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ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ТРАНСФЕР ФАКТОРОВ
В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
МАЛЬЦЕВ Д.В.
Институт экспериментальной и клинической медицины НМУ имени А.А. Богомольца

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Термином «трансфер-фактор» обозначают
несколько биологических агентов, обладающих
иммуномодулирующими и иммунозаместительными свойствами. Терапевтические эффекты,
достигаемые при применении трансфер факторов, являются результатом переноса иммунных
компонентов от одного организма к другому. Такой перенос может соответствовать естественной пассивной иммунизации у птиц и млекопитающих либо быть искусственной пассивной
иммунизацией, осуществляемой человеком в
лечебных целях, но не имеющей аналогов в биологическом мире. По происхождению трансфер
факторы могут быть трех видов: диализат лейкоцитов крови, экстракт белков яичного желтка
и экстракт молозива. В первом случае речь идет
о пассивной искусственной иммунизации, невозможной в естественных условиях, а во втором и третьем – аналоге естественной пассивной иммунизации у животных. По составу различают монопрепараты, полученные из одного
биологического источника, и комбинированные
агенты, например, сочетание экстрактов молозива и белков желтка куриных яиц в определенной пропорции. По специфичности разделяют
два вида трансфер-факторов: общие и специфические. Если общие или неспецифические
трансфер-факторы получают из биологических
сред специально неподготовленных животных,
то специфические, или гипериммунные, – после предварительной иммунизации организма
донора тем или иным антигеном/микроорганизмом. Поэтому общие агенты имеют более
широкие показания к клиническому применению, а специфические используются только для
лечения какой-либо одной инфекции, к которой
осуществлялась иммунизация донора.
Опыт применения трансфер факторов составляет более 50 лет, и начинается с предложения Лоуренса в 1955 году применять диализированный экстракт лейкоцитов крови для
переноса противоопухолевого иммунитета от
здорового организма к больному [47]. Позже
были разработаны терапевтические агенты на
основании экстрактов желтков куриных яиц и
коровьего молозива. Молекулярный анализ
трансфер фактора был осуществлен Kirkpatrick
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в 1992 году, который показал наличие более 200
разнородных молекул в этом биологическом
агенте. На сегодняшний день проведено много
клинических исследований, посвященных изучению эффективности и безопасности применения трансфер факторов в клинической практике, немало из которых опубликованы в авторитетных электронных наукометрических рецензируемых базах данных PubMed и Embase. В
результате проведенных испытаний показано,
что трансфер факторы являются безопасными
агентами и могут с успехом применяться для
лечения и профилактики некоторых иммунодефицитных и инфекционных болезней, аллергических реакций, аутоиммунных синдромов и
онкологических поражений, а также – для реабилитации здоровых лиц, подвергшихся воздействию ряда экстремальных факторов. Тем
не менее, эти биологические агенты до сих пор
не нашли своего заслуженного места в международных рекомендациях и протоколах по лечению болезней человека, кроме наследственного кожно-слизистого кандидоза. Учитывая
большой терапевтический и профилактический
потенциал трансфер-факторов, было принято
решение о подготовке данного научного обзора, в котором проанализированы результаты
соответствующих контролируемых клинических
исследований из наукометрических баз данных
PubMed и Embase, что отвечает требованиям
доказательной медицины.
Диализат суспензии лейкоцитов крови
Это низкомолекулярный экстракт лейкоцитов, способный переносить из организмов
доноров в организм реципиента антигенспецифический иммунитет, опосредуемый
Т-лимфоцитами [90]. Этот эффект осуществляется фракцией пептидов с молекулярной
массой около 5 kDa (так называемыми антиген-специфическими трансфер факторами,
или SFT), тогда как в целом в состав трансфер
фактора входят компоненты с молекулярными
массами от 1 до 6 кД [7] или даже до 20 кД [75].
Речь идет как об немедленно реализующемся иммунозаместительном эффекте, опосредуемом цитокинами Тh1-профиля и другими
факторами иммунитета, содержащимися в
препарате, так и развивающемся со временем
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иммунизирующем эффекте этого биологического агента. По-видимому, иммунизирующий
эффект осуществляется за счет наличия в препарате фрагментов антигенов – так называемых иммуногенных пептидов, полученных при
процессинге антигена в антиген-презентирующих клетках донора. Вторым объяснением этого феномена является обнаружение в составе
трансфер фактора функционально активных
фрагментов антиген-распознающих рецепторов Т-лимфоцитов [92].
Продолжением
иммунозаместительного
воздействия является иммуномодулирующий
эффект трансфер фактора. Считают, что за
иммуномодулирующий эффект этого биологического агента ответственна аминокислотная
последовательность LLYAQDL/VEDN [75]. Установлено, что трансфер фактор повышает сывороточную концентрацию интерлейкина 2 [71],
гамма-интерферона, остеопонтина, hBD-2 и
RANTES [7], что свидетельствует о потенциации
клеточного иммунного ответа, опосредованного Т-хелперами 1 типа. Этот иммуномодулирующий эффект важен для усиления иммунорезистентности к внутриклеточным микроорганизмам – вирусам, некоторым видам грибков
и бактерий, в том числе – микобактерий туберкулеза. Усиление клеточного цитотоксического
иммунного ответа полезно и при неоплазиях.
За счет реципрокного подавления иммунных
реакций, опосредованной Т-хелперами 2 типа,
трансфер фактор может приводить к ослаблению атопических аллергических реакций и некоторых Th2-индуцированных аутоиммунных
процессов [34].
Инфекционные болезни. Согласно результатам клинических исследований, трансфер
фактор более эффективен при инфекциях, вызванных внутриклеточными патогенами. Кроме
того, этот биологический эффект более целесообразно назначать при оппортунистических
инфекциях, чем при классических инфекционных заболеваниях. На данный момент трансфер-фактор продемонстрировал клиническую
эффективность при часто рецидивирующем
лабиальном и генитальном герпесе [23,68], кератите, вызванном вирусом простого герпеса 1
типа [51,67], персистирующей лимфадеопатии
герпетической этиологии [71], опоясывающем
герпесе [19], цитомегалии [59], инфекции, индуцированной вирусом герпеса 6 типа [2], папилломавирусной инфекции [9], туберкулезе,
токсоплазмозе, кокцидиоидомикозе [35], кандидозе [78], лейшманиозе, лепре [11], осложненной кори [26], а также – фарингитах, синуситах и среднем отите, вызванных условно патогенными бактериями [7]. Имеются данные о
пользе от применения трансфер фактора при
ВИЧ-инфекции в комплексной терапии с анти-

ретровирусными препаратами. Есть указания,
что трансфер фактор может способствовать
снижению интенсивности боли при постгерпетической невралгии и обеспечивать профилактику осложнений при вакцинации против ветряной оспы [46].
Так, Estrada-Parra S. в двойном слепом плацебо контролируемом клиническом исследовании с участием 28 пациентов показали клинические и иммунологические преимущества при
назначении трансфер фактора по сравнению с
ацикловиром при опоясывающем герпесе у людей [24].
Acosta-Rios M.P. с соавт. в плацебо контролируемом клиническом исследовании с участием 48 пациентов продемонстрировали эффективность применения трансфер фактора в 89%
случаев у пациентов с цервицитом или внутриэпителиальной цервикальной неоплазией 1 степени, вызванных папилломавирусами (рис. 1).
Анализ гистологических образцов до и после
лечения продемонстрировал уменьшение лейкоцитарной инфильтрации очагов поражения
и признаки разрешения патологического процесса (рис. 2). Иммуногистохимический анализ
показал повышение локального содержания
трансформирующего фактора роста бета и снижение - IFN-J, PCNA и IL-32 (рис. 3) [3].

Рис. 1. Динамика кольпоскопической картины до (слева)
и после (справа) лечения трансфер-фактором цервицита,
вызванного папилломавирусной инфекцией (по AcostaRios M.P. с соавт.)
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Рис. 2. Динамика лейкоцитарной инфильтрации слизистой оболочки шейки матки по данным гистологического
анализа у пациентов с цервицитом, вызванным папилломавирусной инфекций, во время терапии трансферфактором (по Acosta-Rios M.P. с соавт.)

Рис. 3. Динамика локального содержания трансформирующего фактора роста бета, гамма-интерферона
и интерлейкина 32 в слизистой оболочке шейки матки у пациенток с цервицитом, вызванным
папилломавирусной инфекцией, во время терапии трансфер фактором (по Acosta-Rios M.P. с соавт.)
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В другом клиническом исследовании MorfinMaciel B.M. с соавт. продемонстрировали
устранение папилломавирусных поражений гениталий под влиянием трансфер фактора у пациентов с рецидивирующим папилломатозом с
достижением ремиссии болезни, как минимум,
на 1 год уже после одного курса иммунотерапии
[56].
Vandvik B. с соавт. описали клинический случай эффективного применения трансфер фактора при подостром коревом склерозирующем
панэнцефалите, в то время как Lankford J. с соавт. показали, что трансфер фактор способен
осуществлять профилактику осложнений при
иммунизации живой вакциной против ветряной
оспы [87].
Zhang J. продемонстрировал, что добавление трансфер фактора к стандартной терапии
антибиотиками улучшает исходы при тяжелом
пиелонефрите, и клинический эффект иммунотерапии ассоциирован с повышением количества Т-хелперов в крови [94].
Kaminkova J., Lange C.F. достигли полной ремиссии болезни у трети пациентов с рецидивирующим средним отитом бактериальной этиологии уже после первого курса иммунотерапии
трансфер фактором [42].
Ashorn R. выявил клиническую эффективность иммунотерапии трансфер фактором при
acne vulgaris [4].
Иммунодефицитные заболевания. Трансфер-фактор успешно прошел клинические
исследования при некоторых первичных и
вторичных иммунодефицитах человека, преимущественно – с нарушениями в клеточном
звене иммунитета [54]. Если говорить о первичных иммунодефицитах, то этот биологический агент продемонстрировал эффективность
при синдроме Вискотта-Олдрича, наследственном кожно-слизистом кандидозе, избирательном дефиците естественных киллеров и
epidermodysplasia verruciformis.
Так, Ram rez-Ram rez D. с соавт. продемонстрировали, что трансфер-фактор приводит к
мобилизации стволовых СD34+ клеток из костного мозга, что обеспечивает восстановление клеточного иммунитета. Помимо этого, отмечается
увеличение количества CD56+CD16+CD11c+
естественных киллеров в крови и повышение
продукции ними гамма-интерферона, усиление опосредованной ними противоопухолевой
цитотоксичности и способности стимулировать
созревание -T-лимфоцитов слизистых оболочек. Также было установлено, что частично
эти эффекты являются непрямыми и осуществляются за счет влияния на Toll-like рецепторы,
а частично, по-видимому, – за счет прямого
влияния на естественные киллеры цитокинов
Th1-профиля, содержащихся в препаратах [72].

Wang J.F. с соавт. продемонстрировали способность трансфер фактора воспроизводить
клеточный ответ донора, опосредованный цитотоксическими Т-лимфоцитами, в организме
реципиента. Это подтверждалось появлением
положительного результата кожной пробы на
замедленную гиперчувствительность к антигену у ранее несенсибилизированного реципиента после введения ему трансфер-фактора,
полученного из крови иммунизированного донора. Этот эффект переноса объяснили наличием бета-цепей антиген-распознающих рецепторов Т-лимфоцитов в препарате. Полученные
результаты позволяют считать, что трансфер
фактор может быть полезен при избирательном
дефиците СD8+ Т-лимфоцитов [92].
Результаты более 20 контролируемых исследований показывают эффективность применения трансфер фактора при наследственном
кожно-слизистом кандидозе у людей. Терапевтический эффект объясняют способностью этого биологического агента восстанавливать пораженное клеточное звено иммунитета, важное
в контроле над кандидами. Ранее анергичные
пациенты развивают положительные результаты реакции кожной замедленной гиперчувствительности с кандидозными диагностикумами,
что указывает на восстановление ранее нарушенного специфического антикандидозного
иммунного ответа под влиянием трансферфактора. В данном обзоре приводим ссылки
на некоторые наиболее значимые клинические
испытания при указанном первичном иммунодефиците [45, 78, 85, 86].
Результаты ряда контролируемых клинических исследований демонстрируют пользу от
применения трансфер фактора при синдроме
Вискотта-Олдрича, клинический фенотип которого включает триаду синдромов: тромбоцитопению/тромбоцитопатию, экзему, комбинированный иммунодефицит [49]. Установлено,
что терапия трансфер фактором способствует
сокращению количества инфекционных эпизодов при синдроме Вискотта-Олдрича благодаря
восстановлению ранее нарушенного клеточного иммунитета. Также имеет место подавление
проявлений экземы и уменьшение выраженности спленомегалии [83]. Такие пациенты восстанавливают способность развивать реакции
замедленной кожной гиперчувствительности
к антигенам, а их пораженные лейкоциты начинают вырабатывать достоверно большее количество миграции ингибирующего фактора
при антигенной стимуляции, чем до момента
иммунотерапии [49]. Тем не менее, Ballow M. с
соавт. сообщают о развитии аутоиммунной гемолитической анемии во время лечения трансфер фактором пациента с синдромом Вискотта-Олдрича, что указывает на необходимость
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углубленного анализа иммунного статуса при
назначении этого иммунотерапевтического
агента у пациентов с первичными иммунодефицитами [5].
Vasily D.B. описали несколько случаев
успешного применения трансфер фактора при
epidermodysplasia verruciformis [88].
Khan A. с соавт. установили пользу от применения трансфер фактора при синдроме Чеддиака-Хигаши [43]. Chng H.H. при помощи трансфер фактора устранили проявления криптоспоридиоза у 31-летнего пациента с первичной
дисиммуноглобулинемией [13].
Тем не менее, Gelfand E.W. с соавт. описали
лимфопролиферацию и поликлональную гаммапатию после применения трансфер фактора
при тяжелом комбинированном иммунодефиците [33].
Трансфер фактор прошел ряд контролируемых клинических исследований и при вторичных имммунодефицитах, в том числе – СПИДе

ВИЧ-этиологии, иммуносупресии, вызванной
цитостатиками, лучевой терапией и хирургическими операциями. Так, Garritano C.R.O. с соавт. в клиническом исследовании с участием 60
онкологических пациентов, получающих комбинированное лечение, включающее хирургическую операцию, цитостатическую химиотерапию и облучение, показали, что ежедневное
сублингвальное применение трансфер-фактора в дозе 0,5 мг в сутки на протяжении 12 месяцев подряд привело к достоверному повышению общего количества лимфоцитов, СD3+
Т-лимфоцитов и СD4+ Т-хелперов в крови.
Побочных реакций зарегистрировано не было
(рис. 4) [32].
Имеются данные о способности трансфер
фактора компенсировать вторичный иммунодефицит, связанный с обширными хирургическими вмешательствами у неонкологических пациентов, – так называемую посттравматическую
иммуносупрессию [70, 91].

Рис. 4. Динамика количества лейкоцитов, лимфоцитов, Т-лимфоцитов и Т-хелперов у онкологических
пациентов, прошедших курс иммунотерапии трансфер фактором (по Garritano C.R.O. с соавт.)

Аллергические и аутоиммунные синдромы.
Девиация иммунного ответа в сторону иммунных реакций, опосредованных Т-хелперами 1
типа, является основой иммуномодулирующего действия трансфер-фактора при иммунозависимой патологии, связанной с активацией
Т-хелперов 2 типа. При Тh1-индуцированном
аутоиммунитете, например, ревматоидном артрите, положительный эффект этого иммунобиологического агента связывают с активацией
СD4+CD25+ регуляторных Т-лимфоцитов.
Espinosa Padilla S.E. с соавт. в недавнем
плацебо контролируемом клиническом исследовании показали пользу от добавления трансфер-фактора к стандартной терапии глюко-
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кортикостероидами у пациентов с умеренной
персистирующей бронхиальной астмой. Помимо клинического улучшения, в результате проведения иммунотерапии удалось снизить дозу
стероидов без ухудшения спирографических
показателей функции внешнего дыхания [22].
Тем не менее, результаты более раннего плацебо контролируемого исследования не продемонстрировали пользы от добавления трансфер фактора к стандартной терапии при тяжелой бронхиальной астме, ассоциированной с
клеточным иммунодефицитом [84].
В другом клиническом исследовании с
участием 121 пациента исследуемой и 88 лиц
контрольной группы Flores Sandoval G. с со-
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авт. продемонстрировали пользу от назначения трансфер фактора при умеренном и тяжелом атопическом дерматите. Было достигнуто
уменьшение выраженности симптомов болезни согласно индексу SCORAD, снижение сывороточной концентрации IgE и выраженности
эозинофилии в крови [28]. Orozco T.T. с соавт.
также показали снижение сывороточной концентрации IgE и выраженности эозинофилии у
пациентов с умеренным атопическим дерматитом вследствие иммунотерапии трансфер фактором [61]. В сравнительном клиническом исследовании Sosa M. с соавт. трансфер фактор
показал одинаковое с талидомидом свойство
снижать выраженность клинических симптомов
тяжелого атопического дерматита с лучшим
профилем безопасности терапии, чем у цитостатика [82]. В другом сравнительном исследовании Cordero Miranda M.A. с соавт. показали,
что трансфер фактор обеспечивает клиникоиммунологический ответ, сравнимый с таковым
у циклоспорина А в дозе 4 мг/кг/сутки, при тяжелом атопическом дерматите у людей [14].
Jautov J. с соавт. в небольшом контролируемом клиническом исследовании установили,
что иммунотерапия трансфер фактором приводит к уменьшению проявлений аутоиммунной
алопеции, что сопровождается восстановлением клеточного звена иммунитета и снижением
ранее повышенной сывороточной концентрации IgM [40].
Franzoni E. с соавт. сообщили о нескольких
случаях успешного применения трансфер фактора при резистентных формах болезни Бехчета [30].
Vezendi S., Schr der I. в клиническом исследовании с участием 59 пациентов установили
способность трансфер фактора уменьшать проявления легочного саркоидоза у людей [89].
Также
продемонстрирована
очевидная
польза от применения трансфер фактора при
персистирующем афтозном стоматите, резистентном к стандартным терапевтическим подходам [77].
Неврологические болезни. Результаты нескольких клинических исследований указывают на пользу от применения трансфер фактора
при некоторых неврологических заболеваниях
с предположительно иммунозависимым механизмом развития.
Так, Simko M. с соавт. сообщают о достижении существенного улучшения со стороны эпилептического синдрома со снижением частоты
приступов и достижением положительной динамики ЭЭГ-картины при добавлении трансфер
фактора к карбамазепину и примидону у 8 из 10
пациентов [80]. Fudenberg H.H. заявил об улучшении клинического состояния согласно шкалы
SSSA у 21 из 22 детей с расстройствами спек-

