].

Lopinavir/ritonavir, a combination of ritona-
vir and lopinavir, is believed to work by binding to 
the active site of the SARS-CoV 3CLpro enzyme. 
Therefore, the combination of drugs lopinavir-
ritonavir was proposed as an antiviral treatment for 
COVID-19 [13].

In controlled, open-label studies in hospital-
ized adult patients in Wuhan/China with confirmed 
SARS-CoV-2 infection and COVID-19 pneumonia, 
lopinavir 400 mg and ritonavir 100 mg twice daily 
were administered orally for 14 days. But rather 
disappointing results were obtained in comparison 
with the control group, which received standard 
treatment.

Treatment with lopinavir/ritonavir did not re-
duce viral RNA load or duration of detectable viral 
RNA compared with standard therapy. At the end 
of the trial on the 28th day, SARS-CoV-2 RNA was 
still detected in 40.7% of patients in the group of 
patients who received lopinavir/ritonavir.

Numerous clinical trials of lopinavir / ritonavir in 
patients with COVID-19, which were conducted in 
China, the Republic of Korea and in some European 
countries, did not give optimistic results [14].

The efficacy of umifenavir has been demon-
strated in vitro, where it inhibited infection more ef-
fectively than other WHO-approved anti-influenza 
drugs, including baloxavir, laninamivir, oseltami-
vir, peramivir, zanamivir, by blocking trimerization 
of the adhesion glycoprotein. Also, some studies 
have shown its effects both in monotherapy and 
in combination therapy with other agents against 
COVID-19. However, there have been other studies 
that have found no benefit from the use of umifena-
vir in patients with COVID-19.

Thus, in a series of studies conducted, the 
combined treatment of cases of COVID-19 using 
umifenavir, lopinavir/ritonavir and traditional East-
ern medicine drugs alleviated the symptoms of 
SARS-CoV-2 pneumonia. This combination thera-
py showed faster viral clearance on days 7 and 14 
with further improvement in chest CT images ob-
tained on day 7 of treatment [15].

Also, studies have shown that umifenavir failed 
to improve the prognosis of patients with COVID-19 
who were not in the intensive care unit, thus reject-
ing the confirmation of the effectiveness of umif-
enavir in the treatment of mild and critical patients 
with COVID-19 [16].

Possible therapeutic agents with indirect antivi-
ral and immunomodulatory effects for the preven-
tion and treatment of COVID-19

During the period of the epidemic, the mech-
anisms of action of a large number of different 
therapeutic agents with indirect antiviral action 
were considered. These agents can be used as im-

munoadjuvants, which are defined as substances 
that accelerate, enhance antigen-specific immune 
responses, potentiate or modulate the immune re-
sponse.

Studies conducted on patients with COVID-19 
have shown that vitamin D deficiency is very notice-
able in patients with acute respiratory infections. It 
is known that vitamin D improves the physical barri-
er against viruses and stimulates the production of 
antimicrobial peptides. This can prevent a cytokine 
storm by reducing the production of inflammatory 
cytokines. It was also known that vitamin C is con-
sidered an antiviral agent, as it is able to influence 
the immune response. It has been noted that the 
use of vitamin C increased the survival of patients 
with COVID-19 by reducing the over-activation of 
the immune response. Vitamin C increases the syn-
thesis of antiviral cytokines and the formation of 
free radicals, reducing the output of the virus. It also 
reduces excessive inflammatory reactions and hy-
peractivation of immune cells [17]. Zinc has dem-
onstrated immunomodulatory and antiviral prop-
erties and has the potential to support and treat 
patients with COVID-19. It has been hypothesized 
that zinc supplementation may increase efficacy in 
combination therapies using direct antiviral agents 
[23]. It is assumed that melatonin, which affects 
the cells of the monocyte-macrophage line, is able 
to inhibit the cytokine storm caused by COVID-19, 
which means that it can be used as an adjunct in 
the treatment of coronavirus infection, reducing the 
number of deaths and accelerating the recovery 
process [25]. To date, a significant amount of data 
has been accumulated describing the potential an-
tiviral and immunomodulating effects of quercetin 
[27].

Conclusions
COVID-19 is a new infectious disease caused 

by the SARS-CoV-2 virus, characterized by atypical 
pneumonia. Progress in the prevention and effec-
tive treatment of COVID-19 required and requires 
basic and clinical research, as well as appropriate 
preventive measures. Despite great progress, the 
pathogenesis of the new coronavirus is still not fully 
understood. Most patients have a variable course 
of the disease, and some are severe or even fa-
tal. To date, COVID-19 is defined as a multisystem 
disease. The studied pathogenesis includes two 
components; severe lung inflammation and im-
munodeficiency, both of which are associated with 
an inappropriate immune response and increased 
cytokine production. Thus, the latest pathogenetic 
approaches to the treatment and prevention of the 
disease, which are currently being actively investi-
gated, include further detailed study of the antiviral 
and anti-inflammatory effects of cytokines, mono-
clonal antibodies, and passive immunotherapy with 
drugs with indirect antiviral effects and certain im-
munomodulatory properties.
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SUMMARY

A RETROSPECTIVE ANALYSIS OF THE USE OF 
POSSIBLE DRUGS FOR THE PREVENTION AND 

TREATMENT OF COVID-19

Mankivska O., Kurchenko K., Fedoruk G., Kurchenko A.

Department of Clinical Immunology, Allergology with Section of 
Medical Genetics 

Bogomolets National Medical University, Kyiv, Ukraine 

As the SARS-CoV-2 pandemic takes its toll, the 
urgent search for effective preventive and therapeutic 
drugs is rapidly accelerating. Currently, there are no 
proven effective methods of treating COVID-19. Most 
antiviral drugs have only in vitro data. Solidarity clinical 
trials, in which not only the search for new drugs for the 
treatment of COVID-19 is carried out, but also the mass 
screening of existing drugs (mainly antivirals) that al-
ready have permission for use for treatment or for clini-
cal trials. However, despite the great importance of a 
therapeutic strategy against the disease, the main way 
to prevent the spread of the virus is to develop an effec-
tive and safe prophylaxis.

Key words: COVID-19, treatment, prevention.

РЕЗЮМЕ

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ 
МОЖЛИВИХ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ  

ТА ЛІКУВАННЯ COVID-19

Маньківська О., Курченко К., Федорук Г., Курченко А.

Кафедра клінічної імунології, алергології з відділом  
медичної генетики 

Національний медичний університет імені Богомольця,  
Київ, Україна

Оскільки пандемія SARS-CoV-2 спричинює 
жертви, терміновий пошук ефективних профілак-
тичних і терапевтичних препаратів стрімко при-
скорюється. Наразі немає доведених ефективних 
методів лікування COVID-19. Більшість противірус-
них препаратів мають лише дані in vitro. Солідарні 
клінічні випробування, в рамках яких здійснюється 
не лише пошук нових ліків для лікування COVID-19, 
а й масовий скринінг існуючих препаратів (в осно-
вному противірусних), які вже мають дозвіл на вико-
ристання для лікування або для клінічних випробу-
вань. Однак, незважаючи на велике значення тера-
певтичної стратегії проти захворювання, основним 
способом запобігання поширенню вірусу є розроб-
ка ефективної та безпечної профілактики.

Ключові слова: COVID-19, лікування, профі-
лактика.
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РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВИХ ЛІКАРСЬКИХ 
ЗАСОБІВ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ COVID-19

МАНЬКІВСЬКА О.Ю., КУРЧЕНКО К.А., ФЕДОРУК Г.В., КУРЧЕНКО А.І.
Кафедра клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики 

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Вступ

Пандемія коронавірусної хвороби 2019 
(COVID-19), спричинена SARS-CoV-2 – Severe 
Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2, тоб-
то тяжким гострим респіраторним синдромом, 
представляє безпрецедентну проблему для ви-
значення ефективних препаратів для її лікуван-
ня та профілактики [1].

У зв’язку з цим ВООЗ (Всесвітня Організація 
Охорони Здоров’я) ініціювала глобальну про-
граму клінічних досліджень Solidarity, в рамках 
якої здійснюється не лише пошук нових препа-
ратів для лікування COVID-19, а й масовий скри-
нінг наявних препаратів (переважно противірус-
них), які вже мають дозвіл на використання для 
лікування чи на клінічні випробування [2]. 

SARS-CoV-2, одноланцюговий РНК-оболон-
ковий вірус, який «націлюється» на клітини за 
допомогою вірусного структурного білка (S) і 
зв’язується з рецептором ангіотензинперетво-
рюючого ферменту (ACE2). Після зв’язування з 
рецептором, частинка вірусу використовує ре-
цептори клітин-господарів і ендосоми для про-
никнення в клітини. Трансмембранна серинова 
протеаза типу 2 (TMPRSS2) сприяє проникнен-
ню в клітину – мішень через S-білок. Потрапив-
ши всередину клітини, синтезуються вірусні 
поліпротеїни, які кодують комплекс репліказа-
транскриптаза. Потім вірус синтезує РНК за до-
помогою своєї РНК-залежної РНК-полімерази, 
що призводить до завершення складання та ви-
вільнення вірусних частинок. Всі етапи життєво-
го циклу цього вірусу є потенційними мішенями 
для медикаментозної терапії. Тому розгляне-
мо потенційні засоби терапії та профілактики 
COVID-19 [3].

Спайк-глікопротеїн (червоний колір) — це 
білок, який зв’язується з рецептором ACE2 клі-
тин-господарів і є посередником проникнення 
вірусу. Крім того, саме цей білок надає вірусу 
вигляд корони (лат. «корона»). Мембранні білки 
(жовтий колір) і малі мембранні білки оболонки 
(сині) важливі як структурно, так і механічно. Ге-
номна РНК (білий колір) містить генетичний ма-
теріал, який вірус використовує для розмножен-
ня, коли потрапляє в хазяїна. 

Рис. 1. Схема будови вірусу SARS-CoV-2.

1. Відомі противірусні препарати

1.1 Інгібітори вірусної полімерази 

1.1.1 Ремдесивір  

Ремдесивір (кодова назва GS-5734) являє 
собою аналог аденозину, пролікарський засіб, 
який внутрішньоклітинно трансформується в 
активний метаболіт, здатний блокувати РНК-
залежну вірусну РНК-полімеразу, необхідну 
для реплікації багатьох РНК-вірусів, включаючи 
коронавірус тяжкого гострого респіраторного 
синдрому (SARS-CoV) і близькосхідного респі-
раторного синдрому (MERS-CoV), що підтвер-
джено дослідженнями in vitro і на тваринних мо-
делях. Цей ЛЗ первинно розроблявся для ліку-
вання хворих на геморагічну лихоманку Ебола, 
проте виявився неефективним під час епідемії 
цієї хвороби в Демократичній Республіці Конго 
у 2019 році. У той час було виявлено, що лікар-
ська форма препарату для внутрішньовенно-
го введення добре переноситься пацієнтами. 
На початку 2020 року було також виявлено, що 
ремдесивір пригнічує реплікацію SARS-CoV-2 в 
культурі епітеліальних клітин слизової оболонки 
носа та бронхів у макак-резус, що дало надію на 
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розробку ефективного методу етіотропної тера-
пії для пацієнтів, хворих на COVID-19 [4].

Препарат метаболізується до фармакологіч-
но активного метаболіту нуклеозидтрифосфату 
після розподілу по клітинах. Метаболіт трифос-
фату діє як конкурентний інгібітор і, таким чином, 
викликає припинення подовження ланцюга, що 
зменшує реплікацію вірусної РНК. Припинення 
відбувається із затримкою та відбувається після 
додавання додаткових нуклеотидів. Тому рем-
десивір описують як прямий противірусний за-
сіб, що діє на уповільнення цього ланцюга [5].

Важливо, що ремдесивір уникає перевірки 
вірусом екзорибонуклеази.

Ремдесивір діє на ранній стадії інфікування 
та знижує рівень вірусної РНК дозозалежним чи-
ном, що відповідає зниженню вірусного наван-
таження in vitro. Ці та пов’язані з ними механізми 
дії ремдесивіру були продемонстровані in vitro 
для SARS-CoV, вірусу Ебола та MERS-CoV. 

Ремдесивір проявляв активність проти SARS-
CoV та MERS-CoV у багатьох системах in vitro, 
включаючи первинні культури епітеліальних клі-
тин дихальних шляхів людини із субмікромоляр-
ними значеннями IC50. Ремдесивір також був 
ефективним проти препандемічних коронавірусів 
у кажанів та сучасних циркулюючих людських ко-
ронавірусів у первинних клітинах легень людини, 
що вказує на антикоронавірусну активність ши-
рокого спектру дії. На моделі SARS-CoV на мишах 
профілактичне та раннє терапевтичне викорис-
тання ремдесивіру значно знизило вірусне на-
вантаження у легенях та покращило респіраторні 
функції, а також загальні клінічні ознаки захво-
рювання. Крім того, ремдесивір з інтерфероном 
продемонстрував кращу противірусну активність 
порівняно з лопінавіром/ритонавіром in vitro.

Для подальшого з’ясування ролі ремдесиві-
ру в клінічному спектрі COVID-19 продовжують-
ся дослідження, у яких порівнюються різні стра-
тегії лікування та/або шляхи введення, включа-
ючи комбінацію противірусної терапії з імуно-
модулюючими агентами, особливо при важкому 
перебігу захворювання на COVID-19 [6].

Ремдесивір дозволений до застосування в 
Україні та рекомендується у протоколі Міністер-
ства Охорони Здоров’я для пацієнтів у важкому 
стані. 

1.1.2 Рибавірин 

На початку епідемії іншим кандидатом на 
широке використання був рибавірин, який є ана-
логом гуанозину та перешкоджає реплікації РНК 
і ДНК вірусів. Однак противірусна активність 
рибавірину не обмежується взаємодією з по-
лімеразами, тобто структура рибавірину також 
перешкоджає блокуванню РНК, яке покладаєть-
ся на природний гуанозин для запобігання де-
градації РНК. Крім того, щоб ще більше сприяти 
дестабілізації вірусної РНК, рибавірин пригнічує 

природне утворення гуанозину шляхом прямого 
інгібування інозинмонофосфатдегідрогенази на 
шляху, який є життєво важливим для утворення 
попередника гуаніну-гуанозину.

Навіть якщо рибовірин не повністю блокує 
реплікацію вірусу, реплікація вірусної нуклеї-
нової кислоти в присутності рибавірину відбу-
вається з меншою точністю, що призводить до 
випадкових мутацій, які можуть знизити життєз-
датність вірусу.

Непрямі противірусні властивості рибавіри-
ну, опосередковані імунною системою, вперше 
були помічені під час лікування пацієнтів із ві-
русним гепатитом, у яких симптоми покращи-
лися без зменшення вірусного навантаження. 
Подальше дослідження імунних клітин у цих 
пацієнтів виявило, що рибавірин посилював 
імунну відповідь, а додаткові дослідження пока-
зали, що посилення поляризації імунної відпо-
віді може відбуватися за рахунок регуляторних 
Т-клітин, які пригнічують імунну відповідь [7].

Ефективність Рибавірину було оцінено в де-
кількох дослідженнях при лікуванні пацієнтів з 
COVID-19. Препарат тестувався в окремо або в 
комбінації з нітазоксанідом та івермектином або 
з лопінавіром/ритонавіром та INF-× 1b. Прове-
дені роботи показали, що рибавірин з високою 
афінністю зв’язується з РНК-залежною РНК-
полімеразаю (RdRp) SARS-CoV-2. Крім того, мо-
дель макаки-резуса з MERS-CoV показала пер-
спективні результати для рибавірину та IFN-× 2b. 
Тим не менш, змішані результати були отримані 
при лікуванні інфекцій MERS-CoV комбінацією 
рибавірину та IFN (IFN-1 або IFN-2a). Результа-
ти тестування рибавірину in vitro у клітинах Vero 
E6 також показали, що реплікація та/або клітин-
не поширення SARS-CoV не пригнічувалися при 
концентраціях, які, як відомо, пригнічують інші 
чутливі віруси. Відкрите рандомізоване контр-
ольоване дослідження показало, що рання по-
трійна противірусна терапія INF-× 1b, рибаві-
рином і лопінавіром/ритонавіром була надій-
ною і перевищує тільки лопінавір у пацієнтів з 
COVID-19 з легкими та помірними симптомами. 

Рибавірин використовувався у дослідженнях 
в поєднанні з інтерфероном бета-1b та лопінаві-
ром-ритонавіром для лікування пацієнтів із лег-
кою та помірною формою COVID-19. У дослідній 
групі при комбінованому лікуванні було виявле-
но зниження вірусного навантаження порівняно 
з монотерапією лопінавіром-ритонавіром [8].

Але згодом у деяких державах світу риба-
вірин було поступово виключено з програм лі-
кування коронавірусної хвороби. Відповідно й 
комбінація препаратів, до якої входив рибаві-
рин, що спричиняла часті важкі побічні ефекти, 
теж зникла з пізніших рекомендацій по лікуван-
ню коронавірусної інфекції, а рибавірин було 
остаточно виключено [9].

file:///F:/PODRABOTKA_2019/VLAD_Pshenichnuy/IMMUNOLOGY/2022-12-24_Immun%20N3-4-2022/STATIY/ 
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1.1.3 Фавіпіравір 

Фавіпіравір – це проліки (T-705) з молеку-
лярною масою 157,1 г/моль. Препарат було 
схвалено для медичного використання в Японії 
в 2014 році для лікування нового або повторного 
пандемічного вірусу грипу. У лютому 2020 року 
фавіпіравір також був схвалений для лікування 
нового грипу в Китаї і далі вивчався для експе-
риментального лікування виниклого COVID-19. 
Фавіпіравір є ефективним проти широкого спек-
тру вірусів грипу, включаючи A(H1N1), A(H5N1) 
та A (H7N9) (пташиний вірус). Крім того, це мо-
гло потенційно зупиняти реплікацію інших РНК-
вірусів, включаючи аренавіруси, флебовіруси, 
хантавіруси, флавівіруси, вірус західного енце-
фаліту коней, норовіруси та вірус Ебола [10].

Точного противірусного механізму дії фавіпі-
равіру невідомо. Проте є три гіпотези: 
а) неправильне з’єднання фавіпіравіру-RTP у 

вірусну РНК та інгібування  подальшого по-
довження РНК (термінація ланцюга);

б) зв’язування фавіпіравіру-RTP з активним 
центром RdRp і блокування активності фер-
менту; 

в) летальний мутагенез.
Згодом стало відомо, що Фавіпіравір вбу-

довується в клітини та перетворюється на 
фавіпіравір-RMP до утворення фавіпіравір-RTP.

Фавіпіравір-RTP може зв’язуватися з RdRb і 
блокувати його, бути невірно включений у реплі-
каційну вірусну РНК і припинити синтез РНК, або 
індукувати летальний мутагенез шляхом нео-
днозначного спарювання основ у зароджуваній 
вірусній РНК [11].

Проведені дослідження in vitro повідомили 
про ефективність дії фавіпіравіру на вірус SARS-
CoV-2. З того часу Фавіпіравір став відомим 
препаратом для лікування COVID-19, тому й досі 
вивчається його роль у лікуванні цього захво-
рювання. Він був першим пероральним проти-
вірусним препаратом, схваленим для легкого та 
середнього ступеня важкості COVID-19. Тим не 
менш, на даний момент фавіпіравір недоступ-
ний в США або європейських країнах, можливо 
тому, що експерименти на тваринах показали, 
що противірусний агент може мати тератогенну 
дію. Фавіпіравір протипоказаний жінкам з відо-
мою або передбачуваною вагітністю. Фавіпіра-
вір також пов’язаний з подовженням інтервалу 
QT. В даний час він схвалений для лікування но-
вих або відновлюваних спалахів грипу в Китаї та 
Японії і доступний у вигляді таблеток для перо-
рального застосування [12].

2. Інгібітори вірусних протеаз 

2.1 Лопінавір\Ритонавір 

Іншими потенційними ліками щодо віру-
су SARS-CoV-2 були лопінавір і ритонавір, які 
в комбінованій терапії використовуються для 

боротьби з інфекцією вірусу імунодефіциту лю-
дини (ВІЛ) як інгібітори протеаз. Вважалося, 
що комбінація ритонавіру та лопінавіру діє че-
рез зв’язування з активним центром ферменту 
SARS-CoV 3CLpro. Отже, комбінацію препара-
тів лопінавір/ритонавір було запропоновано як 
противірусне лікування COVID-19 [13].

У проведених контрольованих відкритих до-
слідженнях госпіталізованих дорослих пацієн-
тів в Ухані (Китай) з підтвердженою інфекцією 
SARS-CoV-2 і пневмонією COVID-19 було вико-
ристано пероральне введення 400 мг лопінавіру 
і 100 мг ритонавіру два рази на добу протягом 
14 днів. Але були отримані досить невтішні ре-
зультати в порівнянні з контрольною групою, яка 
отримувала стандартне лікування. 

Більше того, лікування лопінавіром/ритона-
віром не зменшило навантаження вірусної РНК 
або тривалість виявлення вірусної РНК у порів-
нянні зі стандартною терапією. На 28-й день 
випробування РНК SARS-CoV-2, як і раніше, ви-
являлася у 40,7% пацієнтів у групі пацієнтів, що 
отримали лопінавір/ритонавір.

Ці результати та спостереження вимага-
ли додаткових досліджень, щоб визначити, чи 
може лікування лопінавіром/ритонавіром на 
певній стадії захворювання зменшити деякі 
ускладнення у пацієнтів із COVID-19.

Чисельні клінічні випробування лопінавіру/
ритонавіру у пацієнтів з COVID-19, які були про-
ведені в Китаї, Республіці Корея та в деяких кра-
їнах Європи, так і не дали оптимістичних резуль-
татів [14].

3. Інші противірусні препарати

3.1 Уміфеновір 

Уміфеновір – гідрофобний противірусний 
препарат на основі індолу; частіше використо-
вується проти вірусів грипу А, В, а також проти 
вірусу гепатиту С.

Противірусний механізм уміфеновіру 
пов’язаний з блокуванням процесу злиття без-
мембранної ендосоми вірусу після ендоцитозу.

Уміфеновір також був пріоритетним серед 
інших противірусних препаратів у багатьох клі-
нічних випробуваннях, спрямованих на бороть-
бу зі спалахом COVID-19. Однак противірусна 
дія уміфеновіру проти SARS-CoV-2 викликала 
суперечки. При монотерапії високими дозами 
препарату сповільнювався кліренс вірусу SARS-
CoV-2, що вказувало на неефективність препа-
рату в монотерапії.

Дієвість уміфеновіру була продемонстрова-
на in vitro, де він пригнічував інфекцію ефектив-
ніше серед інших схвалених ВООЗ препаратів 
проти грипу, включаючи балоксавір, ланінамівір, 
озельтамівір, перамівір, занамівір, блокуючи 
тримеризацію спайкового глікопротеїну. Також 
деякі дослідження свідчили про його ефекти як 
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у монотерапії, так і в комбінованій терапії з ін-
шими агентами проти COVID-19. Однак були й 
інші дослідження, які не виявили користі від за-
стосування уміфеновіру у пацієнтів з COVID-19, 
що свідчило про нагальну потребу досягти оста-
точного висновку для вирішення цього питання. 

У серії багатьох проведених досліджень 
комбінованого лікування випадків COVID-19 
з використанням уміфеновіру та традиційних 
препаратів східної медицини було відмічено 
пом’якшення симптомів пневмонії SARS-CoV-2 
у пацієнтів. Така комбінована терапія показала 
швидке виведення вірусу на 7-й і 14-й дні з по-
дальшим поліпшенням КТ-зображень грудної 
клітки, отриманих на 7-й день лікування [15].

Було проведено щонайменше чотирнадцять 
клінічних випробувань уміфеновіру як препара-
ту для лікування COVID-19. Ці дослідження по-
казали, що уміфеновір не зміг покращити про-
гноз у пацієнтів з COVID-19, які не перебували у 
відділенні інтенсивної терапії й таким чином від-
кинули підтвердження ефективності уміфенові-
ру при лікуванні легких та критичних пацієнтів з 
COVID-19 [16].

4.Можливі терапевтичні засоби з непрямою 
противірусною та імуномодулюючою дією для 
профілактики і лікування COVID-19

За період епідемії було розглянуто механіз-
ми дії великої кількості різних терапевтичних за-
собів з непрямою противірусною дією. Ці агенти 
можна використовувати як імуноад’юванти, які 
визначаються як речовини, що прискорюють, 
посилюють антиген-специфічні імунні відповіді, 
потенціюючи або модулюючи імунну відповідь.

Проведені дослідження пацієнтів на 
COVID-19 показали, що дефіцит вітаміну D дуже 
помітний у пацієнтів з гострими респіраторни-
ми інфекціями. Відомо, що вітамін D покращує 
фізичний бар’єр опору проти вірусів і стимулює 
вироблення антимікробних пептидів. Це може 
запобігти цитокіновому шторму, зменшивши 
вироблення прозапальних цитокінів. Також було 
відомо, що вітамін С теж вважається противі-
русним засобом, оскільки відповідно здатний 
впливати на імунну відповідь. Було відмічено, 
що застосування вітаміну С підвищило вижива-
ність пацієнтів з COVID-19 шляхом послаблення 
надмірної активації імунної відповіді. Вітамін С 
здатен збільшувати синтез противірусних ци-
токінів та утворення вільних радикалів, зменшу-
ючи вихід вірусу. Він також послаблює надмірні 
запальні реакції та гіперактивацію імунних клі-
тин [17].

4.1 Вітамін С 

Вітамін С (аскорбінова кислота), є важли-
вою водорозчинною речовиною. Добре відомо, 
що вітамін С має захисну дію при інфекційних 
захворюваннях. Стало відомо, що цитокіновий 

шторм під час інфекції COVID-19 посилюється 
в міру прогресування захворювання, і, відпо-
відно, логічно, що вітамін С було запропонова-
но як протидію цьому. Відомо також, що синтез 
базових прозапальних цитокінів, – IL-1× і TNF-×, 
швидко збільшуються після інфекції, а гостра 
реакція, викликана цим, стимулює подальшу се-
крецію IL-6 та IL-8, сприяючи тривалому проза-
пальному стану. Була досліджена роль цитокіну 
TNF-× щодо проникнення SARS-CoV-2 у клітини 
хазяїна. Клінічні дослідження показали, що спо-
живання 1 г/день вітаміну С збільшує секрецію 
IL-10 мононуклеарними клітинами периферич-
ної крові, працює як механізм негативного зво-
ротного зв’язку з IL-6 і контролює запалення, що 
є критичним при COVID-19. 

Крім того, вітамін С має протизапальну дію, 
пов’язану з інгібуванням ядерного фактора (NF-
×B) і зниженням прозапальних медіаторів, а та-
кож антиоксидантну активність, боротьбу з віль-
ними радикалами та регенерацію інших антиок-
сидантів [18].

Враховуючи потенційну користь вітаміну С 
у пероральних і внутрішньовенних дозах для 
зменшення тривалості та тяжкості застуди, 
пневмонії, сепсису та ГРВІ,  цей висновок й досі 
вимагає додаткових досліджень щодо того, чи 
може раннє пероральне введення вітаміну С 
бути ефективним у запобіганні переходу від лег-
кої до більш критичної форми COVID-19 та, від-
повідно, прискорюючи одужання.

У серії досліджень у США повідомлялося про 
внутрішньовенне введення вітаміну С (доза: 1 г 
кожні 8 год протягом 3 днів) пацієнтам, у яких 
був позитивний тест на SARS-CoV-2. Лікування 
вітаміном С було розпочато в середньому через 
3 дні після госпіталізації та через 8 днів після 
появи симптомів. Автори повідомили про зна-
чне зниження рівнів ферритину і D- димеру та 
тенденцію до зниження потреби в інтенсивному 
кисні (FiO2) після введення вітаміну С.

У Великій Британії, де дорослим пацієнтам 
у відділенні інтенсивної терапії вводили 1 г вну-
трішньовенного вітаміну С кожні 12 годин разом 
із антикоагулянтами, було повідомлено про 29% 
смертність порівняно із середнім показником у 
41%. 

Таким чином, вітамін С дійсно має потенційні 
переваги у лікуванні гострих респіраторних ін-
фекцій та пом’якшенні запалення у тяжкохворих 
пацієнтів з COVID-19 за допомогою внутрішньо-
венних інфузій, для зменшення запалення, по-
силення вироблення інтерферону та підтримки 
протизапальної дії глюкокортикостероїдів, осо-
бливо враховуючи високий рівень летальності 
пацієнтів із важким перебігом COVID-19. Беручи 
до уваги патофізіологію та теоретичні основи, 
разом із попередніми звітами та дослідження-
ми, згаданими вище, роль вітаміну С у лікуванні 
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пацієнтів з інфекцією SARS-CoV-2 має бути до-
сліджена додатково. Користь лікування вітамі-
ном С у пацієнтів з COVID-19 наразі й досі до-
сліджується у всьому світі [19].

4.2 Вітамін D

Вітамін D є жиророзчинним попередником 
стероїдного гормону, який виникає в результа-
ті впливу ультрафіолетового випромінювання В 
(UVB) на 7-дегідрохолестерин в епідермісі шкі-
ри, де він перетворюється на циркулюючий по-
передник холекальциферол. У печінці холекаль-
циферол гідроксилюється з утворенням 25-гід-
роксивітаміну D, який у нирках перетворюється 
на активний гормон 1,25-гідроксивітамін D.

Вітамін D відіграє значну роль у багатьох 
системах організму, у тому числі у вроджених і 
адаптивних імунних реакціях. 

Дефіцит вітаміну D частіше зустрічається у 
людей, які не виходять з дому, у тих, хто працює 
в нічний час, у людей похилого віку через низь-
ку дію сонячного світла. Одна із запропонованих 
теорій дефіциту вітаміну D при COVID-19 ви-
никла внаслідок «прориву» цієї хвороби взимку 
2019 року.

У кількох дослідженнях було встановлено 
ймовірний зв’язок між смертністю від COVID-19 
та дефіцитом вітаміну D. Результати ретроспек-
тивних багатоцентрових досліджень дійшли ви-
сновку, що нормальний рівень вітаміну D зна-
чною мірою пов’язаний з покращенням клініч-
ними результатами пацієнтів із COVID-19. Також 
передбачалося, що вітамін D може знизити ри-
зик захворювання та смертності від SARS-CoV-2 
[20].