тра аутизма после курса иммунотерапии трансфер фактором [31].
Тем не менее, Foschi F.G. с соавт. сообщили
об обострении рассеянного склероза при применении трансфер фактора, что указывает на
необходимость анализа иммунологических данных во время указанной иммунотерапии [29].
Результаты нескольких клинических исследований показывают способность трансфер
фактора снижать вирусную активность и уменьшать связанное с ней ощущение слабости у пациентов с синдромом хронической усталости,
ассоциированном с цитомегаловирусом, вирусом Эпштейна-Барр [16, 37] и вирусом герпеса
6 типа [2].
Онкологический синдром. Эффективность
трансфер фактора при онкологических поражениях связывают с активацией клеточного
противоопухолевого цитотоксического иммунного ответа, также – с подавлением вирусных
онкогенов в случае вирус-индуцированных неоплазий [58]. На данный момент опубликованы
данные нескольких небольших контролируемых
клинических испытаний, которые указывают
на пользу от добавления трансфер фактора к
цитостатическим химиопрепаратам и/или лучевой терапии при некоторых злокачественных новообразованиях, включая гормон-нечувствительный метастатический рак простаты
[66], немелкоклеточный рак легких [65], EBVиндуцированные назофарингеальную карциному [69] и лимфому Беркитта [57]. Также показано, что иммунотерапия трансфер фактором
может улучшать переносимость противоопухолевой химиотерапии и уменьшать проявления
вторичного иммунодефицита, индуцированного неоплазией, например, компенсировать миелосупрессию у пациентов с острыми лейкемиями [25].
Иммунный экстракт молозива
Трансфер фактор на основе иммунного экстракта молозива также обладает известными
иммунозаместительными и иммуномодулирующими свойствами, однако иммунологические эффекты при применении этих биологических агентов отличаются от таковых у
диализированного экстракта лейкоцитов крови.
Если в последнем случае усиливается функция
Т-хелперов 1 типа и отмечается связанная с
этим потенциация клеточного иммунитета, то
при применении иммунного экстракта молозива активируются преимущественно Т-хелперы
2 типа, что приводит к повышению синтеза иммуноглобулинов. Поэтому у трансфер факторов
на основе экстракта молозива более выражен
противомикробный эффект к возбудителям кишечных инфекций, в достижении контроля над
которыми критически важен именно гумораль-
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ный иммунитет. Также у таких биологических
агентов сильнее проявляется иммунозаместительный эффект, так как в них содержится большое количество разнообразных гуморальных
факторов иммунитета, секретирующихся из
крови матери в молоко для дальнейшего трансфера в желудочно-кишечный тракт ребенка и
компенсации физиологической незрелости
местного мукозального иммунитета дигестивной системы младенца. Как показали Deubzer
H.E. с соавт. молозиво, полученное от женщин,
иммунизированных во время беременности
антипневмококковыми вакцинами, блокирует
прикрепление пневмококка к эпителию верхних дыхательных путей in vitro и in vivo, препятствуя формированию входных ворот инфекции
[18]. Ojofeitimi E.O., Elegbe I.A. установили, что
раннее начало кормления молозивом недоношенных новорожденных приводит к резкому
снижению пролиферации условнопатогенных
бактерий в их кишечнике и способствует формированию нормального биоценоза [60].
По происхождению различают биологические агенты на основе человеческого и коровьего молозива.
Кишечные инфекции. Результаты недавнего систематического обзора контролируемых клинических исследований, проведенного
Menchetti L. с соавт., указывают на способность
трансфер фактора на основе иммунного экстракта молозива снижать риск инфекций желудочно-кишечного тракта у ослабленных детей с
незрелой иммунной системой [52].
He F. с соавт. показали, что адъювантная иммунотерапии иммунным экстрактом коровьего
молозива приводит к повышению концентрации
специфических секреторных иммуноглобулинов класса А в слюне у пациентов, иммунизированных оральной вакциной против брюшного
тифа [38].
Otto W. с соавт. в двойном слепом плацебо
контролируемом клиническом исследовании с
участием 90 взрослых здоровых добровольцев
установили, что профилактическое применение
гипериммунного экстракта коровьего молозива обеспечивает профилактику развития диареи при инфицировании энтеротоксигенными
штаммами кишечной палочки [62]. В соответствии с этим, Huppertz H.I. с соавт. в двойном
слепом плацебо контролируемом клиническом
исследовании показали, что иммунный экстракт
коровьего молозива приводит к уменьшению
симптомов уже начавшейся диареи, вызванной
энтеротоксигенными штаммами кишечной палочки [39].
Результаты нескольких контролируемых
клинических исследований указывают на спо-
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собность гипериммунных экстрактов коровьего
молозива уменьшать симптомы диареи у детей,
вызванной ротавирусом [21,55,76].
Результаты нескольких рандомизированных контролируемых клинических исследований указывают на способность иммунного
экстракта молозива уменьшать проявления
ВИЧ-ассоциированной диареи, способствуя
нормализации стула, набору массы тела у истощенных пациентов и уменьшению выраженности ощущения слабости [27,41]. Byakwaga H.
с соавт. в плацебо контролируемом рандомизированном клиническом исследовании с участием 75 пациентов показали, что иммунный экстракт коровьего молозива приводит к повышению количества Т-хелперов в крови у пациентов
со СПИДом, плохо реагирующих на высокоактивную антиретровирусную терапию [12].
Коррекция иммунного статуса и микробиоценоза у недоношенных детей. Sohn K. с соавт.
в небольшом рандомизированном клиническом
исследовании установили, что местное назначение экстракта молозива способствует колонизации слизистой оболочки ротовой полости
нормальной микрофолорой с сохранением эффекта на 48 часов после введения у недоношенных младенцев с признаками дисбиоза [81].
Romano-Keeler J. с соавт. в рандомизированном контролируемом клиническом исследовании с участием 48 недоношенных новорожденных показали способность трансфер фактора сокращать срок госпитализации пациентов
в стационаре и способствовать ускоренной их
реабилитации [73]. Lee J. с соавт. в двойном
слепом плацебо контролируемом рандомизированном клиническом исследовании продемонстрировали, что иммунный экстракт молозива уменьшает количество эпизодов сепсиса у
недоношенных младенцев с малой массой тела.
Также показано, что иммунотерапия привела к
повышению концентрации секреторного иммуноглобулина класса А и лактоферрина в биологических средах, что указывало на усиление иммунорезистентности. Параллельно отмечалось
снижение содержания трансформирующего
фактора роста бета, интерлейкина 1бета и интерлейкина 6 в моче и слюне (рис. 5 и 6) [48].
Panahi Y. с соавт. в рандомизированном клиническом исследовании с участием 120 пациентов выявили, что пероральная иммунотерапия
экстрактом коровьего молозива в дозе 40 мг/кг
в сутки на протяжении 3 последовательных месяцев приводит к существенному набору массы
тела у детей с неорганическим дефицитом массы тела (nonorganic failure to thrive) [63].

ІМУНОЛОГІЯ ТА АЛЕРГОЛОГІЯ: НАУКА І ПРАКТИКА. 2’2019

Рис. 5. Изменение концентрации секреторного иммуноглобулина А, TGF, ИЛ-1бета, ИЛ-6 в моче
у недоношенных новорожденных при иммунотерапии трансфер фактором (по Lee J. с соавт.)
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Рис. 6. Изменение концентрации секреторного иммуноглобулина А, TGF, ИЛ-1бета, ИЛ-6 в слюне у
недоношенных новорожденных при иммунотерапии трансфер фактором (по Lee J. с соавт.)
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Инфекции верхних дыхательных путей. Результаты рандомизированного контролируемого клинического исследования Bardellini E. с
соавт. с участием 64 пациентов указывают на
пользу от добавления трансфер фактора к стандартной терапии при мукозите слизистой оболочки ротовой полости у детей, получающих цитостатическую химиотерапию [6].
Saad K. с соавт. в контролируемом клиническом исследовании продемонстрировали, что
4-недельный курс иммунотерапии трансфер
фактором сокращает количество рецидивов и
сроки госпитализации у детей с рецидивирующими инфекциями верхних дыхательных путей
и желудочно-кишечного тракта [74]. В соответствии с этим, Brinkworth G.D., Buckley J.D. в
двойном слепом плацебо контролируемом рандомизированном клиническом исследовании с
участием 174 пациентов продемонстрировали
уменьшение количества эпизодов инфекций
верхних дыхательных путей без изменения их
длительности у взрослых мужчин вследствие
применения иммунного экстракта коровьего
молозива в дозе 60 г в сутки на протяжении 8
последовательных недель [10].
Pat ro lu T., Kondolot M. в двойном слепом
плацебо контролируемом клиническом исследовании с участием 31 пациента выявили,
что пероральная иммунотерапия при помощи
иммунного экстракта молозива приводит к
резкому снижению частоты и тяжести инфекций верхних дыхательных путей у пациентов
с избирательным дефицитом IgA без изменения содержания секреторного IgA в слюне
[64]. Тем не менее, Crooks C.V. с соавт. добились увеличения на 79% концентрации секреторного иммуноглобулина А в слюне у бегунов
на длительные дистанции за счет применения

перорально иммунного экстракта коровьего
молозива, что способствовало сокращению
количества эпизодов инфекций верхних дыхательных путей в период интенсивных тренировок и состязаний [15]. В соответствии с этим,
Mero A. с соавт. в двойном слепом плацебо
контролируемом рандомизированном клиническом исследовании установили, что долгосрочная иммунотерапия иммунным экстрактом молозива в дозе 20 мг в сутки обеспечила
повышение концентрации секреторного иммуноглобулина А и трансформирующего фактора роста бета в слюне, причем этот эффект
был осуществлен за счет стимуляции синтеза
собственных молекул, а не посредством иммунозаместительного воздействия трансфер
фактора [53].
Адаптация к неблагоприятным факторам
и спортивным нагрузкам. Halasa M c соавт. и
Marchbank T. с соавт. независимо друг от друга в двойных слепых плацебо контролируемых
рандомизированных клинических исследованиях показали, что пероральная иммунотерапия
экстрактом коровьего молозива предотвращает развитие синдрома повышенной проницаемости стенки кишечника у атлетов во время
тяжелых нагрузок в тренировочном цикле (рис.
7) [50]. В соответствии с этим, B lke E. с соавт.
в пилотном плацебо контролируемом клиническом исследовании с участием 40 пациентов
установили, что периоперативная иммунотерапия иммунным экстрактом молозива способствует уменьшению эндотоксемии, сохранению
эндотоксин-связывающей способности крови и
предотвращает развитие синдрома повышенной проницаемости кишечной стенки у лиц, которым проводятся абдоминальные хирургические операции [8].

Рис. 7. Снижение проницаемости кишечной стенки у атлетов во время интенсивных тренировок под
влиянием трансфер фактора, продемонстрированное по изменению индекса лактулоза/маннитол
(по Halasa M c соавт.)
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Duff W.R. с соавт. в двойном слепом плацебо
контролируемом рандомизированном клиническом исследовании установили, что добавление иммунного экстракта молозива в дозе 60 г/
сутки к пищевому рациону способствует нарастанию мышечной массы и силы, а также улучшению когнитивных функций у лиц пожилого возраста, которые проходят интенсивные физические тренировки [20].
Shing C.M. с соавт. в небольшом рандомизированном контролируемом клиническом исследовании выявили, что добавление к пищевому
рациону иммунного экстракта молозива обеспечивает сохранение нормального уровня тестостерона и поддержание оптимальной функции парасимпатической вегетативной нервной
системы у спортсменов во время цикла интенсивных тренировок [79].
Иммунозависимые осложнения. Guaragna
M.A. с соавт. в контролируемом клиническом
исследовании показали, что применение иммунного экстракта молозива перорально в дозе
300 мг 4 раза в сутки способствует нормализации уровня глюкозы и уменьшению суточной
дозы инсулина у пациентов с резистентным сахарным диабетом 2 типа. Клинический эффект
иммунотерапевтического агента связали с возрастанием сывороточной концентрации трансформирующего фактора роста бета [36].
Khan Z. с соавт. в небольшом клиническом
исследовании продемонстрировали пользу от
добавления иммунного экстракта молозива к
стандартной терапии сульфасалазином у пациентов с дистальным колитом легкой или средней тяжести [44].
Специфические трансфер-факторы
Как указывалось выше, специфические,
или гипериммунные трансфер-факторы получают из биологических сред предварительно
иммунизированных организмом к необходимому антигену. Хотя такие биологические агенты
имеют более узкие показания к клиническому
применению, они могут обеспечивать более выраженные терапевтические эффекты при определенной нозологии по сравнению с неспецифическими аналогами. Теоретически возможно
получить трансфер-фактор любой специфичности, но на практике это реализовано только по
отношению к некоторым патогенам.
Так, Zhou J. с соавт. в контролируемом исследовании показали преимущества в иммунизирующем эффекте специфического трансфер фактора к золотистому стафилококку по
результатам кожных проб на замедленную гиперчувствительность и тестов на иммунную защиту (immune protection tests) по сравнению с
неспецифическим трансфер-фактором [95]. Xu
Y. с соавт. разработали и успешно апробирова-
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ли специфический трансфер фактор к вирусу
гепатита В из экстракта желтка куриных яиц.
Введение такого биологического агента в неиммунный к гепатиту В организм приводило к развитию положительной реакции кожной замедленной гиперчувствительности с соответствующим диагностикумом [93]. De Vinci C. с соавт. в
контролируемом клиническом исследовании с
участием 29 пациентов показали пользу от применения специфических трансфер факторов к
кандиде и вирусу герпеса 1 типа при рецидивирующем небактериальном цистите у женщин
[17]. Nkrumah F. с соавт. сообщили о регрессе
персистирующей цитомегаловирусной лимфоденопатии после назначения специфического
трансфер фактора к цитомегаловурусу [59].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Под собирательным термином трансфер
фактор сегодня понимают группу гетерогенных
по происхождению и составу высокоактивных
иммунотерапевтических агентов, полученных
из биологических сред организмов, при посредстве которых можно перенести иммунный ответ к определенным антигенам от донора реципиенту. Все известные ныне трансфер
факторы обладают иммунозаместительными и
иммуномодулирующими свойствами. Иммунозаместительные эффекты связаны с наличием
в этих препаратах иммунных факторов или их
функционально активных фрагментов из биологической среды донора. Иммуномодулирующее
воздействие трансфер факторов обусловлено
их способностью влиять на активность иммунокомпетентных клеток организма реципиента.
Разные трансфер факторы могут осуществлять
неодинаковое иммуномодулирующее воздействие. Так, агенты на основе диализированного
экстракта лейкоцитов крови повышают функциональную активность Т-хелперов 1 типа, что
приводит к поляризации иммунного ответа в
сторону клеточной реакции. В то же время,
трансфер факторы на основе иммунного экстракта молозива активируют преимущественно
Т-хелперы 2 типа и обусловливают связанное с
этим усиление гуморальных иммунных реакций.
Также стало известно влияние обоих агентов на
естественные киллеры [1]. Благодаря реализации иммунозаместительных и иммуномодулирующих эффектов, трансфер факторы способны
компенсировать некоторые иммунодефициты,
осуществлять противоинфекционное, противовоспалительное, антиаллергическое и противоопухолевое воздействия, а также – выступать в
качестве адъювантов при вакцинации и адаптогенов при воздействии на организм экстремальных неблагоприятных факторов. Поэтому
эти биологические агенты могут быть с успехом
применены для лечения ряда иммунодефицит-
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ных заболеваний, инфекционных болезней,
особенно – вызванных оппортунистическими
микроорганизмами, некоторых аллергических,
аутоиммунных и иммуновоспалительных синдромов, онкологических поражений. Трансфер
факторы, особенно – агенты на основе иммунного экстракта молозива, способны усиливать
адаптационные возможности организма во
время тяжелых нагрузок, например, интенсивных тренировок у спортсменов. По-видимому,
эти продукты помогают созреванию иммунной
системы у недоношенных и ослабленных детей,
особенно – местного мукозального иммунитета верхних дыхательных путей и дигестивного
тракта, что сопряжено с повышением иммунорезистентности организма. Трансфер факторы
имеют благоприятный профиль переносимости, причем агенты на основе иммунного экстракта молозива более безопасны, чем производные диализирированного экстракта лейкоцитов крови.
Необходимы дальнейшие исследования в
области клинических эффектов трансфер факторов, а на данный момент целесообразно широкое применение этих биологических агентов
при различной иммунозависимой патологии человека согласно текущей доказательной базе.
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РЕЗЮМЕ
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ТРАНСФЕР
ФАКТОРОВ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Мальцев Д.В.
Институт экспериментальной и клинической медицины
НМУ имени А.А. Богомольца

Под собирательным термином трансфер фактор
сегодня понимают группу гетерогенных по происхождению и составу высокоактивных иммунотерапевтических агентов, полученных из биологических
сред организмов, при посредстве которых можно
перенести иммунный ответ к определенным антигенам от донора реципиенту. По происхождению
трансфер факторы могут быть трех видов: диализат
лейкоцитов крови, экстракт белков яичного желтка и
иммунный экстракт молозива. По составу различают
монопрепараты, полученные из одного биологического источника, и комбинированные агенты, например, сочетание экстрактов молозива и белков желтка
куриных яиц в определенной пропорции. По специфичности разделяют два вида трансфер-факторов:
общие, или неспецифические и специфические, или
гипериммунные. В результате проведенных испыта-

ний показано, что трансфер факторы являются безопасными агентами и могут с успехом применяться
для лечения и профилактики некоторых иммунодефицитных и инфекционных болезней, аллергических
реакций, аутоиммунных синдромов и онкологических
поражений, а также – для реабилитации здоровых
лиц, подвергшихся воздействию ряда экстремальных факторов. Учитывая большой терапевтический
и профилактический потенциал трансфер-факторов,
было принято решение о подготовке данного научного обзора, в котором проанализированы результаты
соответствующих контролируемых клинических исследований из наукометрических баз данных PubMed
и Embase, что отвечает требованиям доказательной
медицины.
Ключевые слова: трансфер фактор, диализируемый экстракт лейкоцитов крови, иммунный экстракт
молозива, иммунотерапия.