Відомо, що вітамін D здатний модулювати 
адаптивну імунну відповідь, пригнічуючи функ-
цію Т-хелперів типу 1 (Th1) і зменшуючи виро-
блення протизапальних цитокінів IL-2 та гам-
ма-інтерферону (INF-×). Вітамін D також сприяє 
виробленню протизапальних цитокінів клітина-
ми Th2 і опосередковано пригнічує клітини Th1, 
спрямовуючи прозапальні клітини до форму-
вання протизапального фенотипу, а також сти-
мулюючи супресивну властивість регуляторних 
Т-клітин. 

Також відомо, що вітамін D знижує клітинну 
імунну відповідь Т-хелперів 1 типу (Th1) й індукує 
гуморальну відповідь, пов’язану з активацією 
Th2 клітин. Клітини Th1 виробляють прозапальні 
цитокіни, такі як IFN-× і TNF-×, тоді як клітини Th2 
виробляють IL-4, IL-5, IL-10 та IL-13. Вітамін D ін-
дукує зміну фенотипу Th1 на Th2. 

В процесі багатьох досліджень стало ві-
домо, що вірус COVID-19 може призвести до 
«цитокінового шторму» та імуногенного пошко-
дження ендотелію та альвеолярної мембрани, 
що сприяє високій смертності від SARS-CoV-2. 
Важкохворі пацієнти з COVID-19 мають високий 
рівень прозапальних цитокінів, таких як IL-6, по-

рівняно з пацієнтами з помірними симптомами. 
Підвищення рівня IL-6 у важкохворих пацієнтів з 
COVID-19 було пов’язане з виявленням нукле-
їнової кислоти вірусу у сироватці. А вітамін D 
може блокувати вироблення прозапальних ци-
токінів, таких як TNF-×, IL-6, IL-1×, IL-12 та IFN-×, 
які приймають участь в «цитокіновому штормі». 

Дослідження, проведені в Ізраїлі, показали, 
що концентрація 25(OH)D корелює з проявами 
COVID-19 як в однофакторному, так і в багато-
факторному регресійному аналізі, за винятком 
багатофакторної госпіталізації пацієнтів. Для 
госпіталізації пацієнтів єдиним значущим фак-
тором багатоваріантної госпіталізації був вік 50 
років і старше, що означає, що статус вітаміну 
D стає менш важливим із віком. Тим не менш, 
дослідження, проведені у Великій Британії за 
участю пацієнтів середнього віку 80+ років, по-
казало, що концентрація 25(OH)D була значно 
нижчою для пацієнтів із ПЛР+ на COVID-19, ніж у 
пацієнтів із ПЛР на COVID-19. 

В процесі подальших досліджень з’явилися 
докази того, що більш високі концентрації 
25(OH)D у сироватці пов’язані зі зниженням 
ризику та тяжкості перебігу COVID-19. Цей фе-
номен може відбуватися за допомогою різно-
манітних механізмів, таких як збереження епі-
теліальних шарів, зниження реплікації вірусів, 
зниження вироблення прозапальних цитокінів і 
підвищення концентрації ACE2. Незважаючи на 
чисельні дані проведених досліджень, є вели-
ка потреба в  додаткових  дослідженнях, щоб 
глибше оцінити механізми, за допомогою яких 
вітамін D може знизити ризик ускладнень від 
COVID-19 [21].

4.3 Цинк 

Цинк (Zn) є незамінним мікроелементом, 
який відіграє важливу роль у фізіології імунної 
системи, діючи як сигнальна молекула. Zn не 
тільки діє як протизапальний агент, але також 
функціонує як антиоксидантна стабілізуюча 
мембрана. Важливою функцією цинку є проти-
вірусна активність, що робить його необхідним 
для імунної відповіді при вірусній інфекції. Під-
вищена внутрішньоклітинна концентрація цьо-
го мінералу може знижувати реплікацію різних 
РНК-вірусів і перешкоджати вірусному протео-
літичному процесингу поліпротеїнів. Цинк може 
посилити сигналізацію цитокінів інтерферону 
проти РНК-вірусів та інгібувати активність ангі-
отензинперетворюючого ферменту 2 (AПФ-2), 
що має вирішальне значення для проникнення 
SARS-CoV-2 в клітини господаря [22].

В Сполучених Штатах тривало щонайменше 
12 клінічних випробувань, які включали цинк як 
профілактичну або комбіновану терапію. Також 
повідомлялося, що пацієнти з COVID-19 мали 
значно нижчий рівень цинку порівняно зі здо-
ровими людьми, і це було пов’язано з більш ніж 
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у 5 разів більшою ймовірністю розвитку усклад-
нень. Оскільки стратегії прийому харчових до-
бавок відрізнятимуться для наявного дефіциту 
цинку та його дефіциту під час інфекції SARS-
CoV-2, прийом цинку потребував активного мо-
ніторингу.

Однак проведені фундаментальні та експе-
риментальні дослідження щодо противірусних 
механізмів, клінічних переваг і оптимальної дози 
цинку для терапевтичного лікування, а також як 
профілактичний засіб проти SARS-CoV-2, все 
ще знаходяться на початковій стадії. 

Але завдяки імуномодулюючим і противірус-
ним властивостям цинку, він має потенціал для 
підтримки та лікування пацієнтів з COVID-19. 
Було припущено, що добавки цинку можуть під-
вищити ефективність у комбінованих методах 
лікування, з використанням препаратів прямої 
противірусної дії. Однак цікавим є той факт, що 
серед  пацієнтів з COVID-19, які отримували ви-
сокі дози цинку в монотерапії, також спостері-
галося покращення клінічних симптомів. До-
слідження показали, що добавки цинку здатні 
зменшити симптоми, пов’язані з COVID-19, такі 
як інфекції нижніх дихальних шляхів. Такі клінічні 
випробування були проведені в Австралії, де де-
тально досліджували використання внутрішньо-
венного введення цинку пацієнтам з COVID-19 
[23].

4.4 Мелатонін

Мелатонін (N-ацетил-5-метокситриптамін) 
є основним нейрогормоном, який виділяється 
шишкоподібною залозою, і є регулятором циклу 
сну та неспання, в тому числі біоактивною мо-
лекулою з цілим рядом корисних для здоров’я 
властивостей. Мелатонін успішно використову-
ється для лікування розладів сну, марення, ате-
росклерозу, респіраторних захворювань і вірус-
них інфекцій [24].

Мелатонін здійснює регулятивну дію на імун-
ну систему та безпосередньо підсилює імунну 
відповідь шляхом покращення проліферації та 
дозрівання природних клітин-кілерів (NK), Т- і 
В-лімфоцитів, гранулоцитів і моноцитів як у кіст-
ковому мозку, так і в інших тканинах. 

В даний час вважається, що вироблення ме-
латоніну відбувається у більшості клітин орга-
нізмів, включаючи макрофаги легень людини. 
Стало відомо, що внаслідок COVID-19, міто-
хондрії макрофагів не можуть синтезувати ме-
латонін, що призводить до запальної реакції, а 
також великих ушкоджень у бронхіальному де-
реві, що є первинними ознаками захворювання 
на COVID-19. Таким чином, дослідники логіч-
но припускали, що мелатонін, який впливає на 
клітини моноцитарно-макрофагального ряду, 
здатний інгібувати цитокіновий шторм, виклика-
ний COVID-19, а значить, може бути використа-
ний як доповнення при лікуванні коронавірусної 

інфекції, скорочуючи кількість смертей і приско-
рюючи процес одужання [25].

Дослідження, які були проведені на Філіппі-
нах, виявили позитивну динаміку в процесі лі-
кування пацієнтів на коронавірусну інфекцію за 
допомогою мелатоніну. Серед пацієнтів, в чиє 
лікування був включений мелатонін, не знадоби-
лася штучна вентиляція легень, а перебування в 
лікарні склало в середньому 7-9 днів. Пацієнти, 
у лікуванні яких не використовувався мелато-
нін, перебували у лікарні в середньому 13 днів. 
При цьому у пацієнтів, які приймали мелатонін, 
не було відзначено значних побічних ефектів, за 
винятком підвищеної сонливості.

Американські вчені опублікували результа-
ти цікавого ретроспективного аналізу лікування 
пацієнтів на коронавірусну інфекцію, у яких за-
стосовувалася ендотрахеальна інтубація. Дослі-
дження показало помітно нижчий ризик смерт-
ності у пацієнтів, які отримували мелатонін. 
При цьому, для пацієнтів, які вимагали штучної 
вентиляції легень і не хворіли на коронавірусну 
інфекцію, подібної користі від мелатоніну вияв-
лено не було. 

Ретроспективний аналіз даних госпіталізо-
ваних пацієнтів в Іспанії, опублікований у січні 
2022 року, також підтвердив низьку смертність 
серед пацієнтів, у лікуванні яких використову-
вався мелатонін. Смертність становила 11% 
проти 24% контрольної групи. 

У міжнародному реєстрі клінічних дослі-
джень Національного інституту здоров’я США 
було зареєстровано вісім клінічних досліджень, 
пов’язаних із лікуванням мелатоніном (або те-
рапією агоністами мелатоніну) у пацієнтів із 
COVID-19. Деякі дослідження вже були завер-
шені, проте результати опубліковані не були 
[26].

4.5 Кверцетин

Кверцетин, хімічна назва 2-(3,4-дигідро-
ксифе ніл)-3,5,7-тригідроксихромен-4-он або 
3,30,40,5,7-пентагідроксифлавон, класифікуєть-
ся як флавонол, одна з шести підкатегорій фла-
воноїдних сполук, і є основним поліфенольним 
флавоноїдом, що міститься в різних овочах і 
фруктах, таких як любисток, каперси, кінза, кріп, 
яблука та цибуля. [27].

Кверцетин є відомим антиоксидантом з про-
тизапальною та противірусною біоактивністю. 
Він пригнічує продукцію TNF-α в LPS-індукованих 
макрофагах, продукцію IL-8 у альвеолоцитах та 
рівні мРНК TNF-α та IL-1α в гліальних клітинах. 
Він також обмежує вироблення ферментів ци-
клооксигенази і ліпоксигенази в епітеліальних 
клітинах печінки щурів. Дослідження також пока-
зали, що кверцетин має противірусну дію як на 
РНК, так і на ДНК віруси. Він пригнічує проник-
нення вірусу та злиття вірусних клітин і зменшує 
експресію прозапальних цитокінів і запалення 
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легенів, спричинене риновірусом у мишей. Крім 
того, було показано, що метаболіт кверцетину 
інгібує реплікацію пікорнавірусу шляхом інгібу-
вання комплексу РНК-реплікази. Дослідження 
також виявили, що кверцетин завдяки наявності 
гідроксильної групи зв’язується з вірусною про-
теазою 3CLpro (3C-подібна протеаза ) та пригні-
чує її протеолітичну активність [28].

На сьогоднішній день накопичено значну 
кількість даних, що описують потенційну про-
тивірусну та імуномодулюючу дію кверцетину. 
Дійсно, декілька досліджень з використанням 
аналізів in vitro та in vivo, підтверджують це. Не-
щодавно емпіричне дослідження, проведене в 
КНР, показало, що підхід, при якому, на додаток 
до традиційної терапії, пацієнтів із COVID-19 
лікували засобами традиційної китайської ме-
дицини, включно травами з високим вмістом 
кверцетину, був безпечним з медичної точки 
зору та не мав особливих побічних ефектів, які 
були отримані після традиційного протоколь-
ного підходу, і змогли суцільно покращити стан 
пацієнтів [27]. Тим не менш, широкий інтерес 
до цього питання, а також його численні об-
говорення, підштовхують вчених до більш де-
тальних досліджень, та дають надію, що неза-
баром наукова спільнота знайде комплексний 
ефективний засіб для боротьби зі світовою 
пандемією COVID-19.

Висновки 

COVID-19 — це нове інфекційне захворюван-
ня, спричинене вірусом SARS-CoV-2, яке харак-
теризується атиповою пневмонією. Прогрес у 
профілактиці й ефективному лікуванні COVID-19 
вимагав та вимагає базових і клінічних дослі-
джень, а також розробки відповідних профілак-
тичних заходів. Незважаючи на значний прогрес, 
патогенез нового коронавірусу досі залишаєть-
ся остаточно не вивчений. У більшості пацієнтів 
спостерігається різний перебіг захворювання, 
а у деяких він важкий або навіть смертельний. 
На сьогоднішній день COVID-19 визначається 
як мультисистемне захворювання. Дослідже-
ний патогенез включає дві складові: важке за-
палення легенів та імунну недостатність, обидва 
з яких пов’язані з невідповідною імунною відпо-
віддю та підвищеним виробленням прозапаль-
них цитокінів. 

Таким чином, новітні патогенетичні підходи 
до лікування та профілактики хвороби, які зараз 
активно досліджуються, включають подальше 
детальне вивчення противірусної та протиза-
пальної дії цитокінів, моноклональних антитіл та 
пасивну імунотерапію лікарськими препарата-
ми з непрямою противірусною дією та певними 
імуномодулюючими властивостями. 
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РЕЗЮМЕ

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ 
МОЖЛИВИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ 

ПРОФІЛАКТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ COVID-19

Маньківська О.Ю., Курченко К.А., Федорук Г.В., Курченко А.І.

Кафедра клінічної імунології та алергології з секцією 
медичної генетики 

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, 
м. Київ, Україна

Оскільки пандемія SARS-CoV-2 зазнає зрос-
таючих втрат, термінові пошуки ефективних про-
філактичних і терапевтичних препаратів швидко 
прискорюються. Наразі не існує доведених ефек-
тивних методів лікування COVID-19. Більшість 
противірусних препаратів мають лише дані in 
vitro. Клінічні випробування Solidarity, в рамках 
якої здійснюється не лише пошук нових препара-
тів для лікування COVID-19, а й масовий скринінг 
наявних препаратів (переважно противірусних), 
які вже мають дозвіл на використання для ліку-
вання чи на клінічні випробування. Однак, незва-
жаючи на велике значення терапевтичної стра-
тегії проти захворювання, основним способом 
запобігання поширенню вірусу є розробка ефек-
тивної та безпечної профілактики. 

Ключові слова: COVID-19, лікування, профі-
лактика. 

SUMMARY

A RETROSPECTIVE ANALYSIS OF THE USE OF 
POSSIBLE DRUGS FOR THE PREVENTION AND 

TREATMENT OF COVID-19

Mankivska O., Kurchenko K., Fedoruk G., Kurchenko A.

Department of Clinical Immunology, Allergology with Section  
of Medical Genetics 

Bogomolets National Medical University, Kyiv, Ukraine

As the SARS-CoV-2 pandemic takes its 
toll, the urgent search for effective preventive 
and therapeutic drugs is rapidly accelerating. 
Currently, there are no proven effective methods 
of treating COVID-19. Most antiviral drugs have 
only in vitro data. Solidarity clinical trials, in 
which not only the search for new drugs for the 
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treatment of COVID-19 is carried out, but also 
the mass screening of existing drugs (mainly 
antivirals) that already have permission for use for 
treatment or for clinical trials. However, despite 
the great importance of a therapeutic strategy 

against the disease, the main way to prevent the 
spread of the virus is to develop an effective and 
safe prophylaxis.

Key words: COVID-19, treatment, prevention.
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ПРОБЛЕМА КОМОРБІДНОЇ ПАТОЛОГІЇ УСКЛАДНЕНОГО  
ХРОНІЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ,  

АСПЕКТИ КОМПЛЕКСНОЇ ТЕРАПІЇ

ВАХНЕНКО А.В., МОІСЄЄВА Н.В., ЗВЯГОЛЬСЬКА І.М., РУМ’ЯНЦЕВА М.О.
Полтавський державний медичний університет

Вступ. Сучасний важкий період життя Украї-
ни характеризується значною кількістю соціаль-
но зумовлених стресогенних чинників, наслід-
ком чого є тенденція до негативних зрушень у 
стані здоров›я населення. Зокрема яскраво це 
відображається на стані здоров›я тих людей, 
які мають хронічну патологію, та призводить 
до ускладнень перебігу захворювання і до при-
єднання коморбідної патології. Так, серед на-
селення України відмічається велика кількість 
хворих на хронічне обструктивне захворювання 
легень (ХОЗЛ). Причому ця патологія має ваго-
ме медико-соціальне і економічне значення, та 
залишається однією із розповсюджених причин 
захворюваності, інвалідизації та смертності, не 
тільки в Україні, а і в усьому світі [1, 2]. За да-
ними ВООЗ, на ХОЗЛ страждає в різних країнах 
від 8 до 22% дорослого населення віком стар-
ше 40 років [3]. В країнах Європи розповсю-
дженість ХОЗЛ складає до 6,7%, причому по-
казники захворюваності і смертності постійно 
зростають [3], також відмічається і зростання 
загострень перебігу ХОЗЛ у хворих. В Україні, 
на жаль, смертність від ХОЗЛ дорівнює, а іноді 
і перебільшує смертність від пневмонії та брон-
хіальної астми [1]. Висока захворюваність на 
ХОЗЛ є тяжким економічним тягарем для еко-
номіки кожної країни, особливо для України, 
яка опинилась перед безпрецедентним викли-
ком сьогодення – повномасштабним воєнним 
вторгненням. За останні десятиріччя постійний 
ріст захворюваності на ХОЗЛ було обумовлене 
безліччю різноманітних факторів: і погіршенням 
стану навколишнього середовища, і розповсю-
дженням куріння, і постійним стресом конкурен-
ції, і стрімким старінням населення, особливо у 
розвинутих країнах [1, 3].

На жаль, часта гіподіагностика ХОЗЛ, недо-
цільне тривале призначення антибактеріальної 
терапії, несвоєчасне призначення бронходи-
лятаторів пролонгованої дії та респіраторних 
кортикостероїдів, нехтування респіраторною 
гімнастикою призводять до збільшення випад-
ків ускладнення перебігу ХОЗЛ – розвитку брон-
хоектазів. Варто відмітити, що серед шкідливих 
факторів величезну роль відіграє куріння, яке є 

загальним фактором ризику для розвитку за-
хворювань бронхолегеневої системи, зокрема 
ХОЗЛ, та захворювань серцево-судинної систе-
ми, зокрема артеріальної гіпертензії (АГ), а та-
кож напряму пов’язано із психоемоційним ста-
ном людини [4, 5]. Причому така поліморбідність 
пов’язана із віком, і більш характерна для людей 
40-60 років, частіше в цьому віці спостерігаєть-
ся швидке прогресування і легеневої, і серце-
во-судинної патології. В Україні захворюваність 
серцево-судинної системи зберігає провідну 
роль в структурі захворюваності та смертності 
населення [4]. В основі патогенної дії великого 
кола патогенних факторів лежить оксидантна 
агресія слизової оболонки дихальних шляхів, 
ендотелію судин активними формами кисню, 
що призводить до руйнації активними формами 
кисню, вільними радикалами біологічних мемб-
ран клітин [5, 10, 11], в тому числі й імунокомпе-
тентних клітин, та призводить до розвитку іму-
нодефіциту. Тому сьогодні така увага приділя-
ється стану імунної системи у хворих на ХОЗЛ. 
Відомо, що розвиток та прогресування ХОЗЛ, 
розвиток ускладнень супроводжується пригні-
ченням місцевого та загального імунологічного 
захисту проти респіраторних вірусів і бактерій 
[12, 13, 15]. У хворих на ХОЗЛ було встановле-
но порушення клітинної ланки імунітету: при-
гнічення альвеолярних макрофагів, кілерно-су-
пресорного пула лімфоцитів, зниження кількості 
цитотоксичних лімфоцитів і хелперних клітин, 
зниження фагоцитарної активності нейтрофілів. 
Причому найбільш виражене пригнічення актив-
ності кілерно-супресорної ланки спостерігалось 
у хворих, які отримували довготривалу антибак-
теріальну терапію [15]. Важливу роль відіграють 
і ендогенні фактори, спадково обумовлені осо-
бливості імунологічної реактивності, так, селек-
тивний дефіцит IgA, або комбінований дефіцит 
IgA та IgG, призводять до великої вірогідності 
інфікування респіраторними вірусами і бактері-
ями та пошкодження миготливого епітелію [16].

Тому є досить актуальним застосування у 
хворих на ХОЗЛ лікарських засобів, які б забез-
печували активацію механізмів саморегуляції, 
насамперед імунної системи, адекватність імун-
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ної відповіді, та покращення бар’єрної функції 
слизової бронхів. В цьому сенсі доцільним є за-
стосування імуномодулятору Глутоксим, який 
має імуномодулюючу, бронхолітичну, десенси-
білізуючу, протизапальну та антимікробну дію. 
Глутоксим є тіопоетіном, який модулює внутрі-
клітинні процеси, метаболічні процеси в ткани-
нах організму, регулює продукцію цитокінів, у 
тому числі інтерлейкінів та інтерферонів, поси-
лює процеси лімфопоезу; активує систему фа-
гоцитозу, відновлює рівень нейтрофілів, моно-
цитів, лімфоцитів та функціональну дієздатність 
тканинних макрофагів.

З іншого боку, дуже часто ускладнення пере-
бігу ХОЗЛ виникають з віком на тлі серцево-су-
динної патології, а згідно з сучасним уявленням, 
провідну роль при виникненні та подальшому 
прогресуванні великого кола серцево-судинних 
захворювань відіграє дисфункція ендотелію су-
дин [4, 5], який є єдиним органом, здатним ре-
гулювати гемодинаміку та перфузію, відповід-
но до потреб кожного органу. Від адекватного 
функціонування ендотеліоцитів залежить тонус 
судин, атромбогенність судинної стінки, актив-
ність тромбоцитів і згортаючої системи крові, 
розвиток запального процесу, антиоксидантно-
го спротиву, структурне збереження шарів су-
динної стінки та прояви атерогенезу. Порушення 
цих регуляторних процесів призводять до змін 
в органах та системах, і служать основою для 
кардіоваскулярної патології. Отже, зменшення 
ушкодження, корекція і підтримка адекватного 
функціонування ендотелію є однією з актуаль-
них задач сучасної терапії судинної патології. В 
такому контексті є досить багато лікарських за-
собів, застосування яких призводить до корекції 
дисфункції ендотелію. Однією із таких сучасних 
груп препаратів є донатори NO, зокрема аргінін 
гідрохлорид. Аргінін гідрохлорид є субстратом 
для NО-синтази – ферменту, що каталізує син-
тез оксиду азоту в ендотеліоцитах. Препарат ак-
тивує гуанілатциклазу і підвищує рівень цикліч-
ного гуанозинмонофосфату (цГМФ) в ендотелії 
судин, зменшує активацію й адгезію лейкоцитів 
і тромбоцитів до ендотелію судин, пригнічує 
синтез протеїнів адгезії VCAM-1 і MCP-1, запо-
бігаючи таким чином утворенню і розвитку ате-
росклеротичних бляшок, пригнічує синтез ендо-
теліну-1, який є потужним вазоконстриктором 
і стимулятором проліферації гладких міоцитів 
судинної стінки. Препарат стимулює діяльність 
вилочкової залози, що продукує Т-клітини, його 
застосування призводить до корекції дисфунк-
ції ендотелію. Аргінін гідрохлорид є активним і 
різностороннім клітинним регулятором числен-
них життєво важливих функцій організму. Ще 
однією природною речовиною, яка бере участь 
у енергетичному метаболізмі, є Левокарнітин. 
Лише L-ізомер карнітину є біологічно активним, 

чинить кардіопротективний ефект, надає додат-
кову енергію аденозинтрифосфату, є прямим 
антиоксидантом, попереджає апоптоз клітин. 
Левокарнітин відіграє важливу роль у серцево-
му метаболізмі, оскільки окислення жирних кис-
лот залежить від наявності достатньої кількості 
цієї речовини. 

Крім цього, враховуючи усі виклики сьо-
годення, – радикальні політичні та економічні 
зміни, бойові дії, загрозу терористичних актів, 
всесвітню пандемію, все це призводить до над-
звичайного психоемоційного навантаження на 
населення, тому важко переоцінити актуаль-
ність розвитку тривожних або депресивних роз-
ладів у хворих на ХОЗЛ, що є тригером розвитку 
прогресування не тільки легеневої, а і серце-
во-судинної патології [6, 7, 8]. Дані літератури 
свідчать, що частота виникнення тривожних або 
депресивних розладів складає від 25% до 90% 
[6, 8]. Дані про розповсюдження психопатоло-
гічних розладів при ХОЗЛ дуже різнорідні, хоча 
ХОЗЛ та депресія мають загальні схильні факто-
ри розвитку [7]. Тому лікуванню тривожних, де-
пресивних розладів у хворих на ХОЗЛ варто при-
діляти особливу увагу, та приводити у відповід-
ність до стандартних рекомендацій, також вибір 
лікарського засобу повинен бути безпечним та 
ефективним, навіть при комплексних патернах 
коморбідності. Є досить багато даних про ефек-
тивність та безпеку застосування анксіолітиків, 
зокрема мебікару. Мебікар має помірну анксіо-
літичну активність, знімає або послаблює почут-
тя неспокою, тривогу, страх, внутрішнє емоцій-
не напруження та роздратування. Дія препарату 
не супроводжується міорелаксацією та пору-
шенням координації рухів, і відноситься до ден-
них транквілізаторів, немає і снодійного ефекту. 
Володіє антиоксидантною активністю, тому є 
мембраностабілізатором, адаптогеном та цере-
бропротектором. Крім заспокійливої, проявляє 
ноотропну дію, покращує когнітивні функції, під-
вищує увагу і розумову працездатність.

Питання лікування ХОБЛ ускладненого брон-
хоектазами в стадії загострення з коморбідною 
патологією ураження серцево-судинної сис-
теми, та ще і на тлі тривожних розладів, є дуже 
складне, і потребує зваженого підходу до вибо-
ру лікарських засобів.

Мета роботи – проведення комплексної 
оцінки з оптимізації лікування пацієнтів з комор-
бідною патологією ХОЗЛ ускладненого бронхо-
ектазами в стадії загострення на тлі артеріаль-
ної гіпертензії та тривожних розладів.

Матеріали та методи дослідження.
В дослідження були включені 48 хворих на 

ХОЗЛ, ускладнене бронхоектазією на тлі АГ та 
тривожних розладів віком 38-62 роки (50,2 ± 2,5 
роки), які проходили стаціонарне лікування з 
приводу середньотяжкого загострення. Діагноз 
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встановлювали по даних клініко-рентгеноло-
гічних, лабораторних та функціональних дослі-
джень згідно протоколу МОЗ України, усклад-
нення бронхоектазією підтверджувалось рент-
генологічним дослідженням та комп’ютерною 
томографією. Дослідження легеневої вентиляції 
проводили з реєстрацією кривої «потік-об’єм», 
форсованого видиху і проведенням стандарт-
ної проби з бронходилятатором. Верифікацію 
діагнозу АГ проводили згідно протоколу МОЗ 
України. Підтверджували на основі стандартної 
кардіологічної анкети ВООЗ (опитувальник Роу-
за) [9, 10], характеру змін на ЕКГ, згідно реко-
мендацій Національного конгресу кардіологів 
України [5].

Усі хворі були розподілені на 2 групи: контр-
ольну 1 (10 хворих) та клінічну 2 (38), в клінічній 
виділено підгрупи 2.1 (12) та 2.2 (16). В контр-
ольній групі пацієнти отримували стандартну 
терапію з використанням антибактеріальних, 
муколітичних, протизапальних лікарських засо-
бів протягом 10 днів. В клінічній групі: підгрупа 
2.1 в комплексі до стандартної терапії отри-
мувала Глутоксим (код ATX L03AX) по 1 мл 3% 
(30 мг) внутрішньом’язово один раз на 2 доби 
в продовж 10 днів (300 мг на 1 курс), в підгрупі 
2.2 в комплексі до стандартної терапії отриму-
вала Глутоксим (код ATX L03AX) по 1 мл 3% (30 
мг) внутрішньом’язово один раз на 2 доби впро-
довж 10 днів (300 мг на 1 курс), Тівор–L (аргінін 
гідрохлорид та левокарнітін 42/20 мг) (код ATX 
B05X B) внутрішньовенно по 100 мл 1 раз на 2 
доби протягом 10 днів, а також Мебікар (код 
ATC N05B X) по 300 мг 2 рази на добу протягом 
2 тижнів. Об’єм стандартної терапії у хворих клі-
нічної групи співпадав з контрольною групою, у 
випадку якщо хворий отримував ×2-агоніст про-
лонгованої дії і/або антихолінергічний засіб, 
таку терапію продовжували на весь період спо-
стереження в дозі, відповідній до тяжкості стану.

Імунологічне дослідження проводилось в 
перші 2 доби після госпіталізації, а також після 
10-денного курсу лікування. Визначали фено-
типи клітин CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, CD22+ 
та імунорегуляторний індекс (ІРІ – відношення 
CD4+/CD8+) [11, 15]; вивчали функціональну 
активність Т-лімфоцитів за допомогою реак-
ції бласттрансформації (РБТЛ) [11]; показник 
сироваткових IgG, IgA, IgM [13, 15]; визначали 
циркулюючі імунні комплекси (ЦІК 4%) у сиро-
ватці крові; фагоцитарну активність нейтрофілів 
з обчисленням фагоцитарного індексу (ФІ) Гам-
бурга і фагоцитарного числа (ФЧ) Райта [14].

Протягом даного дослідження проводилась 
оцінка динаміки показників якості життя пацієн-
тів. Для вивчення якості життя хворих в різні пе-
ріоди: загострення ХОЗЛ, лікування, реабілітації 
за допомогою загального опитувальника MOS 
SF-36 (MOS SF Item Short Form Health Survey). З 

метою визначення впливу терапії на якість життя 
хворих також проводили тест глобальної оцінки 
стану якості лікування хворим та лікарем. Ре-
зультати тесту оцінювали за бальною системою. 
Пацієнти самостійно заповнювали опитуваль-
ник SF-36: спочатку лікування при надходженні 
до стаціонару, тобто у фазу загострення; напри-
кінці стаціонарного лікування (на 12-14 день); а 
також через 1,5-2,5 місяці. Для оцінки рівня три-
вожного/депресивного стану використовували 
опитувальник HADS і самоопитувальник CES-D. 
Оцінювали тяжкість стану пацієнта по Госпіталь-
ній шкалі тривоги і депресії (HADS) [16]. Психо-
логічний статус визначали в день госпіталізації і 
при виписці. 