РЕЗЮМЕ
ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ТРАНСФЕР
ФАКТОРІВ В КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ
Мальцев Д.В.
Інститут експериментальної і клінічної медицини
НМУ імені О.О. Богомольця

Під збірним терміном трансфер фактор сьогодні розуміють групу гетерогенних за походженням і
складом високоактивних імунотерапевтичних агентів, отриманих з біологічних середовищ організмів,
за допомогою яких можна перенести імунну відповідь до певних антигенів від донора реципієнту. За
походженням трансфер фактори можуть бути трьох
видів: діалізат лейкоцитів крові, екстракт білків яєчного жовтка та імунний екстракт молозива. За складом розрізняють монопрепарати, отримані з одного
біологічного джерела, і комбіновані агенти, наприклад, поєднання екстрактів молозива і білків жовтка
курячих яєць в певній пропорції. За специфічності поділяють два види трансфер-факторів: загальні, або
неспецифічні і специфічні, або гіперімунні. В результаті проведених клінічних випробувань показано, що
трансфер фактори є безпечними агентами і можуть
з успіхом застосовуватися для лікування і профілактики деяких імунодефіцитних та інфекційних хвороб,
алергічних реакцій, аутоімунних синдромів і онкологічних уражень, а також – для реабілітації здорових
осіб, які зазнали впливу ряду екстремальних чинників. З огляду на великий терапевтичний і профілактичний потенціал трансфер-факторів, було прийнято
рішення про підготовку даного наукового огляду, в
якому проаналізовано результати відповідних контрольованих клінічних досліджень з наукометричних
баз даних PubMed і Embase, що відповідає вимогам
доказової медицини.
Ключові слова: трансфер фактор, діалізований
екстракт лейкоцитів крові, імунний екстракт молозива, імунотерапія.
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SUMMARY
INDICATIONS FOR USE OF TRANSFER FACTORS IN
CLINICAL PRACTICE
Maltsev D.V.
Institute of Experimental and Clinical Medicine at the
O’Bogomolets NMU

The collective term transfer factor today is understood as a group of highly active immunotherapeutic
agents derived from biological media that are heterogeneous in origin and composition, through which one can
transfer the immune response to specific antigens from
the donor to the recipient.
According to the origin, transfer factors can be of
three types: dialysate of blood leukocytes, protein extract of egg yolk and immune extract of colostrum. The
composition distinguishes monopreparations obtained
from a single biological source, and combined agents,
for example, a combination of extracts of colostrum and
yolk proteins of chicken eggs in a certain proportion. According to specificity, two types of transfer factors are
common: general, or non-specific, and specific, or hyperimmune.
Transfer factors have immunosubstitutional and immunomodulatory properties. The dialyzed extract of
blood leukocytes activates predominantly T-helper cells
type 1, contributing to the realization of cellular immune
responses, while the immune extract of colostrum affects T-helper cells type 2, suspending humoral immunity. Both transfer factors activate natural killers.
As a result of the clinical trials, it was shown that
transfer factors are safe agents and can be successfully
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used for the treatment and prevention of certain immunodeficiency and infectious diseases, allergic reactions,
autoimmune syndromes and cancer lesions, as well as
for the rehabilitation of healthy individuals exposed to a
number of extreme factors.
Transfer factors, especially agents based on the
immune extract of colostrum, are able to enhance the
adaptive capabilities of the body during heavy loads, for
example, intensive training in athletes. Apparently, these
products help the maturation of the immune system in
premature and weak children, especially the local mucosal immunity of the upper respiratory tract and digestive tract, which is associated with an increase in the immunoresistance of the organism. Transfer factors have
a favorable tolerability profile, and agents based on an
immune extract of colostrum are safer than dialyzed derivatives of blood leukocytes.
Further research is needed in the field of clinical effects of transfer factors, and at the moment it is advisable
that these biological agents be widely used in various human immunological pathologies according to the current
evidence base.
Given the large therapeutic and prophylactic potential of transfer factors, it was decided to prepare this scientific review, which analyzes the results of relevant controlled clinical studies from the scientometric databases
PubMed and Embase, which meets the requirements of
evidence-based medicine.
Key words: transfer factor, dialyzed extract of
blood leukocytes, immune extract of colostrum, immunotherapy.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОТИПУ ІМУНОКОМПЕТЕНТНИХ КЛІТИН У ПУХЛИНАХ ЦНС
РІЗНОГО ГІСТОГЕНЕЗУ ТА СТУПЕНЮ ЗЛОЯКІСНОСТІ
ЛІСЯНИЙ М.І., БЄЛЬСЬКА Л.М.
ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України»
Протягом тривалого періоду проводяться
дослідження, пов’язані з вивченням особливостей взаємодії імунних клітин з клітинами
пухлин, в тому числі пухлин ЦНС. Активність
місцевих протипухлинних реакцій визначає баланс імунокомпетентних клітин і продукованих
імунокомпетентними і пухлинними клітинами
цитокинів, що активують
імунокомпетентні
клітини ( інтерлейкіни ІЛ1,2,12 ), або пригнічують їх активність (ІЛ10, TGF ). У ряді робіт [1,2]
показана інфільтрація пухлин ЦНС макрофагами/ мікроглією, нейтрофілами, Т-лімфоцитами,
В-клітинами і NK-клітинами. Наявність високого вмісту CD8 + клітин серед ПІЛ (пухлин інфільтруючих лімфоцитів) пов›язують з більшою
протипухлинною активністю, тоді як високі рівні CD4 + Th клітин, зокрема, підтип Th2-клітин
і Т-рег (Т регуляторних) клітин – зі сприянням
розвитку пухлини [3].
CD4 + Th-клітини (Th1, Th2, Th17 і T regs) відіграють важливу роль і в регуляції фенотипу
макрофагів, що інфільтрують пухлину. Th1 лімфоцити викликають класичну M1 поляризацію
макрофагів за рахунок продукції IFN- , тоді як
поляризація М2 макрофагів індукується клітинами Th2 типу за рахунок IL-4 і IL-13. Відомо,
що субпопуляція макрофагів М1 бере участь в
якості індуктора ефекторних клітин і поляризації
Th1-відповіді за допомогою продукування прозапальних цитокінів, включаючи інтерлейкін 1
(IL-1), TNFa і інтерлейкін 6 (IL-6) [4]. Макрофаги
М1 продукують IL12, IL23 та здатні сприяти загибелі пухлинних клітин.
М2 макрофаги беруть участь в активації
Th2 імунної відповіді і їх присутність в пухлинах
асоціюється з прогресуванням розвитку пухлини [5]. Додатково вони супресують цитотоксичну активність Т-лімфоцитів за рахунок блокади проліферації і інфільтрації пухлин CD8+
Т клітинами [6,7]. М2 макрофаги пригнічують
фагоцитоз, індукують секрецію імуносупресорних цитокінів, таких як IL10, TGF мікрогліальними клітинами. Дана субпопуляція макрофагів
впливає на розвиток ангіогенезу через вивільнення проангіогенних чинників зростання, таких як судинно-ендотеліальній фактор росту A
(VEGF-A) [4].
Відомо, шо натуральні природні кілерні
клітини (НК) відіграють провідну роль в проти-

пухлинному імунітеті. НК клітини цитотоксично
впливають на пухлинні клітини декількома шляхами, основним з яких є перфорино-гранзимовий шлях, що приводить до загибелі клітин,
з іншого боку вони конститутивно експресують CD95-ліганд і TNFa на поверхні клітини, які
зв›язуються з апоптозними рецепторами на клітинах-мішенях, що також призводить до апоптозу мішеней. Захисну роль НК клітини виконують
за допомогою активаційного рецептора NKG2D
і активаційних рецепторів сімейства NCR. Роль
рецептора NKG2D у відторгненні пухлини демонструється більш швидким ростом пухлини
у мишей, які отримували анти-NKG2D-антитіла
[8]. Крім того, NK-клітини секретують різні цитокіни і хемокіни (наприклад, IFN ), які мають імуномодулюючі ефекти, такі як праймування Th1
Т-клітинних реакцій і класична поляризація M1
макрофагів. Інфільтрацію пухлини NK клітинами
пов›язують з більш сприятливим перебігом пухлинного процесу [9].
У пухлинах головного мозку протипухлинний
вплив NK-клітин продемонстровано як in vitro
[10], так і in vivo [11]. Більш того, ці клітини ідентифіковані як в первинних (наприклад, менінгіоми і гліоми), так і метастатичних новоутвореннях головного мозку [12,13]. Однак рівень інфільтрації пухлини NK клітинами має тенденцію
залишатися низьким, а функціональність даних
клітин часто залежить від чинників, що вивільняються пухлиною і/або іншими імуносупресивними клітинами [14].
У деяких роботах продемонстрована інфільтрація пухлин мозку, а саме: менінгіом [12,15]
та гліом B-клітинами. Однак дані В-клітини
представляли лише незначну частку інфільтратів імунних клітин і їх роль у розвитку пухлин не
до кінця з’ясована. З одного боку описано, що
В-клітини можуть діяти як антиген-презентуючі
клітини (APC) і, отже, вони можуть індукувати
CD4+ T-клітино-залежні CD8+ Т-клітини пам’яті,
які допомагають контролювати пухлинну інвазію, поширення і метастази. З іншого боку
продемонстровано, що B-клітини пригнічують
розвиток імунних реакцій в деяких пухлинах і
безпосередньо регулюють ефекторні функції
макрофагів за допомогою вироблення IL-10,
який може активувати макрофаги M2 фенотипу і
сприяти розвитку пухлин [16].

21

ІМУНОЛОГІЯ ТА АЛЕРГОЛОГІЯ: НАУКА І ПРАКТИКА. 2’2019
Таким чином, на сучасному етапі досліджень
показана важлива роль імунних клітин, що інфільтрують пухлини, в розвитку та контролі пухлинного росту, при цьому залишається безліч
питань стосовно їх кількості та ролі в туморогенезі, що вказує на необхідність їх подальшого
дослідження.
Мета – дослідити вміст імунокомпетентних
клітин в пухлинному вогнищі у хворих з гліомами
різного ступеню анаплазії.
ОБ’ЄКТИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Матеріалом дослідження слугували біоптати
(55 зразків) внутрішньомозкових пухлин різного
ґенезу, отримані у хворих під час нейрохірургічних операцій. Гістологічна діагностика пухлин
на біоптичному матеріалі здійснювалась у відділі нейропатоморфології ДУ «Інституту нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України»
згідно останній Міжнародній класифікації ВОЗ
пухлин ЦНС (2007). На гістологічних препаратах
оцінювали особливості їх клітинного складу та
загальної гістоструктури, мітотичну активність,
наявність регресивних змін. Для гістологічних
досліджень використовували бінокулярний мікроскоп з візуалізацією зображення (NIKON,
Японія).
Отримання суспензії клітин пухлинного вогнища. Пухлинну тканину із біопсійного матеріалу забирали під час оперативного втручання
в середовище Ігла. Фрагменти пухлини дисоціювали та готували суспензії клітин стандартної
концентрації (1х106/мл) в поживному середовищі ДМЕМ. Життєздатність клітин оцінювали
стандартним тестом за допомогою вітального
фарбування розчином 0,2% трипанового синього [17].
Дослідження фенотипу лейкоцитів, що інфільтрують пухлини ЦНС. Вивчення фенотипу
клітин проводили за допомогою моноклональних антитіл до молекул CD45 (загальний лейкоцитарний антиген), CD3 (Т-лімфоцити), CD4
(Т-хелпери), СD8 (цитотоксичні Т-лімфоцити),
CD16 (природні кіллери), CD14 (клітини моноцитарно/макрофагального ряду), CD20 (В клітини) по протоколу цитофлюорометрії FACS
Сalibur на проточному цитофлюориметрі «FC500» («Beckman Coulter», США) за програмою
Cytomics CXP Softwar згідно методичним рекомендаціям [18,19].
Статистичну обробку матеріалів проводили
по комп’ютерній програмі Statistіka 8 з визначенням середнього арифметичного та квадратичного відхилення (V) та показника «Р» за програмою статобробки для Microsoft Еxcel 2007р.
з визначенням середнього арифметичного і
стандартного статистичного відхилення (m ± V)
і показника t-Стьюдента. Статистично значущими вважали відмінності при p < 0,05.
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Дослідження фенотипового складу лімфоцитів, що інфільтрують пухлини, показало присутність в гліальних і менінгіальних пухлинах
CD 45+ клітин (15,27±9,61)% та (9,82 ± 4,57)%
відповідно. При цьому 56,2% дослідних зразків
біоптатів гліом були значно інфільтровані CD
45+ клітинами (кількість CD 45+ клітин перевищувала 10%), 18,7% мали середню ступінь
інфільтрації (кількість CD 45+ клітин була від 5
до 10%) та в 25,1% випадків мали низьку ступінь інфільтрації CD45+ клітинами (CD45+ клітин менше 5%).
Подальше дослідження фенотипового складу лімфоцитів, що інфільтрують пухлини ЦНС,
показало наявність різних субпопуляцій лімфоцитів, а саме: Т-хелперів, цитотоксичних лімфоцитів, НК-клітин, В клітин та клітин моноцитарно/макрофагального ряду. Як видно з даних,
наведених в таблиці 1, відносна кількість CD3+
Т-лімфоцитів, що інфільтрують гліальні пухлини,
в середньому складала 11,59 ± 10,54%, що було
в 2-2,5 рази більше в порівнянні до відповідних
показників пухлин іншого гістогенезу – менінгіом.
Вміст CD4+ та CD8+ Т-лімфоцитів також в
біоптатах гліальних пухлин в середньому вдвічі перевищував відповідні показники менінгіом.
Визначення співвідношення між основними імунорегуляторними CD4+ та CD8+ Т-лімфоцитами
при гліомах показало, що при гліомах в 31,2%
випадках відносна кількість CD4+ та CD8+ була
приблизно однакова, в 59,3% випадків вміст
CD4+ перевищував вміст CD8+ і тільки в 9,5%
досліджень кількість CD8+ клітин була більшою
за відповідні показники CD4+ клітин. Кількість
ефекторних НК-клітин у гліомах різного ступеню злоякісності становила 5,95 ± 3,27% при 2,92
± 1,93% у менінгіомах. Найменше як гліальні, так
і менінгіальні пухлини ЦНС були інфільтровані
В-клітинами (див. дані табл.1).
Таблиця 1

Фенотипова характеристика лімфоцитів
інфільтрату пухлин ЦНС різного гістогенезу
Показники

Менінгіоми
(n=12)

Гліоми (n=43)

CD3 + (%)

3,19 ± 1,17

13,59 ± 8,54*

CD4 + (%)

2,93 ± 2,19

6,28 ± 4,66

CD8 + (%)

2,97 ± 2,12

4,67 ± 2,86

CD16 + (%)

2,92 ± 1,93

5,95 ± 3,27

CD20 + (%)

0,74 ± 0,31

1,75 ± 0,54

CD14 + (%)

12,2 ± 11,03

11,94 ± 6,81

Примітка: *- різниця показників (р < 0,05) між
дослідними групами
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Дослідження вмісту іншої популяції – клітини моноцитарно-макрофагального ряду
(CD14+) в біоптатах гліальних та менінгіальних
пухлин ЦНС показало, що їх кількість в менінгіальних пухлинах була 12,2±11,03%, а в гліальних пухлинах в середньому становила 11,94 ±
6,81% при індивідуальних коливаннях від 3,9%
до 19,9%.
Таким чином, дослідження біоптатів пухлин
ЦНС різного ґенезу незалежно від ступеня злоякісності показало, що дані пухлини неоднаково інфільтровані клітинами лімфоідного та моноцитарно-макрофагального ряду, які можуть
визначати інтенсивність місцевих імунних ре-

акцій. В гліомних пухлинах серед клітин лімфоідного ряду переважають CD4+ клітини, вміст
яких становив від 5 до 10% в 44,4% випадків, а
в 33,4% випадків ступінь інфільтації даною субпопуляцією клітин перевищувала 10%. Кількісний вміст ефекторних імунних клітин в пухлинах
гліом, а саме: цитотоксичних лімфоцитів та НК
клітин був значно меншим і ні в одному випадку не перевищував 10% (табл.2). Менінгіальні
пухлини були менш інфільтровані клітинами лімфоідного ряду. Так, вміст CD4+ Т-лімфоцитів в
цих пухлинах тільки в 24,8% був до 10%, а вміст
CD8+ та CD16+ клітин не перевищував 5% ні в
одному з дослідних зразків.
Таблиця 2

Вміст ефекторних клітин в пухлинах ЦНС різного гістогенезу
Показники

Менінгіоми

Гліоми

< 5%

5-10%

>10%

< 5%

5-10%

>10%

CD4+

75,2

24,8

0

22,2

44,4

33,4

CD8+

100

0

0

55,5

44,4

0

CD16+

100

0

0

37,7

62,5

0

Дослідження фенотипу інфільтрату гліальних пухлин в залежності від ступеня злоякісності
показало, що у зразках гліом 1-2 ступеня злоякісності відносний вміст CD45+ клітин в середньому був в 1,5-2,0 рази меншим в порівнянні
до відповідних показників в гліомах 3-4 ступеня
злоякісності. При цьому визначалось значне варіювання індивідуальних показників. Відносний
вміст CD45+ клітин варіював від 3,6% до 12,7%
– гліоми 1-2 ступеня анаплазії та від 3,3% до
24,1% – гліоми 3-4 ступеня анаплазії, при цьому
в 90 % гліобластом, анапластичних астроцитом
та анапластичних олігоденрогліом вміст CD45+
клітин перевищував 5%, тобто дані пухлини переважно високо інфільтровані CD45+ імунокомпетентними клітинами.
Отримані нами результати певною мірою співпадають з даними Andaloussi A.E. and Lesniak S.M.
(2006) [20], які визначали рівень лімфоцитів, що
інфільтрують пухлини, в біоптатах гліобластом методом проточної цитофлуорометрії. Кількість CD3+
Т-лімфоцитів у хворих зі злоякісним перебігом гліом в середньому була в 1,3 рази більшою в порівнянні до показників хворих з доброякісним перебігом. При цьому слід зауважити, що як у хворих з
доброякісним перебігом, так і у хворих зі злоякісним перебігом гліом, ми визначали значний розмах
індивідуальних коливань даної популяції від 2,1%
до 18,3% (гліоми 3-4 ст. злоякісності) та від 3,5% до
10,3% (гліоми 1-2 ст. злоякісності). Ступінь інфільтрації доброякісних гліом основними імунорегуляторними субпопуляціями лімфоцитів, а саме: CD4+
та CD8+ Т-клітинами статистично вірогідно не вирізнялась між собою, їх відносний вміст був приблизно однаковий (див.табл. 3).

Таблиця 3

Фенотипова характеристика лімфоцитів
інфільтрату гліальних пухлин ЦНС
Показники

Гліома 1-2 ст.
злоякісності
(n=14)

Гліома 3-4 ст.
злоякісності
(n=29)

CD3+ (%)

9,26±2,57

11,97±4,43

CD4+ (%)

5,77±3,23

7,95±4,87

CD8+ (%)

5,35±3,52

4,23±3,04

CD4+/CD8+

1,07

1,87*

CD16+ (%)

7,56±5,22

4,85±3,12

CD20+ (%)

1,69±0,48

1,93±0,64

CD14+ (%)

9,76±5,54

14,66±4,47

Примітка: *– різниця показників (р < 0,05) між
дослідними групами.

В злоякісних гліомах, в порівнянні з доброякісними гліомами, ми визначали в середньому підвищення відносної кількості CD4+ лімфоцитів в 1,4 рази та зменшення на 40-45% CD8+
лімфоцитів. Звертає на себе увагу, що в межах гліом 3-4 ступеня злоякісності ми виявили
дисбаланс між CD4+ та CD8+ Т-лімфоцитами,
який не визначався при доброякісному перебігу гліом. Ступінь інфільтрації злоякісних гліом
CD8+ Т-лімфоцитами була в середньому в 1,71,8 раз меншою в порівнянні до CD4+ Т-клітин.
Отримані нами результати про дисбаланс в
біоптатах злоякісних гліом даних субпопуляцій
Т-лімфоцитів співпадають з даними [21], проте
не співпадають з даними [22,23], в яких виявляли однаковий рівень інфільтрації злоякісних глі-
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ом CD4+ та CD8+ Т-лімфоцитами або переважання вмісту CD8+ в порівнянні до вмісту CD4+
Т-клітини. Можливо, різниця отриманих даних
обумовлена різними методологічними підходами для визначення рівня, ступеня проникнення
та поширеності імунокомпетентних клітин в пухлинах ЦНС, а саме: імуногістохімічного або цитофлуориметричного методу. Також не можна
виключити нерівномірну локалізацію лімфоцитів
в різних відділах пухлини.
Виявлене в наших дослідженнях підвищення
кількості в злоякісних гліомах клітин, що експресують на своїй поверхні CD4+, можливо відбувається за рахунок інфільтрації даних пухлин
Т-хелперними клітинами, при цьому можливо
переважно Th2 типу, оскільки описана переважно продукція IL4 та IL10 лімфоцитами, що інфільтрують гліобластоми [24]. На нашу думку, не
можна виключити присутність серед CD 4+ клітин і Т-регуляторних лімфоцитів, які мають фенотип CD4+CD25+ і за рахунок CCL2 і CCL22 хемоатрактантів гліомних клітин накопичуються в
пухлинному вогнищі [25]. Зменшення кількості
ефекторних цитотоксичних лімфоцитів при злоякісному перебігу гліом може бути обумовлене
декількома механізмами: продукцією TGF-b, що
секретується локально пухлинними, інфільтративними клітинами та пригнічує проліферацію
Т-клітин, їх активацію та диференціацію в ефекторні клітини. Експресією на поверхні злоякісних
гліом CD 70 FasL, які при взаємодії з відповідними CD 27 та FasR на поверхні цитотоксичних
CD8+ лімфоцитів викликають апоптоз та анергію
останніх [25]. Експресією клітинами гліобластом індоламін 2,3-діоксігенази (IDO), що інгібує
проліферацію CD8+ Т-клітин. Також взаємодія
між PDL1, що експресується на гліобластомах та
клітинних лініях гліом і PD1, на Т-клітинах інгібує
проліферацію та цитотоксичність Т-лімфоцитів
[26].
Дослідження іншої популяції ефекторних клітин показало, що у хворих з гліомами 3-4 ступеня
анаплазії, в середньому ми визначали півтораразове зменшення кількості CD16+ клітин в порівнянні до відповідних показників в гліомах 1-2
ступеня злоякісності. При цьому, як при доброякісному, так і злоякісному перебігу гліом, були
значні індивідуальні коливання від 1,1% до 8,9%,
в злоякісних гліомах, так і від 3,3% до 9,2% в доброякісних гліомах. Відносна кількість В-клітин в
біоптатах як злоякісних, так і доброякісних гліом
була невеликою,- до 2%, та статистично вірогідно не вирізнялась.
При вивченні вмісту клітин моноцитарно/
макрофагального ряду в біоптатах злоякісних
гліом в порівнянні до доброякісних встановлено, що кількість субпопуляції CD14+ клітин в
злоякісних гліомах в середньому в 1,5 рази була
вищою. Накопичення CD14+ клітин в пухлин-
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ному вогнищі може бути наслідком активного
проникнення моноцитів з периферичної крові у
відповідь на продукцію клітинами гліобластом
хемоатрактантів. Не можна також виключити накопичення в пухлинному вогнищі мікрогліальних
клітин, які мігрують туди з інших відділів головного мозку.
Таким чином, в результаті проведених досліджень встановлено, що гліальні пухлини головного мозку мають певну інфільтрацію імунокомпетентними клітинами, а саме: лейкоцитами,
клітинами моноцитарно-макрофагального ряду,
Т-лімфоцитами, цитотоксичними лімфоцитами, НК та В-клітинами, які визначають ступінь
та активність місцевих протипухлинних реакцій. Розвиток злоякісних гліом супроводжується
зменшенням в пухлинному середовищі клітин,
які відіграють провідну роль в лізисі та елімінації
пухлинних клітин за рахунок ефекторних механізмів імуногенезу та підвищенням клітин макрофагального ряду, які можуть поляризуватися
по М2 типу і сприяти розвитку пухлини.
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3.