Статистичні розрахунки виконували з ви-
користанням пакета програм «STASTICA for 
Windows 8.0». Застосовано непараметричні 
методи статистичного аналізу. Для порівняння 
кількісних показників у незв’язаних групах ви-
користовувався критерій Манн-Уітні, у залежних 
– критерій Вілкоксона. Для порівняння частот 
бінарної ознаки у двох незв’язаних групах за-
стосовувався критерій Фішера; у випадках, коли 
частоти були менше 10 – критерій 2 з поправ-
кою Йєйтса. Аналіз зв’язку двох ознак прово-
дився методом Спірмена. Відмінності вважали 
достовірними за рівня статистичної значимості 
менше 0,05.

Результати.
Дані дослідження висвітлили імунологічні по-

рушення у хворих, як у клітинній, так і в гумораль-
ній ланці. Загальними рисами змін гуморальної 
ланки у всіх хворих було достовірне зниження 
IgG та IgA, на тлі зростання В-лімфоцитів (CD22+) 
та ЦІК. В клітинній ланці достовірно знижувалась 
загальна кількість лімфоцитів та їх субпопуляцій 
CD3+, CD4+, CD16+. Хоча аналіз отриманих да-
них показав неоднорідність і різновекторність 
порушень. У частини хворих спостерігався іму-
нодефіцит за Т-хелперною ланкою з низькім ІРІ, 
у другої частини за Т-супресорною ланкою з ви-
соким ІРІ, що можливо пояснити індивідуальною 
особливістю спрямованості адаптаційно-при-
стосувальних можливостей конкретного організ-
му, швидкістю прогресування бронхіальної об-
струкції та персистенції інфекційно-запального 
процесу у бронхіальному дереві. Подібні зміни в 
імунному захисті відмічали і інші автори, що спів-
падає з літературними даними [12].

Враховуючи отримані результати, усі пацієн-
ти клінічних груп були поділені на дві підгрупи: 
за показником ІРІ та типу імунодефіциту. До під-
групи А увійшли хворі з Т-хелперним імуноде-
фіцитом і низьким ІРІ (96,5% мали ІРІ 0,8-1,3), у 
2.1.А – 6 хворих, 2.2.А – 8, до підгрупи В – хво-
рі з Т-супресорним імунодефіцитом та високим 
ІРІ (95% ІРІ складав 2,1-2,6), у 2.1.В – 6, 2.2.В – 8 
хворих.
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Після проведеного лікування протягом 10 
діб, у хворих обох клінічних груп відмічалась по-
зитивна динаміка: зменшувалась інтенсивність 
кашлю та задишки, об’єм харкотиння та його 
гнійність, повністю нормалізувалась температу-
ра тіла, покращувалось загальне самопочуття, 
покращувались показники легеневої вентиля-
ції. Але аналіз імунологічних змін у контрольній 
групі показав, що при проведенні стандартного 
лікування стійкого покращення імунологічно-
го статусу не відбувалось, зростала загальна 
кількість лімфоцитів з 1,70±0,14 до 1,98±0,76; 
CD4+ з 0,48±0,11 до 0,46±0,21, але не досто-
вірно. Змінювались РБТЛ з ФГА з 1,37±0,11 до 
1,49±0,2, хоча спонтанна РБТЛ з 0,055±0,006 
до 0,034±0,008 (р≥0,05). Не мали достовірних 
змін і зниження показників CD3+ з 0,95±0,18 
до 0,84±0,42; CD8+ з 0,41±0,17 до 0,36±0,22, 
зниження ІРІ з 1,76±0,15 до 0,51±0,85, на фоні 
тенденції до підвищення CD16+ з 0,26±0,10 
до 0,31±0,12. В гуморальній ланці зниження 
кількості CD22+ з 0,69±0,08 до 0,66±0,38; IgG, 
з 8,40±0,19 до 7,97±0,74, IgA з 1,31±0,15 до 
1,26±0,22, IgM з 0,91±0,06 до 0,83±0,11, кіль-
кість ЦІК з 61,1±2,71 до 62,47±4,75. Показники 
фагоцитарної активності нейтрофілів не зазна-
ли вагомих змін ФІ з 51,0±3,6 до 50,32±8,31, ФЧ 
з 4,4±0,47 до 6,2±3,51.

В клінічних групах спостерігалась дещо інша 
картина. Так, у хворих підгрупи 2.1.А після ліку-
вання достовірно збільшилась загальна кількість 
лімфоцитів з 1,69±0,15 до 2,12±0,12 (р≥0,05), 
субпопуляцій: CD3+ з 1,02±0,21 до 1,50±0,09 
(р≥0,05), CD4+ з 0,44±0,13 до 0,78±0,09 (р≥0,05), 
CD16+ з 0,26±0,05 до 0,41±0,02 (р≥0,05), в РБТЛ 
з ФГА (проліферативна активність лімфоцитів) 
з 1,45±0,08 до 1,69±0,04 (р≥0,05). Хоча зміни 
спонтанної РБТЛ з 0,055±0,005 до 0,046±0,004, 
кількість CD8+ з 0,49±0,08 до 0,50±0,15, не були 
достовірні. Це відображало позитивний вплив 
призначеного лікування на імунну відповідь у 
хворих, зменшення проявів клітинного імуноде-
фіциту, та підтверджувалось нормалізацією ІРІ з 
1,13±0,16 до 1,83±0,22 (р≥0,05). Подібні зміни 
показників імунологічного стану були отримані і 
в підгрупі 2.2.А, так, збільшилась загальна кіль-
кість лімфоцитів до 2,19±0,09 (р≥0,05); CD3+ до 
1,51±0,08 (р≥0,05), CD4+ до 0,81±0,10 (р≥0,05), 
CD16+ до 0,40±0,04 (р≥0,05), РБТЛ з ФГА до 
1,67±0,06 (р≥0,05). Але зміни спонтанної РБТЛ 
до 0,049±0,006, та CD8+ до 0,52±0,11 були не-
достовірними. Нормалізація ІРІ була достовір-
ною до 1,83±0,19 (р≥0,05).

В клінічних підгрупах В після проведеного 
лікування відмічалось встановлення враженої 
супресорно-цитотоксичної субпопуляції лімфо-
цитів. В підгрупі 2.1.В достовірно зростали по-
казники CD3+ з 0,87±0,15 до 1,27±0,11 (р≥0,05) 
і CD8+ з 0,32±0,05 до 0,47±0,03 (р≥0,05), CD16+ 

з 0,25±0,06 до 0,40±0,02 (р≥0,05), що супро-
воджувалось нормалізацією ІРІ з 2,39±0,14 до 
1,85±0,13 (р≥0,05). Відмічалась тенденція до 
збільшення РБТЛ активованої ФГА з 1,28±0,14 
до 1,48±0,11, зменшення спонтанної РБТЛ з 
0,054±0,006 до 0,038±0,009, зросли загальна 
кількість лімфоцитів з 1,71±0,12 до 2,04±0,17, і 
CD4+ з 0,51±0,15 до 0,73±0,07, але не достовір-
но. Дещо подібна картина спостерігалась і в під-
групі 2.2.В. Так, достовірно збільшувались CD3+ 
до 1,26±0,10 (р≥0,05) та CD8+ лімфоцити до 
0,49±0,06 (р≥0,05), CD16+ до 0,41±0,04 (р≥0,05), 
нормалізувався ІРІ до 1,87±0,16 (р≥0,05). Але 
збільшення  РБТЛ з ФГА до 1,47±0,10, зміни 
спонтанної РБТЛ до 0,039±0,007, загальної 
кількості лімфоцитів до 2,06±0,15, та CD4+ до 
0,76±0,09, не були достовірними. 

В обох клінічних групах відмічалось покра-
щення фагоцитарної активності нейтрофілів, 
достовірно змінювались ФІ та ФЧ. Підгрупа 
2.1.А: ФІ з 52,1±2,7 до 64,3±3,3 (р≥0,05), ФЧ з 
4,6±0,37 до 6,8±0,9 (р≥0, 05), підгрупа 2.2.А: 
ФІ до 65,1±3,1 (р≥0,05), ФЧ до 6,7±0,7 (р≥0, 
05), підгрупа 2.1.В: ФІ з 49,9±4,54 до 62,9±4,1 
(р≥0,05), ФЧ з 4,2±0,56 до 5,5±0,25 (р ≥0,05), 
підгрупа 2.2.В: ФІ до 61,8±3,22 (р≥0,05), ФЧ до 
5,6±0,31 (р ≥0,05).

В гуморальній ланці також відмічались по-
зитивні здвиги, але в меншому об’ємі. В під-
групі 2.1.А спостерігалась лишень тенденція 
до зниження CD22+ з 0,62±0,06 до 0,53±0,06, 
в підгрупі 2.2.А до 0,54±0,08, хоча в підгрупах В 
ці показники були достовірні: 2.1.В з 0,76±0,09 
до 0,48±0,07 (р≥0,05), в 2.2.В до 0,47±0,05 
(р≥0,05). В клінічних групах відмічалось до-
стовірне зростання IgА в сироватці крови: в 
2.1.А з 1,29±0,14 до 1,76±0,11 (р≥0,05), в 2.2.А 
до 1,75±0,09 (р≥0,05), в 2.1.В з 1,33±0,15 до 
1,69±0,08 (р≥0,05), в 2.2.В до 1,71±0,09 (р≥0,05). 
Зниження ЦІК в 2.1.А з 62,8±2,72 до 56,3±1,49 
(р≥0,05), в 2.2.А – до 55,4±1,45 (р≥0,05); в 2.1.В 
з 59,4±2,69 до 53,2±1,22 (р≥0,05), в 2.2.В – до 
52,5±1,20 (р≥0,05). Це відбувалось на тлі змін 
кількості IgG і IgМ. В 2.1.А IgG зросло з 7,83±0,21 
до 8,10±0,29, в 2.2.А – до 8,32±0,28, в 2.1.В з 
8,96±0,18 до 9,56±0,15, в 2.2.В – до 9,57±0,14. 
Кількість IgМ знизилось з 0,88±0,05, в 2.1.А – 
до 0,77±0,03, 2.2.А – до 0,76±0,05, в підгрупах 
В з 0,93±0,06 в 2.1.В – до 0,86±0,04, в 2.2.В – 
до 0,87±0,03 але не достовірно. Слід відмітити, 
що такі результати цілком очікувані, враховуючи 
малий термін спостереження.

Дослідження якості життя хворих в обох клі-
нічних групах демонстрували достовірне покра-
щення багатьох параметрів. При цьому в контр-
ольній групі достовірно змінювався тільки по-
казник життєвої активності (VT). В клінічній групі 
2.1 завдяки підключенню до лікування тільки 
глутоксиму, достовірно покращувались показ-
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ники життєвої активності (VT), фізичного функ-
ціонування (PF), показник загального здоров’я 
(GH). Показники психологічного статусу паці-
єнтів: прояви тривоги (шкала HADS (бали), про-
яви депресивності (шкала HADS, бали), прояви 
депресивності (опитувальник CES-D, бали) не 
мали достовірних змін. В контрольній групі всі ці 
показники також не мали достовірних змін. 

В клінічній групі 2.2 підключення до базової 
терапії Глутоксиму, Тіворель-L та Мебікару при-
зводило не тільки до достовірного покращення 
показника загального здоров’я (GH), життєвої 
активності (VT), рольового функціонування (RP), 
фізичного функціонування (PF), а також норма-
лізації психічного здоров’я (МН), емоційного 
функціонування (RE), що призводило до підви-
щення стресостійкості, а разом з тим, – і жит-
тєздатності хворих. Показники психологічного 
статусу пацієнтів: прояви тривоги, депресив-
ності по шкалам спеціалізованих опитувальни-
ків, також мали достовірні покращення. 

Довгострокові дослідження підтверджували 
стійке підвищення стресостійкості хворих в клі-
нічній групі 2.2, що підтверджувалось зменшен-
ням кількості загострень.

Обговорення та висновки.
У пацієнтів з коморбідною патологією ХОБЛ, 

ускладненого бронхоектазами в стадії заго-
стрення на тлі артеріальної гіпертензії та три-
вожних розладів, серед основних порушень 
імунологічного статусу слід виділити клітинний 
імунодефіцит, який може супроводжуватись 
переважно Т-хелперною або Т-супресорною 
недостатністю. Такі зрушення доводять доціль-
ність застосування імуномодулятора Глутокси-
му у цих хворих, та виявилося вкрай ефектив-
ним при різновекторних порушеннях клітинного 
імунітету, що підтверджувалось покращенням 
імунологічних показників. Але при такому підхо-
ді до лікування немає впливу ані на функціону-
вання ендотелію судин, як основного патогене-
тичного чинника при АГ, ані на психоемоційний 
стан пацієнтів, що дуже важливо при тривожних 
розладах. Тому комбінування стандартної тера-
пії з Глутоксимом, Тівор-L та Мебікаром здаєть-
ся найбільш вдалим, та супроводжувалось не 
тільки покращенням показників імунологічного 
захисту організму, а і значним покращенням 
усіх параметрів якості життя пацієнтів, що при-
зводило до підвищення стресостійкості, а з тим 
і життєздатності хворих. Слід ще відмітити, що 
покращення усіх даних показників сприятливо 
позначалися не тільки на якості життя пацієнтів, 
а й на встановленні комплаєнса між лікарем та 
пацієнтом. При цьому довгострокові досліджен-
ня підтверджували стійке, тривале підвищення 
стресостійкості хворих, що підтверджувалось 
зменшенням кількості загострень. 
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РЕЗЮМЕ

ПРОБЛЕМА КОМОРБІДНОЇ ПАТОЛОГІЇ 
УСКЛАДНЕНОГО ХРОНІЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО 

ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ, АСПЕКТИ 
КОМПЛЕКСНОЇ ТЕРАПІЇ

Вахненко А.В., Моісєєва Н.В., Звягольська І.М.,  
Рум’янцева М.О.

Полтавський державний медичний університет

Вступ. Хронічне обструктивне захворювання 
легень має вагоме медико-соціальне і економіч-
не значення, та залишається однією із розповсю-
джених причин захворюваності, інвалідизації та 
смертності, не тільки в Україні, а і в усьому світі. 
На жаль, часта гіподіагностика ХОЗЛ, недоцільне 
тривале призначення антибактеріальної терапії, 
несвоєчасне призначення бронходилятаторів про-
лонгованої дії та респіраторних кортикостероїдів, 
нехтування респіраторною гімнастикою призво-
дять до збільшення випадків ускладнення перебігу 
ХОЗЛ. Причому ці ускладнення виникають з віком 
на тлі серцево-судинної патології. Усі виклики сьо-
годення: радикальні політичні та економічні зміни, 
бойові дії, загроза терористичних актів, всесвітня 
пандемія, призводять до надзвичайного психое-
моційного навантаження на населення, тому тяжко 
переоцінити актуальність розвитку тривожних або 
депресивних розладів у хворих на ХОЗЛ, що є три-
гером розвитку та прогресування не тільки легене-
вої, а і серцево-судинної патології.

Мета – проведення комплексної оцінки з опти-
мізації лікування пацієнтів з коморбідною патоло-
гією ХОЗЛ, ускладненого бронхоектазами в стадії 
загострення на тлі артеріальної гіпертензії та три-
вожних розладів.

Матеріали та методи дослідження. Дослі-
джувались хворі на ХОЗЛ, ускладнене бронхоек-
тазією на тлі артеріальної гіпертензії та тривожних 

розладів. Проводились імунологічні дослідження, 
оцінка динаміки показників якості життя пацієнтів, 
оцінювався рівень тривожного/депресивного ста-
ну. В клінічній групі запропоновано варіант комбі-
нованої терапії.

Результати. У пацієнтів з коморбідною патоло-
гією ХОЗЛ, ускладненого бронхоектазами у стадії 
загострення на тлі артеріальної гіпертензії та три-
вожних розладів, серед основних порушень іму-
нологічного статусу слід виділити клітинний імуно-
дефіцит, який може супроводжуватися переважно 
Т-хелперною або Т-супресорною недостатністю. 

Обговорення та висновки. Виявлені зрушен-
ня доводять доцільність застосування імуномо-
дулятора Глутоксиму у цих хворих, що виявилося 
вкрай ефективним при різновекторних порушен-
нях імунітету клітин, що підтверджувалося поліп-
шенням імунологічних показників. Але при такому 
підході до лікування немає впливу ні на функціо-
нування ендотелію судин, як основного патогене-
тичного фактора при артеріальній гіпертензії, ні 
на психоемоційний стан пацієнтів, що необхідно 
при тривожних розладах. Тому комбінування стан-
дартної терапії з Глутоксимом, Тівор-L і Мебікаром 
здається найбільш вдалим і супроводжувалося не 
тільки поліпшенням показників імунологічного за-
хисту організму, але і значним поліпшенням усіх 
параметрів якості життя пацієнтів, що призводило 
до підвищення стресостійкості, а отже, – і життєз-
датності хворих. Слід зазначити, що поліпшення 
всіх цих показників сприятливо позначалося як на 
якості життя пацієнтів, так і на встановлення комп-
лаєнса між лікарем і пацієнтом. При цьому дов-
гострокові дослідження підтверджували стійке, 
тривале підвищення стійкості хворих до стресів, 
що підтверджувалося зменшенням кількості заго-
стрень.

Ключові слова: коморбідна патологія ХОЗЛ, 
лікування коморбідної патології ХОЗЛ, комплексна 
терапія.

SUMMARY

THE PROBLEM OF COMMORBID PATHOLOGY 
OF COMPLICATED CHRONIC OBSTRUCTIVE 

PULMONARY DISEASE, ASPECTS OF COMPLEX 
THERAPY

Vakhnenko A., Moiseieva N., Zvyagolska I.,  
Rumyantseva M.

Poltava State Medical University

Introduction. Chronic obstructive pulmonary 
disease has significant medical, social and econom-
ic significance, and remains one of the widespread 
causes of morbidity, disability and mortality, not only 
in Ukraine but throughout the world. Unfortunately, 
frequent underdiagnosis of COPD, inappropriate 
long-term appointment of antibacterial therapy, un-
timely appointment of long-acting bronchodilators 
and respiratory corticosteroids, neglect of respiratory 
gymnastics lead to an increase in cases of complica-
tions of COPD. Moreover, these complications arise 
with age against the background of cardiovascular 
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pathology. All the challenges of today: radical political 
and economic changes, hostilities, the threat of ter-
rorist activity, a global pandemic, lead to an extraor-
dinary psycho-emotional burden on the population, 
therefore it is difficult to overestimate the relevance 
of the development of anxiety or depressive disorders 
in patients with COPD, which is a trigger for develop-
ment and progression not only pulmonary and cardio-
vascular pathology.

The purpose of the study – to conduct a com-
prehensive evaluation to optimize the treatment of pa-
tients with comorbid pathology of COPD complicated 
by bronchiectasis in the exacerbation stage against 
the background of arterial hypertension and anxiety 
disorders.

Materials and methods. Patients with COPD 
complicated by bronchiectasis against the back-
ground of arterial hypertension and anxiety disorders 
were studied. Immunological studies were carried out, 
the dynamics of quality of life indicators of patients 
were assessed, and the level of anxiety/depression 
was assessed. The clinical group offered an option of 
combined therapy.

The results. In patients with comorbid pathology 
of COPD complicated by bronchiectasis in the exac-
erbation stage against the background of arterial hy-
pertension and anxiety disorders, cellular immunodefi-
ciency, which may be accompanied mainly by T-helper 
or T-suppressor insufficiency, should be singled out 
among the main disorders of the immunological status. 

Discussion and Conclusion. The detected 
changes prove the expediency of using the immuno-
modulator Glutoxim in these patients, which proved to 
be extremely effective in various vector-borne disor-
ders of cell immunity, which was confirmed by the im-
provement of immunological indicators. But with this 
approach to treatment, there is no effect either on the 
functioning of the vascular endothelium, as the main 
pathogenetic factor in arterial hypertension, or on the 
psycho-emotional state of patients, which is neces-
sary for anxiety disorders. Therefore, the combination 
of standard therapy with Glutoxim, Tivor-L and Mebi-
kar seems to be the most successful and was accom-
panied not only by an improvement in the indicators 
of the body’s immunological protection, but also by 
a significant improvement in all parameters of the pa-
tients’ quality of life, which led to an increase in stress 
resistance, and therefore the vitality of the patients. 
It should be noted that the improvement of all these 
indicators had a favorable effect on the quality of life 
of patients, as well as on the establishment of compli-
ance between the doctor and the patient. At the same 
time, long-term studies confirmed a steady, long-
term increase in the patients’ resistance to stress, 
which was confirmed by a decrease in the number of 
exacerbations.

Key words: comorbid pathology of COPD, 
treatment of comorbid pathology of COPD, complex 
therapy.
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ХЛАМІДІЙНИЙ HSP60 У РОЗВИТКУ ПОРУШЕНЬ РЕПРОДУКТИВНОЇ ФУНКЦІЇ 
НА ТЛІ ХРОНІЧНИХ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ОРГАНІВ МАЛОГО ТАЗУ

1ЯКОВЕНКО Л.Ф., 2РОМАЩЕНКО О.В. 
1Інститут молекулярної біології та генетики НАН України 

2 ДУ Інститут урології імені О.Ф. Возіанова НАМН України, м. Київ

Chlamydia trachomatis – грам-негативний об-
лігатний внутрішньоклітинний патоген з унікаль-
ним життєвим циклом. Інфекційна позаклітинна 
форма представлена елементарними тільцями 
(ЕТ), внутрішньоклітинна форма – ретикулярни-
ми тільцями (РТ), які здатні до реплікації [1, 2].

 Інфікування організму C. Trachomatis може 
призводити до розвитку у жінок хронічних за-
пальних захворювань органів малого тазу 
(ХЗЗОМТ) з формуванням оклюзії маткових 
труб, спричинювати ектопічну вагітність, неви-
ношування вагітності [1, 2, 3, 4, 5, 6].

Наявність C. Trachomatis в організмі вагітної 
може спровокувати передчасні пологи, мерт-
вонародження або народження дитини з недо-
статньою масою тіла [7]. 

Імунна система людини, у більшості випадків, 
не може ефективно елімінувати патоген, трива-
лий час він залишається нерозпізнаним, проте 
вірулентним у місці запалення. C. Trachomatis 
спричинює відносно низьку гостру імунну від-
повідь організму, що зумовлює асимптомний 
перебіг первинної хламідійної інфекції та її по-
ширення у верхні відділи генітального тракту. За 
відсутності лікування, хламідії можуть виживати 
в організмі більше 1 року [1, 2, 8].

Повторні епізоди інфекції призводять до 
більшої ймовірності формування порушень ре-
продуктивної функції на тлі хронічних рециди-
вуючих запальних захворювань органів малого 
тазу порівняно з первинним епізодом інфіку-
вання [2, 3, 4, 5]. C. Trachomatis за стресових 
умов (низькі концентрації інтерферону-× IFN-×, 
нераціональне використання антибіотиків, біл-
кове голодування, дефіцит заліза) має здатність 
до утворення аберантних форм [9]. Такі форми 
життєздатні, однак не інфекційні та не спромож-
ні до реплікації.

Патогенетичне значення аберантних форм 
визначається тривалим виживанням хламідій у 
макроорганізмі та розвитком вираженої імунної 
відповіді. За персистуючої інфекції різко зрос-
тає синтез хламідійного білка теплового шоку 60 
(heat shock protein 60, Hsp60), вміст структурних 
білків (МОМР, ЛПС), які переважають за гострої 
форми, знижується [10]. Хламідійний Hsp60 є 

«загальним» бактеріальним антигеном. Він син-
тезується за активної інфекції, за персистентної 
інфекції є домінантним. Хламідійний Hsp60 ви-
вляється у цитоплазмі, на клітинній поверхні C. 
Trachomatis, також може вивільнятись у позаклі-
тинний простір та циркуляцію за загибелі епелі-
альних клітин, які інфіковані хламідіями [11]. 

Описано три ізоформи хламідійного Hsp60. 
Хламідійний Hsp60-1 (гомологічний GroEL 
Escherichia coli, найбільш імуногенний) виявля-
ється, переважно, у ретикулярних тільцях. Хла-
мідійний Hsp60-2 та хламідійний Hsp60-3 пред-
ставлені на клітинній мембрані C. Trachomatis. 
Експериментально показано підвищення вмісту 
Hsp60-2 на клітинній мембрані C. Trachomatis 
(серовар E) за нестачі заліза в оточуючому се-
редовищі. У жінок доступність заліза залежить 
від циклічних змін рівнів естрогенів та прогес-
терону, а його дефіцит сприяє розвитку пер-
систуючої  інфекції [12]. Позаклітинний Hsp60 
вважається «сигналом небезпеки» для імунної 
системи організму.

Хламідійний Hsp60 активує імунну систему 
через Toll-like receptor 4 (TLR4), які виявляють-
ся у великій кількості на клітинах маткових труб, 
ендометрію, плаценти [13].

Інтактні C. Trachomatis стимулюють клітини 
імунної системи через TLR2. Зв’язування хла-
мідійного Hsp60 з TLR4 на фагоцитах та епіте-
ліальних клітинах супроводжується вивільнен-
ням прозапальних цитокінів та хемокінів, які 
залучають імунні клітини до місця інфікування. 
Фагоцитоз C. Trachomatis та представлення 
хламідійних антигенів на поверхні антигенпред-
ставляючих клітин супроводжується активацією 
Т- та В-лімфоцитів та розвитком антиген-спе-
цифічного клітинно-опосередкованого та гумо-
рального імунітету [14]. 

Імунна відповідь організму на хламідійний 
Hsp60, а також на Hsp60 людини, залучені в па-
тогенезі хламідійної інфекції генітального тракту. 
Експериментально показано, що C. Trachomatis, 
за умови внесення в органну культуру маткової 
труби, викликала незначні пошкодження [15, 
16, 17]. В організмі експериментальних тварин 
з хронічними запальними захворюваннями ге-
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ніталій C. Trachomatis індукувала потужну клі-
тинно-опосередковану та гуморальну відповідь. 
Чисельні результати клінічних досліджень під-
тверджують важливу роль імунної відповіді ор-
ганізму на Нsp60 як основного фактору патоге-
незу хламідійної інфекції. Встановлено зв’язок 
між гуморальною та клітинно-опосередкованою 
імунною відповіддю на хламідійний Нsp60 та 
розвитком запальних захворювань органів ма-
лого тазу, трубною оклюзією, безпліддям, ек-
топічною вагітністю, втратою вагітності на ран-
ніх стадіях, передчасними пологами, низькою 
результативністю допоміжних репродуктивних 
технологій [18, 19, 20]. 

Механізми розвитку порушень репродук-
тивної функції за участі хламідійного Hsp60 до-
сліджуються, проте, остаточно не встановлені. 
Серовари C. Trachomatis D і K здатні інфікувати 
клітини циліндричного епітелію урогенітального 
тракту та поширюватись у його верхні відділи [1, 
21]. У місці проникнення патогену розвивається 
запалення із залученням макрофагів, нейтрофі-
лів, дендритних клітин, природніх кіллерних клі-
тин, Т- та В-лімфоцитів. Епітеліальні клітини у 
місці проникнення патогену синтезують та секре-
тують цитокіни (інтерлейкін-1α (ІЛ-1α, IЛ-6, IЛ-8, 
IЛ-12, фактор некрозу пухлин-α (ФНП-α), грану-
лоцит-макрофаг колонієстимулюючий фактор, 
CCL5, CXCL16, CXCL10, CXCL1). Прозапальні ци-
токіни та хемокіни, в свою чергу, індукують та по-
силюють запальний процес, а також викликають 
збільшення молекул клітинної адгезії, що сприяє 
залученню імунних клітин. У місце запалення ре-
крутуються нейтрофіли, природні кілерні клітини 
та моноцити. Резидентні макрофаги також здатні 
до секреції цитокінів. Інфіковані епітеліальні клі-
тини, крім цитокінів, вивільняють матричні мета-
лопротеази, які також викликають пошкодження 
тканин та сприяють утворенню рубців. Нейтро-
філи також здатні виробляти металопротеазу 
та еластазу, що посилює розвиток патології.  
Гострий запальний процес, що розвивається у 
місці інфікування, призводить до пошкодження 
оточуючих тканин та утворення рубців [6, 22]. 

Хламідійний Hsp60 вважається основним 
антигеном, що відповідає за розвиток гіпер-
чутливості уповільненого типу (ГУТ), зокре-
ма, за C.trachomatis-асоційованого сальпінгіту. 
За персистуючої інфекції або при повторних ін-
фікуваннях розвивається хронічне мононукле-
арне запалення. Пошкодження маткових труб 
може бути спричинене або лімфоцитами, сен-
сибілізованими хламідійним Hsp60, або медіа-
торами запалення, що синтезуються та секрету-
ються численними та різноманітними імунними 
клітинами (макрофаги, нейтрофіли, дендритні 
клітини, натуральні кілерні клітини, Т-лімфоцити 
та B-лімфоцити), які інфільтрують слизову обо-
лонку в місці запалення [23]. 

Hsp60 є сильним індуктором цитокінів, які 
можуть опосередковувати порушення прохід-
ності маткових труб. Встановлено, що моноцити 
периферичної крові та моноцити цервікального 
каналу жінок з трубним безпліддям під впливом 
хламідійного Hsp60 в умовах in vitro секретува-
ли підвищену кількість інтерлейкіну-10 (ІЛ-10), 
ІФН-γ та фактору некрозу пухлин-α (ФНП-α) по-
рівняно з контролем. Показано, що анти-Hsp60 
антитіла здатні посилювати запальні реакції, зу-
мовлені Hsp60 (секрецією ФНП-α та ІЛ-8) [24]. 

ІФН-γ вважається важливим протективним 
компонентом антихламідійного захисту орга-
нізму. C. Trachomatis не здатна синтезувати 
триптофан і змушена отримувати незамінну 
амінокислоту від господаря. IFN-γ індукує ви-
роблення індолеамін-2,3-діоксигенази 1, фер-
менту, який деградує триптофан. Триптофанове 
голодування для C. Trachomatis може мати два 
наслідки: або відбувається очищення організму 
від інфекції в результаті загибелі РТ, або пато-
ген може перейти в аберантну форму за раху-
нок зміни метаболізму та транскрипції генів. РТ 
припиняють поділ, але залишаються життєз-
датними, синтез структурних і мембранних біл-
ків та ліпополісахаридів припиняється, зростає 
синтез хламідійного Нsp60. За відсутності поза-
клітинної форми, ІФН-γ не синтезується, вміст 
триптофану зростає і амінокислота знову стає 
доступною для РТ. Персистенція припиняється, 
реплікація РТ відновлюється [1, 25]. 