4.

ВИСНОВКИ
Пухлини головного мозку інфільтровані різними субпопуляціями імунних клітин, а саме:
Т-, В-лімфоцитами, НК клітинами та клітинами моноцитарно/макрофагального ряду.
Ступінь інфільтрації даними клітинами залежить від гістогенезу пухлин ЦНС.
В пухлинах гліом в порівнянні до менінгіом
виявлено в середньому в 1,6 разів підвищення CD 45+ клітин та двократне підвищення Т-лімфоцитів та В-клітин.
В біоптатах доброякісних астроцитом в середьому в 1,3 рази був зменшений вміст CD
3+ та CD4+ клітин та в 1,5 рази підвищений
вміст НК клітин в порівнянні до гліобластом
та анапластичних астроцитом.
Злоякісні гліоми характеризуються зменшенням в пухлинному вогнищі кількості імунних клітин, що відіграють провідну роль в
лізисі та елімінації пухлинних клітин та підвищенням рівня клітин моноцитарно/макрофагального ряду, які можуть сприяти розвитку
пухлин.
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РЕЗЮМЕ
ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОТИПУ
ІМУНОКОМПЕТЕНТНИХ КЛІТИН В ПУХЛИНАХ
ЦНС РІЗНОГО ГІСТОГЕНЕЗУ ТА СТУПЕНЮ
ЗЛОЯКІСНОСТІ
Лісяний М.І., Бєльська Л.М.
ДУ « Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова
НАМН України», Київ, Україна

На сучасному етапі досліджень продемонстрована важлива роль імунних клітин, що інфільтрують
пухлини, в розвитку та контролі пухлинного росту. У
ряді робіт показана інфільтрація пухлин ЦНС макрофагами/мікроглією, нейтрофілами, Т-регуляторними
клітинами тощо. При цьому залишається безліч питань стосовно їх кількості та ролі в туморогенезі, що
вказує на необхідність їх подальшого дослідження.
Мета – дослідити вміст імунокомпетентних клітин в пухлинному вогнищі у хворих з пухлинами різного гістогенезу та ступеню злоякісності.
Матеріалом дослідження слугували біоптати
(55 зразків) внутрішньомозкових пухлин різного ґенезу, отримані у хворих під час нейрохірургічних операцій.
Вивчення фенотипу клітин проводили за допомогою моноклональних антитіл до молекул CD45, CD3,
CD4, СD8, CD16, CD14 та CD20 по протоколу цитофлюорометрії FACS Сalibur на проточному цитофлюориметрі «FC-500» («Beckman Coulter», США) за програмою Cytomics CXP Softwar згідно з методичними
рекомендаціями.
Результати. Встановлено, що в пухлинах гліом
в порівнянні до менінгіом виявлене в середньому в
1,6 разів підвищення CD45+ клітин та двократне підвищення Т-лімфоцитів та В-клітин. В біоптатах доброякісних астроцитом в середьому в 1,3 рази був
зменшений вміст CD3+ та CD4+ клітин та в 1,5 рази
підвищений вміст НК клітин в порівнянні до гліобластом та анапластичних астроцитомом. Найменше
гліальні пухлин головного мозку були інфільтровані В-клітинами. Найбільше пухлини менінгіом і гліом
були інфільтровані клітинами моноцитарно-макрофагального ряду; в біоптатах гліом вміст CD14+ клітин
в 90% випадків перевищувала 5%.
Висновки. Злоякісні гліоми характеризуються
зменшенням в пухлинному вогнищі кількості імунних
клітин, які відіграють провідну роль в лізисі та елімінації пухлинних клітин та підвищенням рівня клітин моноцитарно/макрофагального ряду, які можуть сприяти розвитку пухлин.
Ключові слова: пухлини ЦНС, імунокомпетентні
клітини, фенотип клітин.
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На современном этапе исследований продемонстрирована важная роль иммунных клеток опухолевого инфильтрата в развитии и контроле опухолевого
роста. В ряде работ показана инфильтрация опухолей ЦНС макрофагами/микроглией, нейтрофилами,
Т- регуляторными клетками и т.д. При этом остается
множество вопросов относительно их количества и
роли в туморогенезе, что указывает на необходимость их дальнейшего исследования.
Цель – исследовать содержание иммунокомпетентных клеток в опухолевом очаге у больных с опухолями различного гистогенеза и степени злокачественности.
Материалом исследования служили биоптаты
(55 образцов) внутримозговых опухолей различного
генеза, полученные у больных во время нейрохирургических операций.
Изучение фенотипа клеток проводили с помощью
моноклональных антител к молекулам CD45, CD3,
CD4, СD8, CD16, CD14 и CD20 по протоколу цитофлюорометрии FACS Сalibur на проточном цитофлюориметре «FC-500» («Beckman Coulter», США) по программе Cytomics CXP Softwar согласно с методическими рекомендациями.
Результаты. Установлено, что в опухолях глиом
по сравнению с менингиомами в среднем в 1,6 раз
увеличено содержание CD45+ клеток и двукратно
повышено содержание Т-лимфоцитов и В-клеток. В
биоптатах доброкачественных астроцитом в среднем
в 1,3 раза было уменьшено содержание CD3+ и CD4+
клеток, и в 1,5 раза повышенно содержание НК клеток по сравнению с глиобластомами и анапластическими астроцитомами. Наименее глиальные опухоли
головного мозга были инфильтрированы В-клетками.
Наиболее опухоли менингиом и глиом были инфильтрированы клетками моноцитарно-макрофагального
ряда; в биоптатах глиом содержание CD14+ клеток в
90% случаев превышала 5%.
Выводы. В результате проведенных исследований установлено, что глиальные опухоли головного мозга, в сравнении с менингиомами, больше
инфильтрированы иммунокомпетентными клетками
которые определяют степень и активность местных
противоопухолевых реакций. Злокачественные глиомы характеризуются уменьшением в опухолевом
очаге количества иммунных клеток, которые играют
ведущую роль в лизисе и элиминации опухолевых
клеток и повышением уровня клеток моноцитарно/
макрофагального ряда, которые могут способствовать развитию опухолей.
Ключевые слова: опухоли ЦНС, иммунокомпетентные клетки, фенотип клеток.
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SUMMARY
INVESTIGATION OF THE PHENOTYPE OF
IMMUNOCOMPETENT CELLS IN TUMORS OF
THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM OF DIFFERENT
HISTOGENESIS AND DEGREE OF MALIGNANCY
Lisianyi N.I., Belskа L.M.
The State Institution”Institute of neurosurgery
n. acad. A. Romodanov AMS of Ukraine“, Kyiv, Ukraine

At the present stage of research, the important role
of immune cells that infiltrate tumors in the development
and control of tumor growth is demonstrated. Several
studies show infiltration of central nervous system tumors
by macrophages/microglia, neutrophils, T-regulatory
cells, and the like. At the same time, there remain a lot of
questions regarding their number and role in tumorigenesis, which indicates the need for their further research.
Objective – to investigate the content of immunocompetent cells in the tumor in patients with tumors of
different histogenesis and degree of malignancy.
Materials and methods. The research material was
biopsy (55 samples) of intracerebral tumors of various
genes obtained from patients during neurosurgical operations.
Cell phenotype was studied using monoclonal antibodies to CD45, CD3, CD4, CD8, CD16, CD14, and
CD20 according to the FACS Salibur cytofluorometry

protocol on the cytofluorometer “FC-500” (Beckman
Coulter, USA) under the Cytomics CXP Softwar program
with methodological recommendations.
Results. It has been established that in tumors of
glui compared to meningeum, an average of 1.6 fold increased CD45+ cells and a doubling of T-lymphocytes
and B-cells. In biopsies benign astrocytes in the middle
1.3 times reduced the content of CD 3+ and CD 4+ cells
and 1.5 times the increased content of NK cells compared with glioblast and anaplastic astrocytomas. The
least glial tumors of the brain were infiltrated into B-cells.
The largest tumors of the meningeom and glium were
infiltrated by cells of the monocyte/macrophage series;
in glycoproteins, the content of CD14+ cells in 90% of
cases exceeded 5%.
Conclusions. As a result of the research, it was found
that glial tumors of the brain, in comparison with meningitis, are more infiltrated by immunocompetent cells that
determine the degree and activity of local antitumor reactions. Malignant gliomas are characterized by a decrease
in the tumor center of the number of immune cells that
play a leading role in the lysis and elimination of tumor
cells and increase in the level of cells of the monocytic/
macrophage series, which can promote the development
of tumors.
Key words: CNS tumors, immunocompetent cells,
phenotype of cells.
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ІНДУКЦІЯ ПЕРЕРОЗПОДІЛУ КЛІТИН В ІМУННІЙ СИСТЕМІ
ВВЕДЕННЯМ ДЕКСАМЕТАЗОНУ
СЕМЕНОВА Я.-М. О.
ДУ «Інститут генетичної та регенеративної медицини АМН України», м. Київ
ВСТУП

Дексаметазон є синтетичним препаратом
з високою стероїдною активністю, що широко
використовується у клініці за багатьма показаннями. В імунологічному аспекті дексаметазон
найбільшу увагу привертає як протизапальний
і імуносупресивний фактор, механізм дії якого
у зазначених напрямках на клітинному рівні вивчений, тим не менше, недостатньо.
Відомо, що глюкокортикоїди відіграють одну
із головних ролей у розвитку стресових реакцій.
З цього виходить, що використання дексаметазону бажано тримати в рамках, коли він буде
надавати адаптогенну дію і не приведе імунну
систему і організм в цілому до стресової стадії
виснаження. Для цього необхідно мати критерії
стресоподібної дії дексаметазону на імунну систему, уявлення про функціональну активність
якої постійно і поглиблюються, і розширюються.
Останнім часом велика увага надається вивченню в імунній системі процесів міграції, рециркуляції і перерозподілу клітин між центральними і
периферичними органами імунної системи, що
у фізіологічних умовах забезпечують нормальне
функціонування імунної системи в цілому.
З урахуванням викладеного сформована
мета роботи: дослідити ефективність дексаметазону в індукції перерозподілу клітин в імунній
системі.
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ

Експерименти проведено на самцях мишей
лінії С57BL віком 6-8 тижнів і масою 18-20 г з
розплідника Інституту патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, які
знаходились у стандартних умовах віварію. Усі
експерименти проводили з дотриманням вимог
статті 26 Закону України «Про захист тварин від
жорстокого поводження» (від 21.02.2006 р.) та
«Європейської конвенції по захисту хребетних
тварин, які використовуються з експериментальною та іншою науковою метою» (Страсбург,
1986). Під час проведення експерименту усі тварини отримували збалансоване харчування та
мали вільний доступ до води.
Сформовано три експериментальних групи тварин: I - контрольна (n=20), II - миші через 4 год. після введення дексаметазону (n=6),
III - миші через 24 год. після введення декса-
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метазону (n=6). Розчин дексаметазону вводили внутрішньом’язово у дозі 15 мг/кг [1] в
об’ємі 0,1 мл. Контрольним тваринам вводили
внутрішньом›язово 0,1 мл фізіологічного розчину.
Через 4 та 24 год. визначали абсолютну і
відносну масу тимуса і селезінки, кількість тимоцитів і спленоцитів, клітинність (кількість клітин в 1 мг органу) тимуса і селезінки, кількість
клітин кісткового мозку, а також гематологічні
показники, включаючи лейкоцитарну формулу і
вміст еритроцитів та ретикулоцитів у крові. Для
визначення фаз клітинного циклу суспензію клітини відмивали і забарвлювали розчином пропідій йодиду в дистильованій воді в концентрації
50 мкг/мл з додаванням цитрату натрію (0,1%).
Клітини аналізували методом проточної цитометрії на приладі FACScan (Beсton Diсkinson,
USA). Для оцінки встановлення розподілу клітин
за фазами клітинного циклу використовували
програму ModFit LT. Сумарну оцінку вмісту проліферуючих клітин здійснювали шляхом оцінки
відсотка клітин у піку, що розташований на гістограмі правіше диплоїдного піку [2]. Для визначення спонтанного апоптозу суспензію клітин
відмивали забуференим фізіологічним розчином і фіксували охолодженим 70% етанолом 1
годину при 4°С. Після центрифугування зразків
спирт відбирали і знову відмивали клітини. Фарбували пропідій йодидом в концентрації 5 мкг/
мл в 200 мкл ФСБ, що містив 0,1% тритона Х100 і
0,1% цитрату натрію. Проби інкубували в темноті протягом 1 години. Оцінювали методом проточної цитометрії на приладі FACScan (Beсton
Diсkinson, USA). На цитограмі за прямим і бічним світлорозсіюванням визначали локалізацію
лімфоцитів і оцінювали червону флуоресценцію
пропідій йодиду при 640 нм для 10 000 клітин,
серед яких визначали відсоток гіподиплоїдних
клітин. [2].
Отримані результати оброблені методами
варіаційної статистики за допомогою програми
Excell (MS Office XP). Для кількісних ознак розраховували середнє значення (M) та стандартну
похибку середнього значення (±m). Використовували непараметричний критерій Мана-Уітні
(U) для виявлення достовірності відмінностей. У
разі статистичного оцінювання значення Р<0,05
вважали вірогідними.

ІМУНОЛОГІЯ ТА АЛЕРГОЛОГІЯ: НАУКА І ПРАКТИКА. 2’2019
РЕЗУЛЬТАТИ І ОБГОВОРЕННЯ

В результаті введення мишам дексаметазону в кількості 15 мг/кг через 4 години спостерігався розвиток вираженої лейко- (рис. 1а),
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лімфоцито- (рис. 1б), моноцито- (рис. 1в) і
гранулоцитопенії (рис. 1г) з відновленням кількості всіх типів клітин впродовж 24 годин.
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Рис 1. Кількість лейкоцитів (а), лімфоцитів (б), моноцитів (в) і гранулоцитів (г) в периферичній крові мишей, що
отримували дексаметазон. I – контрольні тварини, ІІ – тварини через 4 год. після дексаметазону, III – тварини
через 24 год. після дексаметазону. * – p < 0,05 порівняно з групою контрольних мишей; # – p < 0,05 порівняно
з групою мишей через 4 год. після дексаметазону.

Подібні дані для гідрокортизону отримані
раніше [3–6]. Розвиток лімфоцитопенії після
введення кортикостероїдів у високій дозі корелював з вираженою лімфоцитопенією в лімфі грудного протоку [7]. Після ін’єкції великої
дози гідрокортизону (10–100 мкг/кг мурчакам
або 100–400 мг людині) виникала транзиторна
лімфоцитопенія з максимумом через 4 години
і нормалізацією рівня лімфоцитів через 24 години. Зменшення пула лімфоцитів у периферичній крові виникало в основному за рахунок
Т-лімфоцитів, а вміст В-лімфоцитів зростав
[8]. Виражену лімфоцитопенію у людини після
введення глюкокортикоїдів також спостерігали
інші автори [9].
При гострому холодовому стресі розвиток CD4+– і CD8+–пенії був опосередкований

збудженням 2-адренорецепторів, а у зниженні
рівня CD19+–Влімфоцитів [10] необхідна була
участь і E2-, і E1-адренорецепторів [11]. Важливо відмітити, що при підвищенні рівня ендогенних глюкокортикоїдів відбуваються зміни,
аналогічні тим, що відбуваються при введенні
екзогенних препаратів [12].
Кількість клітин кісткового мозку через 4 години зростала (рис. 2а). Відомо, що під впливом
глюкокортикоїдів в кістковий мозок інтенсивно
мігрують Т-лімфоцити [13]. До речі, після адреналектомії у мишей спостерігається зворотній
ефект – підсилення міграції клітин із кісткового мозку [14]. Ключову роль у визначеному напрямку міграції клітин кісткового мозку відіграє
продукуємий стромальними клітинами ліганд
CXCL12 і його рецептор CXCR4 [15, 16].

29

ІМУНОЛОГІЯ ТА АЛЕРГОЛОГІЯ: НАУКА І ПРАКТИКА. 2’2019
%

*106/кістку

*

24
21
18
15
12
9
6
3
0

12

*

10
8
6
4
2
0
I

II

I

III

II

III

Рис 2. Кількість клітин кісткового мозку (а) і кількість клітин кісткового мозку в апоптозі (б) мишей, що
отримували дексаметазон. I – контрольні тварини, ІІ – тварини через 4 год. після дексаметазону,
III – тварини через 24 год. після дексаметазону. * – p < 0,05 порівняно з групою контрольних мишей.

Кількість клітин у фазах клітинного циклу
не змінювалася (рис. 3), а рівень апоптозу суттєво підвищувався через 24 години (рис. 2б),

відіграючи, мабуть, регуляторну роль, коли
кількість клітин кісткового мозку приходила до
норми.
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Рис 3. Розподіл по фазах клітинного циклу клітин кісткового мозку мишей, що отримували дексаметазон.
а – G0/G1; б – G2/M; в – S; г – G2/M+S. I – контрольні тварини; ІІ – тварини через 4 год. після дексаметазону;
III – тварини через 24 год. після дексаметазону. * – p < 0,05 порівняно з групою контрольних мишей;
# – p < 0,05 порівняно з групою мишей через 4 год. після дексаметазону.

Відомо, що глюкокортикоїди викликають
апоптоз в лімфоцитах, особливо в Т-клітинах [17].
Подібні наслідки має холодовий стрес [18]. Але
треба зазначити, що до індукованого глюкокортикоїди апоптозу нечутливі Th17- і частка Th2-клітин,
мабуть, завдяки високому у них рівню BCL-2 [19].
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Селезінкові показники через 4 години у
найбільшій мірі зменшувалися (рис. 4а,б,в).
Зростала і кількість спленоцитів в апоптозі
(рис. 4г). Через 24 години відбувалося чітке
підвищення і відносної маси, і клітинних показників. Відповідно збільшувалася і кіль-
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кість клітин в S-фазі клітинного циклу (рис. 5).
Але вихідного рівня кількість спленоцитів

(рис. 4б) і клітинність селезінки (рис. 4в) не досягали.
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Рис 4. Показники селезінки і спонтанний апоптоз спленоцитів мишей, що отримували дексаметазон.
а – відносна маса селезінки; б – кількість спленоцитів; в – клітинність селезінки; г – кількість клітин селезінки
в апоптозі. I – контрольні тварини, ІІ – тварини через 4 год. після дексаметазону, III – тварини через 24 год.
після дексаметазону. * – p < 0,05 порівняно з групою контрольних мишей; # – p < 0,05 порівняно з групою
мишей через 4 год. після дексаметазону.

Зазначені зміни у певній мірі можуть бути
наслідком апоптозу клітин і порушення їх проліферації і міграційних властивостей. Відомо, що
спленоцити можуть залишати селезінку в результаті стимуляції D1- і D2-адренорецепторів
глюкокортикоїдів [20]. Також певне значення
може мати підвищення через 24 години кількості клітин у S-фазі клітинного циклу, тобто проліферуючих спленоцитів.
Маса тимуса (рис. 6а) і відносна маса тимуса
(рис. 6б) знижувалася через 24 години, а через
4 години значно зменшувалася також кількість
тимоцитів (рис. 6в) і клітинність тимуса (рис. 6г).
Але, на відміну від спленоцитів, до 24 годин показники не відновлювалися, а продовжували
зменшуватись ще більше (рис. 6а, 6б, 6в, 6г).
При цьому суттєво зменшувалась кількість клітин у S-фазі клітинного циклу (рис. 7в), що свід-

чило про пригнічення проліферації клітин, необхідної для відновлення тимуса. Зростала також
кількість тимоцитів в апоптозі (рис. 6д), причому і через 4, і через 24 години, що, мабуть, і затримує регенерацію тимуса. Висока чутливість
CD4+CD8+тимоцітів до апоптотичної дії глюкокортикоїдів відома [21]. Регенерація тимуса
може також затримуватися внаслідок зниження
темпу надходження у тимусні ніші кістково-мозкових клітин-попередників [22]. Глюкокортикоїди у фармакологічних дозах значно гальмують
міграцію клітин-прогеніторів [23]. Нормальному
функціонуванню тимуса і, як наслідок, ослабленню його регенерації може заважати також пригнічена в умовах гіперкортицизма і відставлена у
часі міграція тимоцитів із тимуса. Показано, що
через 24 години після введення препарату вихід
клітин із тимуса зменшувався на 50% [24].
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Рис 5. Розподіл по фазах клітинного циклу спленоцитів мишей, що отримували дексаметазон. а – G0/G1; б
– G2/M; в – S; г – G2-M+S. I – контрольні тварини; ІІ – тварини через 4 год. після дексаметазону; III – тварини
через 24 год. після дексаметазону. # – p < 0,05 порівняно з групою мишей через 4 год. після дексаметазону.
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Рис 6. Показники тимуса і спонтанний апоптоз тимоцитів мишей, що отримували дексаметазон.
а – маса тимуса; б – відносна маса тимуса; в – кількість тимоцитів; г – клітинність тимуса, д – кількість клітин
тимуса в апоптозі. I – контрольні тварини; ІІ – тварини через 4 год. після дексаметазону;
III – тварини через 24 год. після дексаметазону. * – p < 0,05 порівняно з групою контрольних мишей;
# – p < 0,05 порівняно з групою мишей через 4 год. після дексаметазону.
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Рис 7. Розподіл по фазах клітинного циклу тимоцитів мишей, що отримували дексаметазон. а – G0/G1; б –
G2/M; в – S; г – G2/M+S. I – контрольні тварини; ІІ – тварини через 4 год. після дексаметазону; III – тварини
через 24 год. після дексаметазону. # – p < 0,05 порівняно з групою мишей через 4 год. після дексаметазону.

Через 24 години у крові мишей збільшувалася кількість еритроцитів (рис. 8а). Вміст ретикулоцитів не змінювався (рис. 8б), що, мабуть,

свідчить про вихід еритроцитів із селезінкового
і легеневого депо, як це показано для стресових
реакцій [25, 26].
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Рис. 8. Кількість еритроцитів (а) та ретикулоцитів (б) мишей, що отримували дексаметазон.
I – контрольні тварини, ІІ – тварини через 4 год. після дексаметазону, III – тварини через 24 год.
після дексаметазону. * – p < 0,05 порівняно з групою контрольних мишей.

З урахуванням наведених даних про міграцію, зміни у фазах клітинного циклу і апоптозу
клітин можна припустити, що при введенні дексаметазона може здійснюватися інтенсивний
міжорганний обмін клітинами, який, вірогідно,
може змінювати функціонування імунної системи в цілому. Так, треба відмітити що клітинність
кісткового мозку суттєво зростала через 4 години, в той же час, коли значно зменшувалася

клітинність тимусу і селезінки, що може свідчити про міграцію клітин із цих органів у кістковий
мозок [12]. А через 24 години клітинність кісткового мозку нормалізувалася, що може відображати наступну стадію процесу зі стресовим
виходом клітин із кісткового мозку і їх міграцію у
селезінку з відновленням клітинності останньої.
Певний внесок у зменшення кількості кістковомозкових клітин, вірогідно, вносить і апоптоз.
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Відомо, також, що кортикостероїди гальмують
міграцію Т-клітин із кісткового мозку [12], і в
стані апоптозу, мабуть, визначаються не тільки
резидентні клітини, а і Т-лімфоцити, що до того
промігрували у кістковий мозок.
Таким чином, встановлено, що введення
дексаметазону – одного із основних стероїдних
препаратів – призводить, як і належить, до імітації сильної стресової реакції з лейко-, лімфоцито-, моноцито- і гранулоцитопенєю у найближчі
години, завдяки міграції лейкоцитів у тканини. У
відновленні кількості лімфоцитів та інших клітин
у периферичній крові і органах імунної системи
може приймати участь їх еміграція в основному
із тимуса, селезінки і кісткового мозку.
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ВИСНОВКИ

Введення дексаметазону у дозі 15 мг/кг імітує класичну сильну стресову реакцію з ранньою
тимчасовою лейко-, лімфоцито-, моноцито- і
гранулоцитопенією з відновленням кількості
цих клітин до 24 години і розвитком у цей термін еритроцитозу, що можна розцінювати як результат обміну клітин між органами і тканинами.
Виражену чутливість до проапоптотичної дії
дексаметазону проявляють тимоцити, спленоцити і клітини кісткового мозку, що має велике
значення у клітинному дисбалансі в імунній системі.
З урахуванням даних з розподілення клітин
за фазами клітинного циклу і термінам вираженості апоптозу (тимоцити і спленоцити – через 4 години, клітини кісткового мозку – через
24 години) можна припустити різне значення
для регенерації імунної системи клітин селезінки, тимуса і кісткового мозку.
Глибоке ураження імунної системи дексаметазоном, особливо виражене і тривале тимуса,
разом зі змінами стресового характеру у крові,
може бути враховано при імунологічних дослідженнях з метою визначення показань до імунотерапії.
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РЕЗЮМЕ
ІНДУКЦІЯ ПЕРЕРОЗПОДІЛУ КЛІТИН В ІМУННІЙ
СИСТЕМІ ВВЕДЕННЯМ ДЕКСАМЕТАЗОНУ
Семенова Я.-М.О.
ДУ «Інститут генетичної та регенеративної
медицини АМН України»

В імунологічному аспекті дексаметазон найбільшу увагу привертає як протизапальний та імуносупресивний фактор, механізм дії якого у зазначених
напрямках на клітинному рівні вивчений, тим не менше, недостатньо. З урахуванням викладеного була
сформована мета роботи: дослідити ефективність
дексаметазону в індукції перерозподілу клітин в імунній системі. Встановлено, що введення дексаметазону у дозі 15 мг/кг імітує класичну сильну стресову
реакцію з ранньою тимчасовою лейко-, лімфоцито-,
моноцито- і гранулоцитопенією з відновленням кількості цих клітин до 24 годин і розвитком у цей термін
еритроцитозу, що можна розцінювати як результат
обміну клітин між органами і тканинами. Виражену чутливість до проапоптотичної дії дексаметазону
проявляють тимоцити, спленоцити і клітини кісткового мозку, що має велике значення у клітинному
дисбалансі в імунній системі. З урахуванням даних
з розподілення клітин за фазами клітинного циклу і
термінам вираженості апоптозу (тимоцити і спленоцити – через 4 години, клітини кісткового мозку – через 24 години) можна припустити різне значення для
регенерації імунної системи клітин селезінки, тимуса
і кісткового мозку.
Глибоке ураження імунної системи дексаметазоном, особливо виражене і тривале ураження тимуса,
разом зі змінами стресового характеру у крові, може
бути враховано при імунологічних дослідженнях з метою визначення показань до імунотерапії та оцінці її
результатів.
Ключові слова: дексаметазон, імунна система,
клітинний перерозподіл.

РЕЗЮМЕ
ИНДУКЦИЯ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ КЛЕТОК
В ИММУННОЙ СИСТЕМЕ ВВЕДЕНИЕМ
ДЕКСАМЕТАЗОНА
Семенова Я.-М.О.
ГУ «Институт генетической и регенеративной
медицины АМН Украины»

В иммунологическом аспекте дексаметазон наибольшее внимание привлекает как противовоспалительный и иммуносупрессивный фактор, механизм
действия которого в указанных направлениях на клеточном уровне изучен, тем не менее, недостаточно. С
учетом изложенного была сформирована цель работы:
исследовать эффективность дексаметазона в индукции перераспределения клеток в иммунной системе.
Установлено, что введение дексаметазона в дозе 0,1
мл (15 мг/кг) имитирует классическую сильную стрессовую реакцию с ранней временной лейко-, лимфоцито-, моноцито- и гранулоцитопенией с восстановлением количества этих клеток до 24 часов и развитием
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в этот срок эритроцитоза, что можно расценивать как
результат обмена клеток между органами и тканями.
Выраженную чувствительность к проапоптотичному
действию дексаметазона проявляют тимоциты, спленоциты и клетки костного мозга, что имеет большое
значение в клеточном дисбалансе в иммунной системе. С учетом данных по распределению клеток по фазам клеточного цикла и срокам выраженности апоптоза (тимоциты и спленоциты – через 4 часа, клетки
костного мозга – через 24 часа) можно предположить
разное значение для регенерации иммунной системы
клеток селезенки, тимуса и костного мозга.
Глубокое поражение иммунной системы дексаметазоном, особенно выраженное и длительное поражение тимуса, вместе с изменениями стрессового
характера в крови, может быть учтено при иммунологических исследованиях с целью определения показаний к иммунотерапии и оценке ее результатов.
Ключевые слова: дексаметазон, иммунная система, клеточное перераспределение.

SUMMARY
INDUCTION OF CELL REDISTRIBUTION IN
IMMUNE SYSTEM SYSTEM BY DEXAMETHASONE
INTRODUCTION
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Dexamethasone attracts the most attention as an
anti-inflammatory and immunosuppressive factor in
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the immunological aspect. However, its mechanism
of action is not well understood in these directions at
the cellular level. In view of the above, the purpose of
the work was formed: to investigate the effectiveness
of dexamethasone in inducing redistribution of cells in
the immune system. It has been established that dexamethasone administration in dose of 15 mg/kg mimics
the classic strong stress response with early transient
leuco-, lymphocyto-, monocyto- and granulocytopenia, with the recovery of the number of these cells
up to 24 hours and the development of erythrocytosis
during this period, which can be regarded as the result
of the exchange of cells between organs and tissues.
Thymocytes, splenocytes, and bone marrow cells are
very sensitive to the pro-apoptotic actions of dexamethasone, which is of great importance in the cellular
imbalance in the immune system. Given the data on the
distribution of cells across the cell cycle phases and
the severity of apoptosis (thymocytes and splenocytes
- after 4 hours, bone marrow cells - after 24 hours), we
can assume a different value for the regeneration of the
immune system of spleen, thymus and bone marrow
cells.
Deep damage to the immune system with dexamethasone, particularly pronounced and prolonged thymus,
along with changes in the stressful nature of the blood,
can be taken into account in immunological studies to
determine the indications for immunotherapy and evaluate its results.
Keywords: dexamethasone, immune system, cell
redistribution.
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ФОНОВИЙ РІВЕНЬ СИРОВАТКОВИХ ЦИТОКІНІВ У ДІТЕЙ, ХВОРИХ
НА АТОПІЧНИЙ ДЕРМАТИТ З СУПУТНЬОЮ ПАТОЛОГІЄЮ СЛИЗОВОЇ
ОБОЛОНКИ ПОРОЖНИНИ РОТА
СЛАВІНСЬКА В.В., КУРЧЕНКО А.І., АНТОНЕНКО М.Ю.
Національний медичний університет імені О.О.Богомольця
Атопічний дерматит (АД) являє собою поширене шкірне екзематозне захворювання, що
вражає до 20% загальної людської популяції і
має виражені вікові та генетичні особливості. АД
характеризується хронічним запаленням шкіри,
дисфункцією епідермального бар‘єру з вираженими проявами ксерозу і часто є фоном для
розвитку різноманітної супутньої патології, в
тому числі на слизовій оболонці порожнини рота
(СОПР) у дітей [1].
Як відомо, незважаючи на однорідність і
впізнаваність клінічних ознак захворювання в
дитячому віці, атопічний дерматит має як мінімум дві описані патогенетично різні форми. Це
алергічна (IgE-залежна) форма, яка розвивається на тлі присутності в крові високого рівня
загального і алергенспеціфічних IgE, і так звана
IgE-незалежна форма, в патогенезі якої відсутній чіткий механізм розвитку гіперчутливості негайного типу [2].
Крім цього, з точки зору імунних порушень,
в даний час АТ вважається двухфазною клітинно-опосередкованою патологією. Існує припущення, що в гострій фазі захворювання домінує
цитокіновий профіль, характерний для клітин
Th2 типу, тоді як при переході захворювання в
хронічну стадію спостерігається перемикання
синтезу цитокінів з Th2 на Th1 тип імунної відповіді. На думку багатьох авторів, загострення АД
найчастіше пов‘язано з посиленим синтезом IL4, 5 і IL-13, а хронічний процес навпаки частіше
характеризується збільшенням продукції IFN[3]. Однак виявлених відмінностей при простому порівнянні показників Тh1 і Тh2 цитокінового
профілю в периферичній крові у хворих дітей з
IgE-залежною та IgE-незалежною формою АД
на тлі супутньої патології слизової оболонки порожнини рота, виявилося недостатньо.
Деякий прогрес в розумінні цього питання
намітився після повідомлень про патогенетичну роль IL-13 у формуванні та розвитку шкірних
атопічних станів. Аналіз можливих механізмів дії
IL-13 в умовах in vitro і in vivo дозволяє припускати ключову участь цього цитокіну в формуванні первинної шкірної алергічної реакції у дітей,
хворих на АД з супутньою патологією слизової
оболонки порожнини рота [4].
Незважаючи на те, що відомі перехреснореагуючі реакції Тh1/Тh2 синтезу цитокінів у

хворих на АД добре описані в літературі, залишається нез‘ясованим, як фонові концентрації
вищеописаних цитокінів впливають на формування різних супутніх патологічних станів на
СОПР у дітей [5]. У зв‘язку з цим дослідження
цитокінового профілю крові хворих на АД дітей може бути корисним не тільки для розмежування різних клінічних форм з оцінкою тяжкості
цього захворювання, але і прогнозу можливих
варіантів розвитку супутніх патологічних станів
СОПР та тканин пародонту у дітей.
Подальший пошук клініко-лабораторних
критеріїв, що дозволяють диференціювати різні
форми АД, також наштовхує дослідників на розкриття нових патогенетичних механізмів формування захворювання як на рівні периферичної
крові, так і на рівні ураженої шкіри хворих з урахуванням розвитку характерних клінічних маркерів в області слизової оболонки порожнини рота
у дітей. Одним з таких маркерів може служити
фоновий рівень патогенетично значущих цитокінів, виявлених в сироватці крові дітей, хворих на
IgE-залежну та IgE-незалежну форми АД, супутній розвитку частих характерних захворювань
СОПР у дітей [6].
Метою дослідження було вивчення рівня
сироваткових IL-2, IL-4, IL-5, IL-10, IL-13, TNF-D
і IFN-J у хворих дітей з різними формами АД з
супутньою патологією слизової оболонки порожнини рота для пошуку додаткових клінікоімунологічних диференціальних критеріїв.
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Під нашим спостереженням знаходилися
пацієнти (діти у віці від 12 до 18 років) з клінічними проявами АД. До першої групи увійшли 30
дітей з IgE-залежною формою АД, діагноз яких
відповідав критеріям, запропонованим Hanifin &
Rajka. Аналіз історії хвороби у цих пацієнтів вказував на прояви атопічних захворювань у родичів в анамнезі і виявляв високі рівні концентрації
загального IgE в сироватці крові. Другу групу
склали 30 дітей з IgE-незалежної формою АД,
діагноз яких також відповідав критеріям, запропонованим Hanifin & Rajka, але не мають атопічного анамнезу і підвищеного рівня загального
сироваткового IgE. Контрольну групу склали 30
здорових донорів відповідного віку.
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Рівень сироваткових цитокінів (IL-2, IL-4, IL5, IL-10, IL-13, TNF-D і IFN-J) визначали за допомогою твердофазного імуноферментного
аналізу (ELISA). Для визначення концентрації
цитокінів використовували комерційні набори
тест-систем фірм „ IBL INTERNATIONAL GmbH
(Tecan Group Ltd)“, Німеччина.
Коротко. У 96-ямкові планшети додавали
по 100 мкл «нульової дози» і стандартів М4 у
відповідні лунки для побудови стандартної
кривої. В інші лунки додавали по 50 мкг досліджуваної сироватки. Потім в кожну лунку
вносили по 25 мкл крольчіних поліклональних
антитіл. Планшети інкубували при кімнатній
температурі протягом 3 годин. Лунки 5 разів ретельно промивали буферним розчином
і видаляли залишки промивної рідини. Після
промивання в кожну лунку додавали по 50 мкл
коньюгата крольчіних антитіл і лужної фосфа-

тази. Інкубацію проводили при кімнатній температурі протягом 45 хвилин. Повторювали
промивання планшети п‘ять разів і вносили в
кожну лунку по 200 мкл приготованого хромогенного агента. Після останньої 20-хвилинної
інкубації проводили визначення оптичної щільності стандартів і досліджуваних зразків сироватки за допомогою імуноферментного аналізатора STAT-FAX-303 PLUS, США при довжині
хвилі в 492 нанометра. Отримані кількісні результати статистично оброблялися стандартною комп‘ютерною програмою Microsoft Excel.
ОТРИМАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Результати дослідження рівня сироваткових
цитокінів IL-2, IFN-J і TNF-D у хворих дітей на IgEзалежну та IgE-незалежну форму АД з супутньою патологією СОПР наведені в малюнку 1.

Малюнок 1. Порівняльна характеристика рівня цитокінів Th1 профілю в сироватці крові хворих дітей на IgE
залежну та IgE незалежну форму АД з супутньою патологією СОПР.

Як видно з малюнка 1, у хворих дітей з IgEзалежною формою АД спостерігалося різке
збільшення концентрації IL-2 в сироватці периферичної крові (26,3 ± 4,6 пкг/мл), у порівнянні з
показниками в групі хворих дітей IgE-незалежної
форми АД (15,9±1,2 пкг/мл) (p<0,05) і здорових
донорів (15,3 ± 2,5 пкг/мл) (p <0,05).
При цьому у хворих дітей на IgE-залежну
форму АД спостерігалося виражене зниження
показника концентрації IFN- (0,8±0,5 пкг/мл) у
порівнянні з показниками в групі хворих на IgE-
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незалежну форму АД (2,1 ±0,2 пкг/мл) (p<0,05)
і здорових донорів (1,9±0,5 пкг/мл) (p<0,05) і
показника концентрації TNF-D (0,2±0,1 пкг/мл)
у порівнянні з аналогічними показниками в групі хворих дітей з IgE-незалежною формою АД
(0,6±0,1 пкг/мл) (p<0,05) і здорових донорів
(1,2±0,3 пкг/мл) (p<0,05).
Результати визначення рівня сироваткових
цитокінів Тh2 профілю (IL-4, IL-5, IL-10 і IL-13)
продукуються у хворих дітей на IgE-залежну та
IgE-незалежну форму АД наведені в малюнку 2.
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Малюнок 2. Порівняльна характеристика рівня цитокінів Th2 профілю в сироватці крові хворих на IgE
залежну та IgE незалежну форму АД з супутньою патологією СОПР.