Індивідуальні варіації в легкості індукції 
ІФН-γ та рівень його продукції у відповідь на 
хдамідійну інфекцію може бути визначальним у 
тому, який із двох механізмів буде домінувати. 
Встановлено, що у жінок з генетично детерміно-
ваною здатністю до підвищеної продукції ІФН-γ 
хламідійна інфекція розвивалась рідше, порів-
няно з жінками з низькою здатністю до продукції 
даного цитокіну. ФНП-α також може індукувати 
зміну життєвого циклу хламідій та сприяти роз-
витку персистенції. Отже, за активації імунної 
відповіді, позаклітинні ЕТ здатні елімінуватися. 
Після завершення цієї стадії, продукція ІФН-γ 
та ФНП-α знижується, аберантні форми віднов-
люють нормальний розвиток. Вивільнення ЕТ із 
інфікованих клітин повторно активує імунну від-
повідь та підвищення продукції ІФН-γ та ФНП-α, 
зокрема. Тривале періодичне підвищення про-
дукції ІФН-γ та ФНП-α, може сприяти розвитку 
запальних пошкоджень та фіброзу маткових 
труб. ІФН-γ здатний активувати макрофаги до 
вивільнення медіаторів запалення, які викли-
кають проліферацію фібробластів, що призво-
дить до збільшення синтезу колагену. ФНП-α 
здатний активувати макрофаги до вивільнення 
продуктів, які є цитотоксичними для епітеліаль-
них клітин. Повторні цикли активної інфекції, що 
слідують за періодом спокою, будуть поступово 
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призводити до пошкодження цілісності епітелію 
маткових труб. Наслідком чого буде, врешті-
решт, порушення прохідності маткових труб 
(феномен «лисої труби») [2, 3, 5, 26, 27]. 

Встановлено, що серовари C. Trachomatis, 
які інфікують генітальний тракт, здатні викорис-
товувати індол для синтезу триптофану. Наяв-
ність індолу сприяє виживанню хламідій в умо-
вах зниження триптофану, зумовленого ІФН-γ. 

У більшості жінок репродуктивного віку у мі-
кробіомі піхви переважають лактобацили, що не 
характерно для інших ссавців. Домінування лак-
тобацил у людей може бути реакцією на їх уні-
кальну сексуальну поведінку та необхідність за-
побігання інфекціям, що передаються статевим 
шдяхом, і які можуть призвести до безпліддя або 
невиношування вагітності. Лактобактерії здатні 
вбивати патогени, в тому числі, – C. Trachomatis. 
Якщо лактобацили переважають, індол відсутній 
у секретах генітальних шляхів. Якщо лактобаци-
ли не домінують чисельно, то розвивається бак-
теріальний вагіноз. Варіації складу мікробіоти у 
окремих жінок можуть впливати на здатність C. 
Trachomatis вижити за активації імунної системи 
господаря [3, 28].

Хламідійний Hsp60 захищає інфіковані 
клітини від апоптозу та індукує апоптоз не-
інфікованих клітин. C. Trachomatis здатна до 
персистенції у макрофагах, патоген уникає роз-
пізнавання Т-лімфоцитами за рахунок зниження 
їх загальної кількості. Показано, що макрофаги, 
інфіковані C. Trachomatis (серовар К), в умовах in 
vitro індукували апоптоз неінфікованих Т-клітин 
за рахунок секреції ФНП-α. Резистентність клі-
тин, інфікованих хламідіями, до апоптозу може 
тривалий час забезпечувати антигенний пул, що 
призводить до хронічного запалення і, надалі, 
фіброзу маткових труб [14]. 

Проапоптична властивість хламідійного 
Hsp60 може бути одним із механізмів безпліддя, 
індукованого Chlamydya (втрата вагітності на 
ранніх стадіях, передчасні пологи). Експеримен-
тально показано, що обробка хламідійним Hsp60 
первинних трофобластів, виділених із плацен-
ти на початку 2 триместру вагітності, у 5 разів 
збільшувала число апоптичних клітин, порівняно 
з контролем. Хламідійний Hsp60 в умовах in vitro 
індукував апоптоз у первинних трофобластах 
людини, фібробластах плаценти, клітинній лінії 
трофобластів JEG3 через TLR4. Встановлено, 
що у вагітних з такими ускладненнями, як пре-
еклампсія, затримка внутрішньоутробного роз-
витку плоду, кількість трофобластів, що зазнали 
апоптозу, збільшувалась [29, 30]. 

Автоімунні процеси відіграють важли-
ву роль у розвитку ускладнень репродуктивної 
функції на тлі хронічних запальних захворювань 
органів малого тазу (ХЗЗОМТ). Hsp60 – філоге-
нетично висококонсервативний білок. Хламідій-

ний Hsp60 має 80% гомології між сероварами 
C. Trachomatis, 60% – з Hsp60 прокаріот, 50% – з 
Hsp60 еукаріот, 48% – з Hsp60 людини. Сенсибі-
лізовані хламідійним Hsp60 Т-лімфоцити та анти-
тіла проти хламідійного Hsp60 здатні розпізнава-
ти гомологічні епітопи Hsp60 людини на мембра-
ні стресованих ендотеліальних клітин маткових 
труб та викликати їх деструкцію [31].

Показано, що антитіла проти хламідійного 
Hsp60 можуть перехресно реагувати з гомо-
логічними епітопами Hsp60 людини за персис-
тентної інфекції або за повторних інфікувань, 
але не за первинної інфекції [32].

Встановлено, що амінокислотні послі-
довності, гомологічні до двох епітопів, також 
притаманні Нsp60 Escherichia coli та Hsp60 
Mycobacterium. Cенсибілізація лімфоцитів жінки 
хламідійним Нsp60, присутність інших бактерій, 
що продукують Нsp60, в її маткових трубах може 
викликати реактивацію Нsp60-сенсибілізованих 
лімфоцитів, і ще більше посилювати деструкцію 
тканини [33, 34]. 

Імунна відповідь проти хламідійного Hsp60 
та/або епітопів, які гомологічні з Hsp60 люди-
ни, знижує успіх допоміжних репродуктивних 
технологій. У деяких жінок антитіла проти хла-
мідійного Hsp60 перехресно реагували з Hsp60 
на ембріонах, зменшуючи успіх допоміжних ре-
продуктивних технологій [35].

Hsp60 один із перших білків, що синтезують-
ся під час ембріогенезу і є необхідними для роз-
витку ембріону. Hsp60, який є на поверхні емб-
ріону, може бути мішенню для анти-Hsp60 ан-
титіл та сенсибілізованих бактеріальним Hsp60 
Т-лімфоцитів [36]. Вважається, що присутність 
автоанти-Hsp90b антитіл у сироватці може при-
зводити до втрати вагітності за рахунок їх ре-
активності з ооцитами та вплив на ембріон. 
Hsp90b відіграє важливу роль у диференціації 
трофобластів і є важливим для раннього ембрі-
онального розвитку [37]. 

Здатність Hsp60 та Hsp70 до індукції апоп-
тозу може бути ще однією з причин втрати ва-
гітності на ранніх стадіях. Встановлено, що у 
жінок із спонтанним абортом частка клітин, що 
зазнали апоптозу по відношенню до загальної 
кількості досліджених клітин, експресія Hsp70 
та мРНК Hsp70 були вищими порівняно з контр-
олем (жінки з індукованим абортом) [38]. Екс-
периментально показано, що обробка хламідій-
ним Hsp60 (5 мг/мл) первинних трофобластів, 
ізольованих на початку другого триместру ва-
гітності, у 5 разів збільшувала число апоптич-
них клітин порівняно з клітинами, обробленими 
середовищем для культивування. Хламідійний 
Hsp60 в умовах in vitro індукував апоптоз у пер-
винних трофобластах людини, фібробластах 
плаценти, JEG3 клітинній лінії трофобластів че-
рез TLR4 [39, 40]. 
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Встановлено, що у сироватці крові здорових 
вагітних жінок концентрація Hsp70 значно ниж-
ча порівняно зі здоровими невагітними жінками 
[41]. Виявлено негативну кореляцію концен-
трації Hsp70 та віку матері та позитивну коре-
ляцію концентрації Hsp70 та терміном гестації. 
Зниження рівня циркулюючого Hsp70 відбува-
ється через невстановлені регуляторні механіз-
ми, котрі спрямовані на підтримку імунної то-
лерантності під час вагітності. Вважається, що 
позаклітинний Hsp70 може бути шкідливим та 
призводити до ішемії децидуальної оболонки, 
пригнічувати ріст ембріону, стимулювати імунні 
клітини, що в подальшому призводить до ран-
нього переривання вагітності [42, 43].

Антитіла проти хламідійного Hsp60 здатні 
зв’язувати циркулюючий Hsp60 та утворювати 
імунні комплекси, які можуть утворювати депо-
зити у різних анатомічних місцях, наприклад, у 
базальній мембрані гломерул. Експерименталь-
но встановлено зв’язок між розвитком фіброзу 
маткових труб та наявністю  антитіл проти хла-
мідійного Hsp60 [2, 6, 44].

Визначення вмісту антитіл проти хламід-
йного Hsp60 та Hsp60 людини є додатковим 
діагностичним підходом для оцінки ризику роз-
витку репродуктивних ускладнень ХЗЗОМТ та 
прогнозу перебігу вагітності. Наявність антитіл 
проти хламідійного Hsp60 може бути ознакою 
персистуючої хламідійної інфекції, трубного 
безпліддя, ризиком ектопічної вагітності, втрати 
вагітності на ранніх стадіях, низької результа-
тивності допоміжних репродуктивних техноло-
гій. Вважається, що виявлення IgG антитіл проти 
хламідійного Нsp60 у сироватці є найбільш чут-
ливим тестом, навіть кращим, ніж гістеросаль-
пінгографія, для діагностики трубного безплід-
дя. Антитіла IgA класу проти хламідійного Hsp60 
виявляються у жінок з первинним безпліддям та 
жінок з невиношуванням вагітності [45].

За результатами проведених нами дослі-
джень, виявлення IgG антитіл проти GroEL E.coli 
(гомолог хламідійного Hsp60 та Hsp60 людини) 
у сироватці жінок з ХЗЗОМТ поєднано з діа-
гностованою хламідійною, цитомегаловірусною 
або хламідійно-цитомегаловірусною інфекцією, 
може вказувати на суттєвий ризик розвитку по-
рушень репродуктивної функції (трубне безплід-
дя, невиношування вагітності) [46]. Визначення 
антитіл проти хламідійного Hsp60 та/або бакте-
ріального Hsp60, у тому числі GroEL, у жінок з 
ХЗОМТ є важливим для раннього прогнозу па-
тологічних наслідків у жінок, що дозволить своє-
часно підібрати адекватну терапію.

Визначення у вагітних антитіл проти бактері-
ального Hsp60, або антитіл проти специфічних 
HSPs-епітопів, може мати значення для прогно-
зу ризику передчасних пологів [47, 48]. Комбі-
наторне виявлення антитіл проти Hsp60 людини 

у сироватці вагітної методами твердофазного 
імуноферментного аналізу та Вестерн-блотингу 
(імуноблотингу) може бути доцільним для про-
гнозу перебігу вагітності. 

Не викликає сумніву, що це далеко не по-
вний перелік можливих механізмів залучення 
хламідійного Hsp60 та антитіл проти нього у 
патогенез порушень репродуктивної функції на 
тлі ХЗЗОМТ. Найближчим часом, очевидно, цей 
список буде продовжено. 

Висновок. Хламідійний Hsp60 – високоі-
муногенний та висококонсервативний протеїн, 
який синтезується за активної інфекції, а за пер-
систентної інфекції є домінантним. Хламідійний 
Hsp60 здатний захищати інфіковані клітини від 
апоптозу. Хламідійний Hsp60 є потужним індук-
тором гіперчутливості уповільненого типу; сен-
сибілізовані хламідійним Hsp60 Т-лімфоцити 
та медіатори запалення, що вивільнюються 
імунними клітинами у зоні запалення при роз-
витку запальних захворювань органів малого 
тазу, здатні спричиняти пошкодження тканин 
маткових труб. Тривале періодичне підвищення 
продукції ІФН-γ та ФНП-α під дією хламідійного 
Hsp60 за активації хламідійної інфекції, також 
може призводити до розвитку запальних пошко-
джень та фіброзу маткових труб. Анти-Hsp60 
антитіла здатні посилювати запальні реакції, 
зумовлені Hsp60 (секрецію ФНП-α та ІЛ-8). Три-
вале пошкодження цілісності епітелію маткових 
труб врешті-решт призведе до порушення про-
хідності маткових труб. 

Постійна присутність в організмі хламі-
дійного Hsp60 за персистентної інфекції або 
за повторних інфікувань може призводити до 
зриву толерантності та розвитку імунної від-
повіді до консервативних амінокислотних по-
слідовностей, які також представлено на Hsp60 
людини. Сенсибілізовані хламідійним Hsp60 
Т-лімфоцити та антитіла проти хламідійного 
Hsp60 здатні перехресно реагувати з гомоло-
гічними епітопами Hsp60 людини, який пред-
ставлений на стресованих ендотеліальних клі-
тинах маткових труб (порушення прохідності 
маткових труб), плаценті (втрата вагітності на 
ранніх стадіях), ембріоні (невдачі застосування 
допоміжних репродуктивних технологій). Здат-
ність хламідійного Hsp60 викликати апоптоз 
неінфікованих клітин може бути ще одним із 
механізмів безпліддя, індукованого Chlamydya 
(втрата вагітності на ранніх стадіях, передчас-
ні пологи). Тривале вивільнення хламідійного 
Hsp60 у жінок з хламідійною інфекцією може 
призводити до індукції апоптозу трофобластів, 
сприяти втраті вагітності за рахунок порушен-
ня формування плаценти. Активація імунними 
комплексами (анти-Hsp60 антитіла – Hsp60 лю-
дини, що утворюються на плаценті жінок з хла-
мідійною інфекцією) синтезу прозапальних ци-
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токінів може негативно впливати на результат 
вагітності (індукція передчасного народження 
дитини). 

Пошкодження цілісності маткових труб може 
бути обумовлено також Hsp60 інших мікро-
організмів (за рахунок високої гомології). На-
слідком наявності спільних антигенних епіто-
пів є те, що імунна відповідь на бактеріальний 
Нsp60 може призвести до активації сенсибілі-
зованих Т-лімфоцитів та синтезу автоантитіл 
проти власного Нsp60, рівень якого зростає на 
поверхні клітин за стресових умов. Імунна від-
повідь, первинно спрямована безпосередньо 
проти бактеріального Hsp60, може стати причи-
ною розвитку автоімунних процесів в жіночому 
організмі. Тривале вивільнення бактеріального 
Hsp60 за персистентного стану або за повтор-
них інфікувань буде зумовлювати хронічну сти-
муляцію імунної системи та розвиток запалення 
маткових труб. Значні пошкодження тканин та 
формування спайок маткових труб, зрештою, 
призведуть до трубної оклюзії та безпліддя.