Як показано на малюнку 2, у хворих дітей з
IgE-залежною формою АД з супутньою патологією СОПР спостерігалося значне збільшення
концентрації IL-5 (49,2±1,6 пкг/мл) у порівнянні
з показниками в групі дітей з IgE-незалежною
формою АД (19,3±2,5 пкг/мл) (p<0,05) і контрольною групою (13,3±1,5 пкг/мл) (p<0,05). Рівень концентрації сироваткового IL-10 був також
незначно збільшений у хворих на IgE-залежну
форму (59,2±1,6 пкг/мл) у порівнянні з показниками в групі дітей з IgE- незалежною формою АД
(45,3±2,5 пкг/мл) (p<0,05) і контрольною групою
(53,3±1,5 пкг/мл) (p<0,05).
Показник рівня IL-4 був незначно збільшений як в групі хворих дітей з IgE-залежною
формою АД (29,2±2,6 пкг/мл), так і в групі з
IgE-незалежною формою АД (27,3±1,2 пкг/мл)
(p<0,05) і контрольною групою (21,3±1,5 пкг/мл)
(p<0,05). Рівень концентрації сироваткового IL13 був також незначно збільшений у хворих дітей
з IgE-залежною формою АД (22,2±1,6 пкг/мл) у
порівнянні з групою хворих на IgE-незалежну
форму АД (18,3±1,6 пкг/мл) (p<0,05) і контрольною групою (16,3±1,5 пкг/мл) (p<0,05).
Отримані результати збігаються з даними,
згідно з якими Тh2 клітини також здатні брати
участь у формуванні початкової стадії алергічного запалення шкіри при наявності супутньої
патології СОПР, тоді як Тh1 цитокіновий профіль
починає проявляти себе в більш пізній імунній
відповіді [7].

Зниженню концентрації в крові IFN-J у хворих дітей з IgE-залежною формою АД при наявності супутньої патології СОПР передує пік
концентрації IL-5, що передбачає важливість
IL-5 у формуванні Тh2 типу відповіді на поверхні
слизових оболонок порожнини рота. На думку
численних авторів підвищення концентрації IL-5
збігається з інфільтрацією в зону мукозального
запалення макрофагів і еозинофілів, які, як відомо, здатні синтезувати IL-12. Все це викликає
припущення, що ініціація АТ визначається алерген-активованими Тh2 клітинами, тоді як в хронічному запаленні починає домінувати Тh1 тип
клітинної відповіді [8]. Початок формування хронічного запалення у хворих дітей IgE-залежною
формою АД пов‘язано з синтезом IL-5, що сприяє інфільтрації зони гострого запалення еозинофілами і макрофагами у відповідь на синтез
цитокінів Тh2 профілю і створенням характерних
умов для розвитку патологічних порушень на території слизової оболонки порожнини рота.
Важлива роль Тh1 і Тh2 цитокінів в шкірному
запаленні була показана в експериментальній
моделі викликаного алергеном алергічного запалення шкіри на мишах з генетично викликаною підвищеною або ж з відсутньою продукцією
цих цитокінів. Трансгенні миші з підвищеною
продукцією IL-4 в шкірі мали свербіжні шкірні
зміни, подібні до змін при АД. Цим передбачається, що локальна експресія Тh2 цитокінів є
ключовим фактором в розвитку АД. Шкіра сен-
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сибілізованої алергеном миші, з генним дефіцитом продукції IL-5, не містить еозинофілів і характеризується зменшенням товщі шкіри, тоді
як шкіра IL-4 -дефіцитних мишей має нормальну
товщину шарів, але знижену чисельність еозинофілів [9].
Зіставлення характеру експресії цитокінів
при алергічній і неалергічній формі АД показує,
що відмінність між формами полягає в більшій
експресії IL-5 і IL-13 при алергічній формі АД. Висловлюється припущення, що зниження продукції IL-13 в умовах неалергічної форми АД не супроводжується продукцією IgE В-лімфоцитами.
Автори відзначають, що мононуклеарні клітини
крові хворих на АД здатні менше продукувати
TNF-D, що повністю відповідає отриманим в ході
дослідження даним. Відомо також, що TNF-D в
умовах IgE-залежної форми АД здатний пригнічувати продукцію імуноглобуліну IgE [10].
Також в плані індивідуалізованої діагностики та можливості подальшої диференційованої
терапії різних клінічних форм, АД представляє
підвищений інтерес характерних змін в рівні цитокінів в клітинах і сироватці циркулюючої крові
хворих на АД при наявності характерної супутньої патології СОПР. Проведені раніше численні дослідження мононуклеарних клітин крові,
хворих на АД, при наявності супутньої патології
слизових оболонок також підтверджують отримані в ході проведеного дослідження дані про
підвищення експресії IL-4, IL-5 і IL-13 з супутнім
зниженням експресії IFN-J [11].
ВИСНОВКИ

1. Високий рівень IL-5, виявлений у хворих дітей на IgE-залежну форму атопічного дерматиту з характерною супутньою патологією
СОПР в нашому дослідженні підтверджує
можливий зв‘язок між концентрацією цитокінів і формуванням хронічної стадії розвитку
захворювання шкіри.
2. Збільшення рівня IL-5 за умови зниження
концентрації TNF-D і IFN-J в крові хворих дітей IgE-залежною формою АД може служити
важливим критерієм для подальшої диференціальної діагностики різних форм АД і
маркером потенційного розвитку супутньої
патології СОПР.
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РЕЗЮМЕ
ФОНОВИЙ РІВЕНЬ СИРОВАТКОВИХ ЦИТОКІНІВ
У ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА АТОПІЧНИЙ ДЕРМАТИТ
З СУПУТНЬОЮ ПАТОЛОГІЄЮ СЛИЗОВОЇ
ОБОЛОНКИ ПОРОЖНИНИ РОТА
Славінська В.В., Курченко А. І., Антоненко М.Ю.
Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

Вивчали рівень сироваткових IL-2, IL-4, IL-5, IL10, IL-13, TNF-D і IFN-J у хворих дітей з різними формами АД з супутньою патологією слизової оболонки
порожнини рота для пошуку додаткових клініко-імунологічних диференціальних критеріїв.
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Під спостереженням знаходилися діти у віці від 12
до 18 років з клінічними проявами АД. До першої групи
увійшли 30 дітей з IgE-залежною формою АД і високим
рівнем концентрації загального IgE в сироватці крові.
Другу групу склали 30 дітей з IgE-незалежною формою
АД, які не мають атопічного анамнезу і підвищеного
рівня загального сироваткового IgE. Контрольну групу
склали 30 здорових донорів відповідного віку.
Рівень сироваткових цитокінів (IL-2, IL-4, IL-5,
IL-10, IL-13, TNF-D і IFN-J) визначали за допомогою
твердофазного імуноферментного аналізу (ELISA).
Для визначення концентрації цитокінів використовували комерційні набори тест-систем фірм „IBL
INTERNATIONAL GmbH (Tecan Group Ltd)“, Німеччина.
Встановлено, що у хворих дітей з IgE-залежною
формою АД спостерігалося різке збільшення концентрації IL-2 в сироватці периферичної крові (26,3±
4,6 пкг/мл), у порівнянні з показниками в групі хворих дітей на IgE-незалежну форму АД (15,9±1,2 пкг/
мл) (p<0,05) і здорових донорів (15,3±2,5 пкг/мл)
(p<0,05).
При цьому у хворих дітей на IgE-залежну форму АД спостерігалося виражене зниження показника концентрації IFN-J (0,8±0,5 пкг/мл) у порівнянні з
показниками в групі хворих з IgE-незалежною формою АД (2,1±0,2 пкг/мл) (p<0,05) і здорових донорів
(1,9±0,5 пкг/мл) (p<0,05) і показника концентрації
TNF-D (0,2±0,1 пкг/мл) у порівнянні з аналогічними
показниками в групі хворих дітей з IgE-незалежною
формою АД (0,6±0,1 пкг/мл) (p<0,05) і здорових донорів (1,2±0,3 пкг/мл) (p<0,05). А у хворих дітей з IgEзалежною формою АД з супутньою патологією СОПР
спостерігалося значне збільшення концентрації IL-5
(49,2±1,6 пкг/мл) у порівнянні з показниками в групі
дітей з IgE-незалежною формою АД (19,3±2,5 пкг/
мл) (p<0,05) і контрольною групою (13,3±1,5 пкг/мл)
(p<0,05). Рівень концентрації сироваткового IL-10 був
також незначно збільшений у хворих на IgE-залежну
форму (59,2±1,6 пкг/мл) у порівнянні з показниками
в групі дітей з IgE-незалежною формою АД (45,3±2,5
пкг/мл) (p<0,05) і контрольною групою (53,3±1,5 пкг/
мл) (p<0,05).
Показник рівня IL-4 був незначно збільшений
як в групі хворих дітей з IgE-залежною формою АД
(29,2±2,6 пкг/мл), так і в групі з IgE-незалежною формою АД (27,3±1,2 пкг/мл) (p<0,05) і контрольною групою (21,3±1,5 пкг/мл) (p<0,05). Рівень концентрації
сироваткового IL-13 був також незначно збільшений
у хворих дітей з IgE-залежною формою АД (22,2±1,6
пкг/мл) у порівнянні з групою хворих на IgE-незалежну
форму АД (18,3±1,6 пкг/мл) (p<0,05) і контрольною
групою (16,3±1,5 пкг/мл) (p<0,05).
Зіставлення характеру експресії цитокінів при
алергічній і неалергічній формі АД показує, що відмінність між формами полягає в більшій експресії IL-5
і IL-13 при алергічній формі АД і зниженні продукції
IL-13 в умовах неалергічної форми АД і не супроводжується продукцією IgE В- лімфоцитами. І мононуклеарні клітини крові хворих на АД здатні менше
продукувати TNF-D. Підтверджено також, що TNF- в
умовах IgE-залежної форми АД здатний пригнічувати
продукцію імуноглобуліну IgE .

Встановлено, що високий рівень IL-5, виявлений
у хворих дітей на IgE-залежну форму атопічного дерматиту з характерною супутньою патологією СОПР в
нашому дослідженні підтверджує можливий зв‘язок
між концентрацією цитокінів і формуванням хронічної
стадії розвитку захворювання шкіри; і збільшення рівня IL-5 за умови зниження концентрації TNF-D і IFN-J
в крові хворих дітей з IgE-залежною формою АД може
служити важливим критерієм для подальшої диференціальної діагностики різних форм АД і маркером
потенційного розвитку супутньої патології СОПР.
Ключові слова: атопічний дерматит, діти, IgE,
цитокіни, слизова оболонка порожнини рота.

РЕЗЮМЕ
ФОНОВЫЙ УРОВЕНЬ СЫВОРОТОЧНЫХ
ЦИТОКИНОВ У ДЕТЕЙ, БОЛЬНЫХ АТОПИЧЕСКИМ
ДЕРМАТИТОМ С СОПУТСТВУЮЩЕЙ ПАТОЛОГИЕЙ
СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА
Славинская В.В., Курченко А.И., Антоненко М.Ю.
Национальный медицинский университет
имени А.А.Богомольца

Изучали уровень сывороточных IL-2, IL-4, IL-5, IL10, IL-13, TNF-D и IFN-J у больных детей с различными формам АД с сопутствующей патологией слизистой оболочки полости рта для поиска дополнительных клинико-иммунологических дифференциальных
критериев.
Под наблюдением находились дети в возрасте
от 12 до 18 лет с клиническими проявлениями АД. В
первую группу вошли дети с IgE-зависимой формой
АД и высоким уровнем концентрации общего IgE в
сыворотке крови. Вторую группу составили дети с
IgE-независимой формой АД и не имеющих повышенного уровня общего сывороточного IgE. Контрольную группу составили 30 здоровых доноров соответствующего возраста.
Уровень сывороточных цитокинов (IL-2, IL-4,
IL-5, IL-10, IL-13, TNF-D и IFN-J) определяли при помощи твердофазного иммуноферментного анализа
(ELISA). Для определения концентрации цитокинов
использовали коммерческие наборы тест-систем
фирм “IBL INTERNATIONAL GmbH (Tecan Group Ltd)”,
Германия.
Установлено, что у больных детей с IgEзависимой формой АД наблюдалось резкое увеличение концентрации IL-2 в сыворотке периферической
крови (26,3±4,6 пкг/мл), по сравнению с показателями в группе больных детей с IgE-независимой формой АД (15,9±1,2 пкг/мл) (p<0,05) и здоровых доноров (15,3±2,5 пкг/мл) (p<0,05).
При этом у больных детей с IgE-зависимой формой АД наблюдалось выраженное снижение показателя концентрации IFN-J (0,8±0,5 пкг/мл) по сравнению
с показателями в группе больных с IgE-независимой
формой АД (2,1±0,2 пкг/мл) (p<0,05) и здоровых доноров (1,9±0,5 пкг/мл) (p<0,05) и показателя концентрации TNF-D (0,2±0,1 пкг/мл) по сравнению с аналогичными показателями в группе больных детей с IgEнезависимой формой АД (0,6±0,1 пкг/мл) (p<0,05) и
здоровых доноров (1,2±0,3 пкг/мл) (p<0,05).
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А у больных детей с IgE-зависимой формой АД с
сопутствующей патологией СОПР наблюдалось значительное увеличение концентрации IL-5 (49,2±1,6
пкг/мл) по сравнению с показателями в группе детей с IgE-независимой формой АД (19,3±2,5 пкг/мл)
(p<0,05) и контрольной группой (13,3±1,5 пкг/мл)
(p<0,05). Уровень концентрации сывороточного IL-10
был также незначительно увеличен у больных с IgEзависимой формой (59,2±1,6 пкг/мл) по сравнению
с показателями в группе детей с IgE-независимой
формой АД (45,3±2,5 пкг/мл) (p<0,05) и контрольной
группой (53,3±1,5 пкг/мл) (p<0,05).
Показатель уровня IL-4 был незначительно увеличен как в группе больных детей с IgE-зависимой формой
АД (29,2±2,6 пкг/мл), так и в группе с IgE-независимой
формой АД (27,3±1,2 пкг/мл) (p<0,05) и контрольной
группой (21,3±1,5 пкг/мл) (p<0,05). Уровень концентрации сывороточного IL-13 был также незначительно
увеличен у больных детей с IgE-зависимой формой АД
(22,2±1,6 пкг/мл) по сравнению с группой больных с
IgE-независимой формой АД (18,3±1,6 пкг/мл) (p<0,05)
и контрольной группой (16,3±1,5 пкг/мл) (p<0,05).
Сопоставление характера экспрессии цитокинов
при аллергической и неаллергической форме АД показывает, что различие между формами заключается
в большей экспрессии IL-5 и IL-13 при аллергической
форме АД. Происходит снижение продукции IL-13 в
условиях неаллергической формы АД и не сопровождается продукцией IgE В-лимфоцитами. Мононуклеарные клетки крови больных АД способны меньше продуцировать TNF-D. Подтверждено также, что
TNF-D в условиях IgE-зависимой формы АД способен
подавлять продукцию иммуноглобулина IgE.
Установлено также, что высокий уровень IL-5, обнаруженный у больных детей IgE-зависимой формой
атопического дерматита с характерной сопутствующей патологией СОПР, в нашем исследовании подтверждает возможную связь между концентрацией
цитокинов и формированием хронической стадии
развития кожного заболевания, и увеличение уровня IL-5 при условии снижения концентрации TNF-D и
IFN-J в крови больных детей IgE-зависимой формой
АД, может служить важным критерием для дальнейшей дифференциальной диагностики различных
форм АД и маркером потенциального развития сопутствующей патологии СОПР.
Ключевые слова: атопический дерматит, дети,
IgE, цитокины, слизистая оболочка полости рта.

Under supervision were children aged 12 to 18 years
with clinical manifestations of AD. The first group included
30 children with IgE-dependent blood pressure and high
levels of total IgE in serum. The second group consisted
of 30 children with IgE-independent form of AD that did
not have an atopic anamnesis and elevated serum IgE
levels. The control group consisted of 30 healthy donors
of the corresponding age.
The level of serum cytokines (IL-2, IL-4, IL-5, IL-10,
IL-13, TNF-D and IFN-J) were determined using ELISA
(solid phase enzyme-linked immunosorbent assay). To
determine the concentration of cytokines used commercial sets of test systems firms „IBL INTERNATIONAL
GmbH (Tecan Group Ltd)“, Germany“.
It was found that in children with IgE-dependent
form AD, a sharp increase in the concentration of IL-2
in serum of peripheral blood (26.3±4.6 pg/ml) was observed, as compared with the parameters in the group
of sick children, IgE-independent form of AD (15.9±1.2
pg/ml) (p<0.05) and healthy donors (15.3±2.5 pg/ml)
(p<0.05).
At the same time, in patients with children IgE-dependent form of AD there was a marked decrease in the index
of concentration of IFN-J (0.8±0.5 pg/ml) compared with
the parameters in the group of patients IgE-independent
form AD (2.1±0.2) (p<0,05) and healthy donors (1,9±0,5
pg/ml) (p<0,05) and the TNF-D concentration index
(0,2±0,1 pg/ml) compared with similar indicators in the
group of sick children with IgE-independent form of blood
pressure (0.6±0.1 pg/ml) (p<0.05) and healthy donors
(1.2±0.3 pg/ml) (p<0.05). And in patients with children
with IgE-dependent form of AD with concomitant pathology of oral mucosa, there was a significant increase
in the concentration of IL-5 (49,2±1,6 pg/ml) compared
with those in the group of children with IgE-independent
form of AD (19.3±2.5 pg/ml) (p<0.05) and control group
(13.3±1.5 pg/ml) (p<0.05). The serum IL-10 concentration level was also slightly increased in patients with IgEdependent form (59.2±1.6 pg/ml) compared with those
in the group of children with IgE-independent form AD
(45.3±2.5 pg/ml) (p<0.05) and control group (53.3±1.5
pg/ml) (p<0.05).
The level of IL-4 was slightly increased both in the
group of sick children with IgE-dependent form AD
(29.2±2.6 pg/ml) and in the group with an IgE-independent form of form AD (27.3±1.2 pg/ml) (p<0.05) and
control group (21.3±1.5 pg/ml) (p<0.05). The serum IL13 concentration level was also slightly increased in children with IgE-dependent form AD (22.2±1.6 pg/ml) compared to the group of patients with IgE-independent AD
SUMMARY
(18.3±1.6 pg/ml) (p<0.05) and control group (16.3±1.5
BACKGROUND LEVEL OF SERUM CYTOKINES IN
pg/ml) (p<0.05).
CHILDREN SUFFERING FROM ATOPIC DERMATITIS
Comparison of the nature of cytokine expression in
WITH CONCOMITANT PATHOLOGY OF ORAL
an allergic and non-allergic form AD shows that the difMUCOSA
ference between forms is the greater expression of IL-5
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and IL-13 in the allergic form AD and decrease in the proBogomolets National Medical University
duction of IL-13 in non-allergic forms AD and is not accompanied by the production of IgE B-lymphocytes. And
The level of serum IL-2, IL-4, IL-5, IL-10, IL-13, TNF-D
mononuclear blood cells of patients with AD can produce
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It was found that high level of IL-5 found in sick children with IgE-dependent form of atopic dermatitis with
the characteristic accompanying pathology of oral mucosa in our study confirms the possible connection between the concentration of cytokines and the formation
of the chronic stage of the development of skin disease;
and an increase in the level of IL-5, when the concentra-

tion of TNF-D and IFN-J in the blood of sick children is
decreased by IgE-dependent form AD, can serve as an
important criterion for further differential diagnosis of
various forms of AD and a marker for the potential development of concomitant pathology of oral mucosa.
Key words: AD, children, IgE, cytokines, pathology
of oral mucosa.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ И ПЕРЕСМОТР ПАРАДИГМЫ В СОВРЕМЕННОЙ
КОМПОНЕНТНОЙ АЛЛЕРГОЛОГИИ
ГАРЕЕВ А.Л.
Производственное предприятие «Симеста»