Встановлення механізмів формування у жі-
нок порушень репродуктивної функції на тлі 
ХЗЗОМТ хламідійної етіології дозволить розро-
бити нові підходи у їх діагностиці та сприятиме 
розробці профілактичних та лікувальних прото-
колів. 
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ПОРУШЕНЬ РЕПРОДУКТИВНОЇ ФУНКЦІЇ НА ТЛІ 

ХРОНІЧНИХ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ  
ОРГАНІВ МАЛОГО ТАЗУ
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Хламідійний Hsp60 – високоімуногенний та 
висококонсервативний протеїн, який синтезу-
ється за активної інфекції, а за персистентної 
інфекції є домінантним. Огляд присвячено оцінці 
ролі хламідійний Hsp60 в імунологічних механіз-
мах формування пошкодження епітелію маткових 
труб та розвитку трубного беспліддя, позаматко-
вої вагітності, невиношування вагітності у жінок із 
хронічними запальними захворюваннями органів 
малого тазу.

Ключові слова: хламідійний Hsp60, хронічні 
запальні захворювання органів малого тазу, пору-
шення репродуктивної функції.

SUMMARY

CHLAMIDIOUS HSP60 IN THE DEVELOPMENT 
OF REPRODUCTIVE FUNCTION DISORDERS 
ON THE BACKGROUND OF CHRONIC PELVIC 

INFLAMMATORY DISEASES
1Yakovenko L., 2Romashchenko O.

1Institute of Molecular Biology and Genetics of NAS of Ukraine 
2SI «Institute of Urology of AF Vozianova  

National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

Chlamydial Hsp60 is a highly immune and highly 
conservative protein, which is synthesized in case of 
active infection and is dominant in case of persistent 
infection. The overview deals with the evaluation of 
the role of chlamydial Hsp60 in immune mechanisms 
of injury formation in the epithelium of uterine thubes 
and in the progress of tubal infertility, ectopic preg-
nancy, miscarriage in women with chronic inflamat-
tory diseases of small pelvis organs.

Key words: chlamydial Hsp60, chronic inflam-
matory diseases of small pelvis organs, reproductive 
function disorders.
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Пухлик Борис Михайлович – відомий 
вітчизняний алерголог та фтизіатр, на-
уковець, педагог. Він зробив величезний 
внесок у розвиток алергологічної та фтизі-
атричної служби України. За майже 50 ро-
ків роботи на різних посадах ним надано 
ефективну лікарську та консультативну до-
помогу десяткам тисяч пацієнтів. Він є авто-
ром понад 400 наукових робіт, в тому числі 
16 монографій, 30 патентів на винаходи, 
більше 20 методичних рекомендацій, під-
ручників та посібників. Учнями Б. М. Пухли-
ка є 1 доктор та 19 кандидатів наук. Він був 
членом редакційних рад численних фахових 
медичних журналів, зокрема «Українсько-
го пульмонологічного журналу», журналів 
«Астма та алергія», «Імунологія та алерго-
логія»,  «Ринологія», «Клінічна імунологія. 
Алергологія. Інфектологія», медичної газе-
ти «Здоров’я України» тощо. Протягом ба-
гатьох років Борис Михайлович був членом 
спеціалізованої вченої ради Д 26.552.01 при 
ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пуль-
монології ім. Ф.Г. Яновського НАМН Укра-
їни» (директор – академік НАМН України  

Ю.І. Фещенко), де зміг надати консульта-
тивну допомогу багатьом молодим вченим. 
Також за роки роботи на кафедрі Б.М. Пух-
лик виростив плеяду вчених, які сьогодні з 
успіхом продовжують наукову, викладацьку 
та лікувальну роботу у рідному університеті, 
а також у інших медичних та наукових за-
кладах. Борис Михайлович був ініціатором 
створення наукових товариств: «Імуноло-
гів, алергологів та спеціалістів з імунореа-
білітації», «Алергологів та фахівців з астми», 
«Асоціації алергологів України», яку протя-
гом багатьох років він очолював, віддаючи 
цій справі багато сил і уваги.

Б.М. Пухлик народився 11 травня 1945 
року в м. Свердловську (нині Довжанськ) 
Луганської області. У 1946 році родина пе-
реїхала до м. Житомир, де Борис з успіхом 
закінчив середню школу. Постійно займав-
ся спортом, мав перший спортивний роз-
ряд з баскетболу, виявляв непогані музичні 
здібності, навіть в якості співака був лауре-
атом республіканського конкурсу, але ви-
рішив стати лікарем. У 1963 році вступив 
до педіатричного факультету Вінницького 

ПАМ’ЯТІ БОРИСА 
МИХАЙЛОВИЧА ПУХЛИКА

23 липня 2022 року внаслідок три-
валої тяжкої хвороби пішов з життя 
багаторічний завідувач кафедри 
фтизіатрії з курсом клінічної іму-
нології та алергології Вінницького 
національного медичного універ-
ситету ім. М.І. Пирогова, лауреат 
Державної премії України, доктор 
медичних наук, професор Борис 
Михайлович Пухлик.
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медичного інституту ім. М.І. Пирогова, який  
закінчив у 1969 році. Був одним з кращих 
студентів курсу, очолював інститутську са-
модіяльність, але за направленням разом 
з молодою дружиною поїхав працювати в 
село, де поєднував посаду старшого лікаря 
протитуберкульозного санаторного закла-
ду і педіатра дільничної лікарні. Саме тут в 
умовах сільської медицини зібрав матеріал 
для кандидатської дисертації зі фтизіатрії, 
яку під керівництвом професора Бориса 
Абрамовича Березовського захистив у 1977 
році. Як здібного організатора практичної 
охорони здоров’я, його у 1976 році було 
переведено на роботу до Вінницького об-
ласного відділу охорони здоров’я. Пізніше 
Б.М. Пухлика  було включено до резерву ка-
дрів міністра охорони здоров’я і у молодого 
фахівця з’явилася перспектива стати ке-
рівником великого медичного закладу. Але 
він обирає науку і у 1977 році за конкурсом 
обирається на посаду асистента кафедри 
фтизіатрії Вінницького медичного інституту 
ім. М.І. Пирогова. 

Вирішальною для  долі Б.М. Пухлика у 
медицині і житті була зустріч з видатним 
подружжям – професорами Олександром 
Самойловичем Мамолатом і Катериною 
Федорівною Чернушенко. Внаслідок цього 
практично одразу ж після зарахування до 
колективу кафедри, Б.М. Пухлик починає ці-
кавитися проблемами алергології. У 1980-
1981 рр. він організовує проведення одно-
го з найбільш масштабних клініко-епідемі-
ологічних досліджень у галузі алергології у 
Вінницькій області. На підставі матеріалів 
цього та інших досліджень він «на стику» 
фтизіатрії та алергології у 1985 р. захистив 
докторську дисертацію на тему: «Алергіч-
ні захворювання у хворих на туберкульоз». 
Після цього дослідження, яке стало най-
більш масштабним на той час у світі, циклу 
відповідних публікацій і доповідей на науко-
вих конференціях, Б.М. Пухлика визнають 
як провідного алерголога СРСР. Він, як фа-
хівець у галузі алергології, приймає участь у 
низці подібних досліджень у Хакасії, Бурятії, 
Киргизії, Білорусі, виступає майже на всіх 
конференціях і з’їздах імунологів та алерго-
логів, які проводилися у СРСР. Все це зумо-
вило те, що в подальшому основні напрям-
ки наукової діяльності Бориса Михайловича 
були присвячені проблемам алергології, 
клінічної імунології та фтизіатрії. Ще в про-

цесі виконання дисертаційного досліджен-
ня зусиллями Пухлика Бориса Михайловича 
вперше у світі організовується алергологіч-
ний кабінет на базі Вінницького обласного 
протитуберкульозного диспансеру. 

У 1986 р. Борис Михайлович приймав 
активну участь у ліквідації наслідків аварії 
на ЧАЕС. В 1988 р. він став ініціатором ство-
рення першої в Україні імунологічної лабо-
раторії на базі Вінницької обласної дитячої 
лікарні. У 1990-1991 рр. Борис Михайлович 
розпочинає друге клініко-епідеміологічне 
дослідження у галузі алергології у Вінниць-
кій області, результати якого продемон-
стрували значне збільшення частоти алер-
гічних захворювань в популяції дитячого та 
дорослого населення області, що дозволи-
ло говорити про необхідність невідкладно-
го удосконалення алергологічної допомоги 
населенню України.

Окрім наукової, Борис Михайлович про-
довжує активно займатися ще й педаго-
гічною та організаторською діяльністю. У 
1991 р. він обирається на посаду завідувача 
кафедрою фтизіатрії Вінницького медич-
ного інституту ім. М.І. Пирогова, а у 1992 р. 
одним з перших в Україні відкриває курс клі-
нічної імунології та алергології при кафедрі 
фтизіатрії Вінницького медичного інституту 
ім. М.І. Пирогова. Разом з професором Ко-
ганом Б.Й. створює лабораторію екологічної 
імунології та алергології при Центральній 
науково-дослідній лабораторії Вінницько-
го медичного інституту ім. М.І. Пирогова та 
імунологічний центр з алерго-імунологічною 
лабораторією на базі Вінницького обласно-
го протитуберкульозного диспансеру. На 
базі імунологічного центру до 1993 р. було 
обстежено та проліковано близько 16000 
постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС. 
У1993 р. Пухлик Б.М. відкриває та очолює 
перше в Україні підприємство з виробни-
цтва препаратів-алергенів для діагности-
ки та лікування алергічних захворювань  
(ТОВ «Імунолог», м. Вінниця). З 1997 р. він 
ініціює створення наукового товариства іму-
нологів, алергологів та спеціалістів з імуно-
реабілітації, а пізніше – Асоціації алергологів 
України з метою захисту інтересів, макси-
мальної реалізації творчого потенціалу і со-
ціально-правового захисту спеціалістів, за-
йнятих у галузі алергології. Обраний першим 
президентом Асоціації алергологів України, 
на посаді якого працював до 2019 р. 
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Найбільш важливим досягненням Б.М. 
Пухлика, окрім визначення поширеності 
алергічних захворювань в Україні, слід вва-
жати створення вітчизняних препаратів діа-
гностичних і лікувальних алергенів, перелік 
яких та аксесуарів до них нараховує до 200 
найменувань, що є найбільшою номенкла-
турою у Європі. Серед них слід відзначити 
оригінальні форми алергенів для паренте-
рального, перорального та інтраназального 
введення, два види компакт-ланцетів для 
виконання шкірних тестів з алергенами. Такі 
вироби, як драже для проведення алерген 
специфічної імунотерапії (АСІТ), оригіналь-
ні ланцети, набори для скринінгу, діагнос-
тики медикаментозної алергії, які не мають 
прямих аналогів у світі. Б.М. Пухликом та-
кож було створено або удосконалено ряд 
діагностичних і лікувальних технологій, яких 
раніше не було, або вони були не розвине-
ними в Україні: шкірна діагностика медика-
ментозної алергії, прик-тест, пероральна, 
інтраназальна АСІТ алергенами. Саме за 
це Б.М. Пухлик у складі колективу авторів 
у 2012 р. став Лауреатом Державної пре-
мії України в галузі науки і техніки за цикл 
праць «Технології діагностики і лікування 
алергічних захворювань органів дихання 
із застосуванням вітчизняних препаратів 
алергенів». У 2013 р. Борис Михайлович 
заснував приватний алерго-імунологічний 
центр «Клініка професора Пухлика», який 
сьогодні надає ефективну медичну допомо-
гу пацієнтам алергологічного та імунологіч-
ного профілю. 

Окремо слід відзначити багаторічну ор-
ганізаційну роботу Б.М. Пухлика з провід-
ними алергологами України, його зусил-
ля, спрямовані на розвиток алергологічної 
служби України. Він дві «каденції» відпрацю-
вав у якості головного позаштатного алер-
голога МОЗ України і багато зробив для по-
дальшого розвитку алергології в Україні. В 

цьому напрямку Б.М. Пухлик постійно співп-
рацював с чл.-кор. НАМН України, проф. 
К.Ф. Чернушенко, професорами М.М. Ко-
валенко, Г.М. Дранніком, Л.О. Яшиною, О.І. 
Ласицею, які до нього керували алерголо-
гічною службою країни. Разом з акад. НАМН 
України, проф. Д.І. Заболотним Б.М. Пухлик 
створив при ДУ «Інститут отоларингології 
ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України» 
Центр АЗ верхніх дихальних шляхів, який 
став провідним алергологічним закладом в 
Україні. Вперше в Україні зусиллями очолю-
ваних Б.М. Пухликом науковців і практичних 
лікарів створено і оновлено вітчизняні про-
токоли медичної допомоги хворим на алер-
гічні захворювання, формуляри лікарських 
засобів і проєкти відповідних стандартів. 
Він, разом з колегами, представляв алер-
гологію України на наукових симпозіумах  
у 18 країнах світу. 

На жаль, подальшу наукову, викладацьку 
і лікувальну діяльність Б.М. Пухлика загаль-
мувала тяжка хвороба. Але навіть перебу-
ваючи на лікуванні за межами країни, Борис 
Михайлович продовжував приймати актив-
ну участь у житті алергологічної спільноти, 
займався публіцистичною діяльністю, яка 
відкрила для лікарів та науковців нові риси 
його таланту. Він підтримував спілкування з 
колегами, його доповіді та привітання нео-
дноразово були представлені на професій-
них форумах. 

За цим переліком фактів приховується 
життя талановитого, енергійного, відданого 
своїй професії вченого, клініциста, органі-
затора охорони здоров’я, викладача, пре-
красної за душевними якостями людини. 
Він ознаменував собою цілу епоху у алер-
гології та фтизіатрії, гідно продовжуючи 
справу своїх вчителів та залишивши після 
себе учнів та однодумців. Борис Михайло-
вич Пухлик назавжди залишається у нашій 
пам’яті.

Правління Асоціації алергологів України
Колектив кафедри фтизіатрії з курсом

клінічної імунології та алергології
Вінницького національного медичного

університету ім. М.І. Пирогова
Редакційна колегія
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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 будь-
якому виданні, як в цілому, так і частково, за виключенням оформ-
лення 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 необ-
хідно 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 по-
милки.

Якщо редакція вважає, що в статті є прихована реклама, вона 
залишає за собою право скласти з автором угоду на додаткову опла-
ту. Обсяг статей необмежений, але редакція залишає за собою право 
на скорочення матеріалу при обсязі більше 20 сторінок машинопису чи 
його вміщення в кількох номерах журналу.

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

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

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

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

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

ться з наступних розділів - Мета роботи, Матеріали і методи, Резуль-
тати, 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, Літе-
ратура.

Вступ — повинен відображати суть дослідження і пояснювати 
його актуальність.

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

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

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

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

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

теріалів: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк,  
П. І. Баштан. - Львів : Растр-7, 2007. - 375 с.
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для працівників соц.служб/ [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, та ін.].-  
К.: Укр. ін-т соц. дослідж., 2005.- 115 с. - (Серія «Здоровий спосіб 
життя»: у 14 кн., кн. 13).

Колективний автор
Проблеми типологічної та квантитативної лексикології: [зб.

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

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

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

Перекладні видання
Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование/ Акофф 

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

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

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

Збірки наукових праць
Социологическое исследование малых групп населения / 

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

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

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

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

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

Таблиці та ілюстрації

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

Хімічні формули

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

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