ВСТУПЛЕНИЕ

Достижения современной молекулярной
аллергологии обеспечили прорыв в диагностике и лечении аллергических заболеваний человека. На данный момент это направление стремительно развивается, постоянно расширяется список известных компонентов экстрактов
аллергенов, изучаются их характеристики и
свойства. Полученная информация оперативно систематизируется, выстраивается новая
групповая структура белков аллергенов. Проводится объемная и кропотливая работа, и каждый новый факт, полученный в ходе последних
контролируемых клинических исследований,
находит обоснованное место в уже сложившейся конструкции научных представлений о
подходах к диагностике и лечению аллергических заболеваний человека. Новизна результатов, полученных в предыдущих клинических
испытаниях, обязывает несколько переосмыслить классические каноны аллергологии,
которые до сих пор считаются незыблемыми.
Данная статья является критическим анализом
современной концепции аллергодиагностики
и аллерген-специфической иммунотерапии в
свете последних достижений молекулярной
аллергологии. Доводы, приведенные в настоящей публикации, помогут лучше понять существующие достоинства и недостатки в научных
подходах, касающихся принципов идентификации причинных аллергенов, подбора и разработки аллерген-содержащих препаратов для
специфической десенсибилизации иммунной
системы пациента. Результаты этого критического анализа, безусловно, расширят кругозор
клинициста и будут способствовать улучшению
качества оказания медицинской помощи пациентам с аллергическими заболеваниями.
Недостатки концепции мажорных и минорных аллергенов
Как известно, благодаря достижениям молекулярной аллергологии, утвердились представления о мажорных и минорных аллергенах.
При этом мажорные аллергены высокоспецифичны и содержатся в продукте в большом количестве, тогда как минорные – представлены
в малых количествах и недостаточно специ-
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фичны именно для данного продукта [1,3]. Поэтому при подборе аллерген-специфической
иммунотерапии рекомендуют учитывать именно мажорные, а не минорные аллергены [2,4].
Хотя такая классификация не утратила своей
актуальности, последние открытия в молекулярной аллергологии выдвигают новые требования к качеству проводимой аллергодиагностики. Система взглядов мажорный/минорный аллерген не предоставляет достаточного
объема информации, которая давала бы возможность адекватно изучать закономерности
взаимосвязей внутри белковых групп после
расширения представлений о гомологичности
компонентов аллергенов. Эти термины носят
до определенной степени искусственный характер, поскольку конкретные аллергенные
компоненты могут выступать мажорами или
минорами в разных клинических ситуациях.
Сенсибилизация не обязательно осуществляется именно к мажорному компоненту аллергена, причем у некоторых продуктов до 50%
случаев сенсибилизации вызвано именно минорными аллергенами, которые могут игнорироваться при подборе аллерген-специфической иммунотерапии. Сегодня все большее
внимание уделяют перекрестным реакциям,
которые обеспечиваются рядом типовых компонентов, таких как профилины, прокальцины или «белки-хранители», присутствующих
во многих разнородных продуктах, что может
опосредовать феномен полисенсибилизации
и создать, на первый взгляд, непреодолимые
препятствия при выборе эффективного препарата для специфической десенсибилизации
[5]. Парадигма «мажор – назначаем АСИТ, минор – не назначаем АСИТ» без учета перекрестно-реагирующих компонентов аллергенов и
проведения специального анализа в таблицах
перекрестно-реагирующих белковых аллергенных групп – слишком упрощенная схема для
осуществления эффективной специфической
иммунотерапии в современной аллергологии.
Приверженцы такого подхода необоснованно
сужают свой кругозор до секторальной оценки
проблем пациента. В поле зрения такого врача не попадает оценка возможной сенсибилизации иммунной системы пациента к белкам-
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гомологам, и такой подход не помогает в каждом конкретном клиническом случае выявлять
«истинный сенсибилизатор», который может
не принадлежать к когорте предопределенных
мажорных аллергенов согласно утвержденной
классификации.
Необходимость перехода от стандартизированных экстрактных к рекомбинантным персонифицированным аллерговакцинам
Несостоятельность парадигмы «мажорАСИТ» проявляется в известных проблемах
выбора средства для проведения АСИТ в клинической практике. Слишком жесткие правила
такой концепции не позволяют осуществлять
персонифицированный подход к пациенту в
сложных клинических случаях. До определенной степени парадоксальным можно считать
решение аллерголога назначить экстрактную
поликомпонентную вакцину пациенту, у которого выявлена сенсибилизация к единственному компоненту этого экстракта. У пациента
с моносенсибилизацией к одному компоненту
аллергена, при назначении экстрактной вакцины поликомпонентного состава можно добиться нежелательного формирования сенсибилизации ко всем белкам-компонентам, входящих
в экстрактную вакцину. Так называемые «балластные» для пациента белки при длительном
применении экстрактной вакцины могут вызвать в больном организме новые сенсибилизации, тем самым осложняя течение аллергической болезни. При этом содержание необходимого компонента, к которому собственно
добиваются развития десенсибилизации, в
стандартной экстрактной вакцине может быть
недостаточным именно для этого конкретного
пациента. Изменить его содержание в контексте индивидуального подхода в большинстве
случаев не представляется возможным ввиду
отсутствия надлежащей гибкости у производителей экстрактных вакцин. Поэтому назрела
необходимость применения нового поколения
рекомбинантных аллерговакцин, содержащих
только те компоненты аллергена, к которым
имеется сенсибилизации иммунной системы
данного пациента, и лишенных многих нежелательных компонентов, с которыми могут быть
связаны побочные реакции при применении
препарата. В рекомбинантных вакцинах можно подобрать нужные количества и соотношения компонентов аллергенов, чтобы добиться
максимального клинического ответа даже при
нестандартных ситуациях. Именно такие препараты для АСИТ могут обеспечить желаемый
персонифицированный подход к пациенту в
аллергологии при высокой степени безопасности.

Парадигма анализа гомологичности/
специфичности аллергенного компонента как инновация в молекулярной аллергологии
Что на сегодняшний день известно о гомологичности белков-компонентов различных аллергенных групп? На данный момент выделены и
охарактеризованы несколько химических групп,
опосредующих перекрестные аллергические
реакции между различными аллергенами ввиду
гомологии в строении их пептидов [2,3,4]. Применение анализа конкретного случая аллергии
в системе таблиц гомологичности аллергенных
компонентов позволяет выявить закономерности в развитии аллергических реакций к различным, разнородным на первый взгляд продуктам.
В терминологическую лексику для описания
взаимосвязи между аллергенными компонентами также введено понятие, противоположное гомологичности, – специфичность, которое
применимо к консервативным аллергокомпонентам, не обладающим гомологичностью в
строении аминокислотных групп с другими аллергенами. Закономерности, о которых идет
речь, легко выявляются среди растительных аллергенов. Это пыльца деревьев, трав, сорняков,
а также – овощи, фрукты, ягоды, орехи, бобы,
латекс. Более того, разобравшись на примере
растительных аллергенов, эти принципы можно
перенести на аллергены животного происхождения – сывороточные альбумины, липокаины,
тропомиозины, парвальбумины и т.д.
Ранжированный ряд белковых групп растительных аллергенов выглядит следующим образом:
CCD, Polcalcins, Profilins, PR10, nsLTP,
Storage Proteins
Расположение белковых групп в этом ряде
носит закономерный характер, выражающийся в
прогрессирующем снижении их гомологичности
и реципрокном повышении специфичности в ряду
в направлении с лева на право. Ниже приведены
характеристики отдельных групп ряда.
Карбогидратная детерминанта (CCD) является дополнительной конструкцией в белковой структуре самых различных растительных
аллергенов. Их пространственная конфигурация и молекулярный состав настолько похожи,
что, находясь в составе белковых компонентов
различных аллергенов, они предсказуемо вызывают перекрестные аллергические реакции
и влияют на информативность аллерготестов.
Специфические IgE, выработанные у пациента
к ССD конкретного аллергена (например, Phl p
12), реагируют с CCD других аллергенов (например Phl p 4 , Phl p 6, Art v 1, Bet v 1 и др.), если
маркеры этих аллергенов были взяты в лабораторное тестирование одновременно. Поскольку
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гомологичность CCD максимально выражена,
это приводит к повсеместным перекрестным
реакциям. Специфичность таких маркеров выражена минимально.
Profilins – белки со схожей пространственной структурой аминокислотных цепей настолько, что выявить различия между молекулярными
цепями, например, Phl p 12 (тимофеевка) и Cuc
m2 (дыня), входящих в группу Profilins, очень
сложно. Гомологичность таких белков остается весьма высокой, а специфичность остается на низком уровне. Эти особенности делают
перекрестные реакции внутри группы Profilins
широко распространенным явлением при аллергодиагностике. Поэтому выявленная сенсибилизация к одному из членов группы Profilins
(например, к Phl p12) не требует дополнительных лабораторных исследований для подтверждении сенсибилизации у этого же пациента к
Profilins других аллергенов. Такая сенсибилизация обязательно будет иметь место.
Polcаlcins занимают среднее положение
между CCD и Profilins по степени гомологичности и специфичности белковых групп. Степень
гомологичности у них ниже, чем у CCD, но более выражена, чем у Profilins. А специфичность,
наоборот, более выражена, чем у CCD, и ниже,
нежели у Profilins.
Прослеживается еще одна закономерность
в системе гомологичность/специфичность аллергенных компонентов относительно степени
выраженности клинических проявлений. У компонентов с высокой гомологичностью клинические проявления обычно минимальны. При
сенсибилизации к CCD клинические симптомы
отсутствуют, а при сенсибилизации к Polcаlcins
и Profilins они проявляются, как правило, в виде
умеренного кишечного синдрома без тенденции к генерализации. Применять АСИТ в таких
случаях часто нерационально. Если врач все же
принимает такое решение ввиду выраженности
симптомов, то в группе Profilins универсальным
средством иммунотерапии может выступить Phl
p 12 с выраженной гомологичностью ко всем
членам группы Profilins.
Если соотнести системы взглядов мажор/
минор и гомологичность/специфичность, то
можно прийти к выводу, что белки с максимальной гомологичностью и минимальной специфичностью в определенной степени соответствуют термину «миноры» и, что очень важно,
они выступают таковыми для всех пациентов с
сенсибилизацией к Polcalcins и Profilins.
Наибольшее внимание в ходе диагностических мероприятий, и, тем более, при выборе
средства АСИТ, требует к себе группы белков
PR10 и nsLTP. Следуя закономерности, о которой идет речь, согласно срединному положению этой группы в ранжире растительных ал-
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лергенов, степень гомологичности белков в ней
снижается, а специфичность, наоборот, существенно нарастает. Пространственная структура и аминокислотный состав этих белков сохраняет достаточное количество одинаковых или
схожих между собой фрагментов, но появляются и такие, которые не повторяются у других
членов этой белковой группы. Баланс гомологичности и специфичности компонентов аллергенов настолько вариабелен у каждого конкретного пациента, что это должно заставлять врача
сосредоточить максимум своего внимания к
таким клиническим ситуациям. Так, образованные специфические IgE к Art v 3 (полынь), Par j 2
(постеница) могут дать перекрестную реакцию
с Pru р 3 (персик) с определенной степенью вероятности [6]. Такая вероятность достаточно
высока, поскольку все перечисленные компоненты входят в naLTP – группу белков с высокой
гомологичностью в аминокислотных последовательностях. Однако такая гомологичность отнюдь не абсолютна. В случае с одним конкретным пациентом такой перекрест проявляет себя
клинически в виде феномена полисенсибилизации, а в случае с другим – клинические последствия перекреста могут отсутствовать вовсе.
Высокая степень гомологичности внутри групп
PR10, nsLTP должна заставить врача предположить у конкретного пациента перекрестные
реакции между пыльцевыми и пищевыми аллергенами и назначить соответствующие лабораторные исследования, которые в полной
мере продемонстрируют наличие перекрестов.
Разнообразие и количество таких перекрестов
у конкретного пациента влияют на оценку прогноза аллергического заболевания. Чем больше
перекрестов, тем тяжелее может быть клиническая картина аллергии и шире перечень опасных аллергенных продуктов, контакт с которым
может привести к обострению заболевания. Из
числа компонентов, дающих перекрестные реакции внутри групп PR10, nsLTP, врач обязан выявить «истинный сенсибилизатор», т.е. белок,
дающий максимальную аллергическую реакцию
при контакте с ним. Согласно указанной закономерности, такие исследования могут привести
к, на первый взгляд, «парадоксальным» заключениям. Например, реакция на Art v 3 (полынь),
Par j 2 (постеница), выявленная на первичном
этапе, может быть ниже по интенсивности и потенциальной опасности для здоровья, чем реакция на Pru р 3 (персик), идентифицированная
при дополнительном лабораторном обследовании согласно таблицам гомологичности аллергенных компонентов. Это позволит считать
«истинным сенсибилизатором» именно Pru р 3
(персик) и назначить соответствующую АСИТ.
В этом случае респираторные симптомы, индуцированные Art v 3, должны расцениваться
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Разработка и производство
средств диагностики
ПЕРЕКРЕСТНАЯ РЕАКТИВНОСТЬ СРЕДИ БЕЛКОВ PR-10

маш

пыльца
дуба

пыльца
березы
золотой киви
зеленый киви

груша

пыльца
ольхи

вишня

сельдерей

анисовое
семя
семена
мака
цветы
ромашки

арахис
джекфрут
пыльца граба

манго

сладкий
каштан
цикорий

яблоко
соя
укроп (луковица,
семена) хурма

пыльца
фундука
семена
тмина

морковь

семена
кориандра

Gly m 4 ( соя)

Sola l 4 (томат)
Cor a 1 (фундук)
Ara h 8 ( арахис)

Dau c 1 (морковь)

Act d 8 (киви)

Api g 1 (сельдерей)

Mal d 1 (яблоко)
Pru p 1 (персик)

Bet v 1 (береза)

f13 (арахис)

f14 (соя)
f17 (фундук)

f31 (морковь)

f25 (помидор)

f85 (сельдерей)

f84 (киви)

f95 (персик)

t3 (береза)
f49 (яблоко)

Bromelain
Ascorbate oxidase
Horseradish peroxidase

Картинка взята из книги EAACI Molecular Allergology User’s Guide 2016

PR-10
CCD

Bet v 1 мажорный аллерген березы, представляет собой прототип всех PR-10-подобных аллергенов и является основным сенсибилизатором в регионах с распространенной березовой пыльцой.
Положительная реакция на Bet v 1 является исчерпывающей - достоверность перекрестной реакции пыльцы и пищи может быть установлена без дальнейшего тестирования Bet v 1-гомологов.
Bet v 1 и его гомологи во фруктах, орехах, семенах, и овощах вызывают, как правило, ротоглоточные
симптомы.
Тщательно собранный анамнез, выявляющий чувствительность к пищевым продуктам с содержанием PR-10 гомологов при положительном определении sIgE Bet v 1 обеспечит правильный диагноз.
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Разработка и производство
средств диагностики

ПЕРЕКРЕСТНАЯ РЕАКТИВНОСТЬ СРЕДИ БЕЛКОВ nsLTP

Ara h 9 ( арахис)

Tri a 14 ( пшеница)

Cor a 8 ( фундук)
Jug r 3 (грецкий орех)

Par j 2 (постенница)

Pru p 3 (персик)

Art v 3 (полынь)

Ole e 7 (олива)

Pla a 3 (платан)

W21 (постенница)

t9 (олива)

t11 (платан)

w6 (полынь)

f256 (грецкий орех)

f4 (пшеница)

f17 (фундук)

f95 (персик)

f13 (арахис)

Bromelain
Ascorbate oxidase
Horseradish peroxidase

Картинка взята из книги EAACI Molecular Allergology User’s Guide 2016

nsLTP
CCD

Персик является наиболее частой причиной аллергии на nsLTP. Сенсибилизация к Pru p 3
выступает предвестником повышенной чувствительности к другим nsLTP белкам. Розоцветные –
яблоко Mal d 3, слива, абрикос, вишня Pru av 3, груша входят в ближний круг аллергенов, вызывающих сенсибилизацию к nsLTP. Кроме того, есть ботанически не связанная с персиковой группой,
группа ореховая – грецкий орех Jug r 3, фундук Cor a 8, бобы - арахис Ara h 9, вызывающие тяжелые
системные реакции у nsLTP сенсибилизированных пациентов. Также злаки – пшеница Tri a 14, кукуруза Zea m 14, рис могут вызвать системные реакции у пациентов с nsLTP аллергией.
Наличие IgE антител, специфичных к Ole e 7, связывают с повышенным риском развития астмы. Присутствие в местах проживания пациентов пыльцевых аллергенов – Art v 3 (полынь) , Pla a 3
(платан), повышает риск развития астмы, связанной с Ole e 7. Важно, что nsLTP овощей и фруктов
способны вызвать респираторные симптомы.
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как сопутствующие, а основная проблема состоит в пищевой аллергии к Pru р 3. Поэтому
выбор АСИТ должен быть в пользу препарата
на основе Pru р 3 (персик), а не Art v 3. И чем
подробней врачу удастся проследить возможные связи между известными представителями
белковых групп PR10, nsLTP в таблицах гомологичности у конкретного пациента, тем более
точную диагностическую информацию он получит и тем эффективнее и безопаснее АСИТ
может назначить. Концепция мажор/минор не
позволяет осуществить настолько глубокий
анализ, как концепция гомологичности/специфичности аллергенных компонентов. Белки,
входящие в группы PR10, nsLTP (например, Bet
v 1 как представитель группы PR10), для одного
пациента могут оказаться «мажорными», а для
другого – «минорными», что требует индивидуального подхода к интерпретации диагностических данных в аллергологии, невозможного в
рамках жесткой концепции предопределенных
мажоров и миноров.
Клинические проявления аллергии у пациентов с сенсибилизацией к белкам PR10, nsLTP
довольно разнообразны, а тяжесть симптомов
– вариабельна, поскольку имеется огромное
количество видов возможных гомологических
связей между членами этих групп, одна из которых может реализоваться у конкретного пациента. Это подчеркивает необходимость в
персонализированном подходе к аллергодиагностике в рамках концепции гомологичность/
специфичность аллергенных компонентов.
Storage proteins – крайняя справа группа в
ранжире аллергенных белков. При том низком
уровне гомологии, который все-таки позволяет эти белки объединить в единое целое, степень специфичности у них выражена настолько
сильно, что перекрестные реакции между ними
почти невозможны. Это позволяет уверенно
заявить, что «белки-хранители» могут быть
только «мажорами». Но вот вопрос: насколько
минимальная гомология внутри группы Storage
proteins при сенсибилизация к Ara h 2 (арахис)
не приведет к развитию аллергической перекрестной реакции на Cor a 14 (фундук), Jug r
1 (грецкий орех), Ber e 1 (бразильский орех),
Ana o 3 (кешью), Pis v 1 (фисташки), Ses I 1 (кунжут) и Bra n 1 (семена горчицы)? Ответ на этот
вопрос для врача-специалиста крайне важен,
поскольку клиническая картина при сенсибилизации к белкам Storage proteins крайне тяжелая, причем нередки случаи анафилаксии с
потенциально смертельным исходом. Пациент
с выявленной сенсибилизацией даже к одному
белку из группы Storage proteins, должен быть
надлежащим образом «вооружен». При нем
всегда должны находиться средства экстренной медицинской помощи от анафилаксии. Та-

кой пациент совместно с врачом должен определиться с пищевым рационом, оставив в нем
только те орехи и бобы (именно здесь преимущественно содержатся Storage proteins), без
которых больной не мыслит свое питание, с
дальнейшим лабораторным исследованием на
предмет возможной сенсибилизации к оставшимся в рационе больного Storage proteins согласно таблицам гомологичности аллергенных
компонентов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данная статья является критическим анализом состояния дел в ряде важных проблем
современной молекулярной аллергологии.
Здесь представлены как результаты последних
клинических исследований, посвященных рациональной аллергодиагностике и аллергенспецифической иммунотерапии, так и некоторые оригинальные взгляды автора, которые
могут быть полезны аллергологам и клиническим иммунологам в их клинической практике. Необходимо еще раз подчеркнуть, что известные недостатки концепции мажорных и
минорных аллергенов можно в значительной
степени исправить, применив новую концепцию гомологичности/специфичности компонентов аллергенов. Такой концептуальный
переход позволяет лучше охарактеризовать
круг опасных продуктов, контакт с которыми
является нежелательным для данного пациента, и качественнее осуществить рациональное
прогнозирование дальнейшего течения аллергической болезни в каждом конкретном случае
с высокой степенью достоверности. Применение концепции гомологичность/специфичность аллергенных компонентов помогает более точно установить причинный аллергенный
агент и тем самым улучшить качество подбора
аллерген-специфической иммунотерапии, избежав ряда типичных диагностических и связанных с ними лечебных ошибок. Также назрела необходимость перехода от экстрактных
поликомпонентных вакцин, не позволяющих
осуществлять рациональную персонифицированную иммунотерапию в каждом конкретном
случае из-за избыточной стандартизации, к
индивидуально разработанным аллерговакцинам рекомбинантного происхождения, что позволит повысить эффективность проводимой
десенсибилизации и уменьшить количество
побочных реакций во время иммунотерапии.
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РЕЗЮМЕ
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ И ПЕРЕСМОТР ПАРАДИГМЫ
В СОВРЕМЕННОЙ КОМПОНЕНТНОЙ АЛЛЕРГОЛОГИИ
Гареев А.Л.
Производственное предприятие «Симеста»

Данная статья является критическим анализом
состояния дел в ряде важных проблем современной
молекулярной аллергологии. Здесь представлены
как результаты последних клинических исследований, посвященных рациональной аллергодиагностике и аллерген-специфической иммунотерапии, так
и некоторые оригинальные взгляды автора, которые
могут быть полезны аллергологам и клиническим иммунологам в их клинической практике. Подчеркнуто,
что известные недостатки концепции мажорных и
минорных аллергенов можно в значительной степени
исправить, применив новую концепцию гомологичности/специфичности компонентов аллергенов. Такой
концептуальный переход позволяет лучше охарактеризовать круг опасных продуктов, контакт с которыми является нежелательным для данного пациента, и
качественнее осуществить рациональное прогнозирование дальнейшего течения аллергической болезни в каждом конкретном случае с высокой степенью
достоверности. Применение концепции гомологичность/специфичность аллергенных компонентов помогает более точно установить причинный аллергенный агент и тем самым улучшить качество подбора
аллерген-специфической иммунотерапии, избежав
ряда типичных диагностических и связанных с ними
лечебных ошибок. Также назрела необходимость
перехода от экстрактных поликомпонентных вакцин,
не позволяющих осуществлять рациональную персонифицированную иммунотерапию в каждом кон-
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кретном случае из-за избыточной стандартизации, к
индивидуально разработанным аллерговакцинам рекомбинантного происхождения, что позволит повысить эффективность проводимой десенсибилизации
и уменьшить количество побочных реакций во время
иммунотерапии.
Ключевые слова: молекулярная аллергология,
гомологичные аллергенные компоненты, иммунотерапия.

РЕЗЮМЕ
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА ПЕРЕГЛЯД ПАРАДИГМИ
В СУЧАСНІЙ КОМПОНЕНТНІЙ АЛЕРГОЛОГІЇ
Гарєєв А.Л.
Виробниче підприємство «Сіместа»

Дана стаття є критичним аналізом стану справ в
ряді важливих проблем сучасної молекулярної алергології. Тут представлені як результати останніх клінічних досліджень, присвячених раціональній алергодіагностиці та алерген-специфічній імунотерапії,
так і деякі оригінальні погляди автора, які можуть бути
корисні алергологам і клінічним імунологам в їхній
клінічній практиці. Підкреслено, що відомі недоліки концепції мажорних і мінорних алергенів можна в
значній мірі виправити, застосувавши нову концепцію
гомологічності/специфічності компонентів алергенів.
Такий концептуальний перехід дозволяє краще охарактеризувати коло небезпечних продуктів, контакт
з якими є небажаним для даного пацієнта, і якісніше
здійснити раціональне прогнозування подальшого
перебігу алергічної хвороби в кожному конкретному
випадку з високим ступенем достовірності. Застосування концепції гомологічність/специфічність алергенних компонентів допомагає точніше встановити
причинний алергенний агент і тим самим поліпшити
якість підбору препарату для алерген-специфічної
імунотерапії, уникнувши ряду типових діагностичних і пов›язаних з ними лікувальних помилок. Також
назріла необхідність переходу від екстрактних полікомпонентних вакцин, які не дозволяють здійснювати
раціональну персоніфіковану імунотерапію в кожному конкретному випадку через надмірну стандартизацію, до індивідуально розроблених алерговакцин
рекомбінантного походження, що забезпечить підвищиння ефективності проведеної десенсибілізації і
зменшення кількості побічних реакцій під час імунотерапії.
Ключові слова: молекулярна алергологія, гомологічні алергенні компоненти, імунотерапія.

SUMMARY
DEVELOPMENT TRENDS AND PARADIGM REVISION
IN MODERN COMPONENT ALLERGOLOGY
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Production enterprise “Simesta”

The achievements of modern molecular allergology
have provided a breakthrough in the diagnosis and treatment of human allergic diseases. At the moment, this
trend is developing rapidly, the list of known components
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of allergen extracts is constantly expanding, their characteristics and properties are being studied. The novelty
of the results obtained in previous clinical trials requires
several rethink the classic canons of allergology, which
are still considered unshakable. This article is a critical
analysis of the state of affairs in a number of important
problems of modern molecular allergology.
Here are presented both the results of recent clinical studies on rational allergy diagnosis and allergenspecific immunotherapy, as well as some of the author’s
original views that may be useful for allergists and clinical
immunologists in their clinical practice. The arguments
presented in this publication will help to better understand the existing strengths and weaknesses in scientific
approaches concerning the principles of causative allergen identification, selection and development of allergen-containing drugs for specific desensitization of the
patient’s immune system.
It was emphasized that the known disadvantages of
the concept of major and minor allergens can be largely
corrected by applying the new concept of homology/

specificity of the components of allergens. Such a conceptual transition makes it possible to better characterize the circle of dangerous products, contact with which
is undesirable for a given patient, and to more accurately
carry out a rational prognosis of the further course of an
allergic disease in each specific case with a high degree
of certainty. The application of the concept of homology/
specificity of allergenic components helps to more accurately determine the causative allergenic agent and
thereby improve the quality of selection of allergen-specific immunotherapy, avoiding a number of typical diagnostic and therapeutic errors associated with them. Also,
there is a need to move from polycomponent extract
vaccines that do not allow rational personalized immunotherapy in each case due to excessive standardization to
individually developed allergic vaccines of recombinant
origin, which will increase the effectiveness of desensitization and reduce the number of adverse reactions during immunotherapy.
Key words: molecular allergology, homologous allergenic components, immunotherapy.
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ВСТУП

Рання діагностика та своєчасна адекватна
терапія новонародженого з підозрою на сепсис є надзвичайно актуальними для запобігання
важким і небезпечним для життя ускладненням.
Водночас, cучасна епоха антибактеріальної резистентності мікроорганізмів, зі свого боку, диктує необхідність раціоналізації етіотропної терапії задля уникнення непотрібного використання
антибіотиків для лікування неінфікованих дітей.
Таким чином, проблема впровадження у клінічну
практику інформативних і водночас доступних
діагностичних тестів, які дозволятимуть зважено обирати стартову терапію за підозри або при
підтвердженій інфекційно-запальній патології,
у неонатології є однією з найбільш актуальних,
особливо у перші години позаутробного життя
дитини.
Різні стратегії зниження захворюваності та
смертності новонароджених з раннім початком
сепсису (перші 72 години життя) передбачають використання поєднання клінічних ознак з
гематологічними та серологічними маркерами,
проте клінічні ознаки і гематологічіні маркери у
цей період життя є доволі неспецифічними [1]
і почасти трапляються у новонароджених без
інфекційно-запальних процесів. Позитивні результати бактеріологічних засівів становлять від
8% до 73% [2], а час, потрібний для їх отримання, сягає 24–48 годин [3].
Серологічні маркери неонатального сепсису (НС), зокрема, білки гострої фази запалення,
цитокіни, клітинні поверхневі антигени і бактеріальні геноми, які використовувалися окремо
або в комбінаціях, дозволяють значно поліпшити діагностику НС, але більшість досліджень є
ретроспективними, з відносно невеликим розміром вибірки. Інтерпретація результатів цих
досліджень утруднена через непослідовність і
нечіткість визначення сепсису новонароджених, гетерогенність зразків і різні пороги для
діагностичних маркерів, які, окрім того, почасти важко доступні для рутинного використання
через необхідність оснащення спеціалізованим
аналітичним обладнанням і високу вартість [4].
Разом із тим, порівняльний аналіз особливостей функцій вродженого імунітету у неонатальному віці показав, що імунокомпетентні
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клітини в новонароджених мають знижену здатність продукувати прозапальні цитокіни, особливо фактор некрозу пухлини та інтерлейкін-6
[5]. Крім того, вони індукують продукцію интерлейкіну-10, який, у свою чергу, здатен пригнічувати синтез прозапальних цитокінів [6]. Функції
нейтрофілів і дендритних клітин також знижені;
нейтрофіли демонструють знижену експресію
молекул адгезії, а також зменшену реакцію на
хемотаксичні фактори [7]. У свою чергу, в новонароджених дендритні клітини мають знижену
здатність продукувати інтерлейкін-12 і гаммаінтерферон. Загальне зниження продукції цитокінів у новонароджених також призводить до
зменшення активації природних клітин-кілерів
[8]. Обмеження функціональних можливостей
вродженої імунної системи новонароджених
сприяє підвищеній сприйнятливості до бактеріальної та вірусної інфекції з одного боку, а з
іншого, – утруднює інтерпретацію серологічних
маркерів НС, представлених каскадом прозапальних білків і цитокінів.
У цьому відношенні, для диференціювання
бактеріального від неінфекційного запалення,
доволі привабливим маркером порівняно до
С-реактивного протеїну вважається сироватковий вміст прокальцитоніну, який за даними [9]
володіє чутливістю у 88% (95% CI 80%–93%) і
специфічністю 81% (95% CI 67%–90%).
Організм плода і новонародженого, знаходячись в стані бурхливого росту з формуванням
і дозріванням життєво важливих функцій, є надзвичайно чутливим до перинатальних впливів зовнішнього середовища [10], зокрема до негативного впливу токсикантів [11] через високі темпи
мітозу, під час якого відбувається метилювання
ДНК і формування хроматину, необхідних для
нормального розвитку тканин [12]. Епідеміологічні та експериментальні дослідження свідчать
про те, що несприятливий екологічний пресинг
під час розвитку плода призводить до стійкого
порушення функцій клітин, що, в свою чергу, визначає наслідки для здоров›я впродовж усього
життя. Вважають, що наведена висока сприйнятливість до екогенних впливів, мабуть, здійснюється через епігеном, який є дуже вразливим
до факторів навколишнього середовища [13].
Цікавим, з наукової точки зору, представляється
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у цьому світлі питання щодо особливостей формування, перебігу та прогнозу захворювань у періоді новонародженості в асоціації з наявністю/
відсутністю впливу несприятливих чинників довкілля на систему «мати-плацента-плід» [14]. І
тим більше актуальною у цьому відношенні видається проблема неонатального сепсису, оскільки
вплив екотоксикантів на, і без того недостатньо
функціонально активну систему імунного захисту
в новонароджених, мабуть, сумнівів не викликає.
Разом із тим, у доступних джерелах літератури
така постановка проблеми висвітлена неповно і
лише в поодиноких роботах.
Мета роботи: для індивідуалізації діагностичних підходів при неонатальному сепсисі дослідити особливості вмісту його серологічних
маркерів у новонароджених від породіль, які
знаходяться у хронічному контакті із малими
дозами солей тяжких металів, що забруднюють
ґрунт в місцях проживання.
МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ

Для досягнення поставленої мети, з використанням методу простої випадкової вибірки
комплексно обстежено 260 новонароджених,
яким в умовах неонатальних відділень КМУ
«Обласна дитяча клінічна лікарня» м.Чернівці
та Хмельницького обласного перинатального
центру згідно сучасних рекомендацій [15-16]
діагностовано неонатальний сепсис, з приводу чого вони отримували лікування упродовж
2014-2018 рр. Несприятливий вплив екологічних чинників довкілля на організм вагітних та їх
новонароджених, хворих на сепсис, вивчали з
урахуванням геохімічної характеристики місць
постійного проживання сімей, виходячи з офіційних звітів відповідних служб Чернівецької і
Хмельницької областей.
Відповідно до геохімічної характеристики
ґрунту в місцях постійного помешкання породіль, їх новонароджених малюків розподіляли
на дві клінічні групи порівняння. Першу (І) групу
сформував 141 новонароджений, місце постійного проживання матерів якого мало несприятливу екологічну характеристику (у подальшому
нами використовуватиметься умовний термін
«забруднені території»). Сприятливішими, з
екологічної точки зору, вважали території проживання сімей, де народилося 119 представників другої (ІІ) клінічної групи (у тексті визначатиметься умовно як «незабруднені території»).
Група досліджуваних пацієнтів створювалася за умови інформованої згоди батьків та/або
опікунів. За основними клінічними характеристиками пацієнти в Чернівецькій та Хмельницькій
областях не відрізнялися. Так, частка хлопчиків
серед хворих І групи становила 59,29%, а у ІІ
групі – 53,78%, а дівчаток – відповідно 40,71%
та 46,12% спостережень (P>0,05). Не дивля-

чись на те, що когорта створювалася методом
випадкового набору, середній гестаційний вік
новонароджених І групи становив (32,8±0,32)
тижня, а представників ІІ групи – (34,1±0,35)
тижня (Р<0,05). За частотою порядкового номеру вагітності і пологів у матерів (від І до ІІІ
вагітності і пологів) вірогідних розбіжностей у
групах порівняння не встановлено. Серед новонароджених ІІ групи порівняно до хворих на НС
від породіль, які мешкали на «забруднених територіях», місцем проживання родин вірогідно
частіше була сільська місцевість (68,91% проти
51,77%, P<0,05), а представники І групи у 1,6
разів частіше народжувалися в умовах міста та
міських поселень (P<0,05), що пояснювалося
групоформувальними критеріями.
Усі пацієнти отримували лікування з приводу
НС, діагноз якого верифікували ретроспективно
і комісійно за наявності в новонароджених чинників ризику НС та/або клінічних ознак інфекції.
Фактори ризику інфікування включали материнську лихоманку, тривалий безводний проміжок
t18 годин; материнську колонізацію стрептококом групи В (GBS); запальні процеси матки; неприємний запах та/або забрудненість навколоплідної рідини; передчасні пологи. Клінічні ознаки НС визначалися наявністю трьох або більше з
наступних категорій достовірних клінічних маркерів сепсису новонароджених:
а) температурна нестабільність (гіпотермія,
гіпертермія); б) дихальні розлади («рохкання»,
міжреберні ретракції, апное, тахіпное, ціаноз);
в) серцево-судинна нестабільність (брадикардія, тахікардія, погана перфузія, гіпотензія); г)
неврологічні симптоми (гіпотонія, млявість, судоми); д) шлунково-кишкові (порушена толерантність до харчування, здуття живота).
У комплексі всебічного обстеження хворих,
за поінформованої згоди батьків дитини, вивчали сироватковий вміст інтерлейкінів-6,-8,-10,
прокальцитоніну, С-реактивного білку та пресепсину, які у наукових джерелах розглядаються як маркери неонатального сепсису [17].
Концентрацію в сироватці С-реактивного білку (у мг/л) та інтерлейкінів (у пг/мл) визначали
імуноферментним методом з використанням
реагентів «вектор-Бест» (РФ) (інтерлейкін-6 –
А-8768; інтерлейкін-8 – А-8762; інтерлейкін-10
– А-8774, С-реактивний білок – А-9002). Рівень
прокальцитоніну сироватки (у нг/мл) досліджували за допомогою методу імунофлуоресценції
(реагенти «Exdia PCT» виробництва “Precision
Biosensor Inc”, Корея), а пресепсину (у нг/мл) –
ELISA-методом (реагент “Human sCD14 HK320
Edition 02-12” виробництва “HycultBiotech”,
USA).
Отримані результати аналізували за допомогою комп‘ютерних пакетів ”STATISTICA”
StatSoft Inc. та Excel XP для Windows на персо-
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нальному комп’ютері з використанням для великих вибірок параметричних, а для невеликих
– непараметричних методів обчислення. Разом із тим, досліджували ризик реалізації події
атрибутивного (АР) та відносного (ВР) ризиків,
а також показника відношення шансів (ВШ), а
діагностичну цінність клінічних і параклінічних
тестів оцінювали з позицій їх специфічності та
чутливості.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ

У роботі показано, що попри випадковість
вибірки, матері новонароджених І групи були вірогідно старшими за віком, а їх діти вирізнялися
гіршими антропометричними показниками, що
узгоджується з результатами інших дослідників
[10,18]. Порівняльна характеристика антропометричних даних і результатів оцінки адаптації новонароджених груп порівняння наведена у таблиці 1.
Таблиця 1

Порівняльна характеристика обстежених новонароджених
І група

ІІ група

M±m

M±m

Вік матері (роки)

28,7±0,52

27,4±0,58

<0,05

Клінічна характеристика

Р

Маса тіла (г)

1667,8±78,43

2006,7±64,75

<0,05

Обвід грудної клітки (см)

27,2±0,46

28,4±0,31

<0,05

Обвід голови (см)

29,3±0,48

30,2±0,28

>0,05

Довжина тіла (см)

41,0±0,68

44,1±0,45

<0,05

Оцінка за шкалою Апгар на 1-й хвилині (бали)

5,8±0,22

6,0±0,14

>0,05

Оцінка за шкалою Апгар на 5-й хвилині (бали)

6,1±0,29

6,7±0,17

<0,05

Примітка: Р – критерій Ст’юдента

Виявлена вірогідно гірша оцінка адаптації за системою Апгар новонароджених І групи
порівняно з однолітками з «чистих регіонів»,
узгоджувалася з даними інших дослідників [17]
і пояснювалася, на наш погляд, наслідками фето-працентарної недостатності та дисфункції
плаценти, однією з причин яких було накопичення у ній солей важких металів з розвитком
оксидативного стресу [19]. Наведені відмінності, мабуть, не можна було пояснити певним виснаженням репродуктивної системи жінок, діти
яких віднесені до І групи, оскільки при збігу в
групах порівняння частоти І, ІІ і ІІІ за порядковим номером пологів, все-таки у 2,5 рази рідше представники І групи народжувалися від
четвертих і у 6 разів рідше – від п’ятих пологів
(P<0,05). Таким чином, хронічну фето-плацентарну недостатність і плацентарну дисфункцію

можна було пояснити не лише відмінностями за
віком вагітних жінок, але й накопиченням сполук важких металів у крові та плаценті та спровокованим ними оксидативним стресом з затримкою розвитку плода і порушенням адаптації дитини до позаутробного життя, описаними
у науковій літературі [20].
Сироватковий вміст інтерлейкінів -6,-8,-10
у новонароджених груп порівняння практично
збігався в середніх значеннях і відображав скоріше наявність інфекційно-запального процесу
в організмі та не асоціював із контрастними за
рівнем забруднення ґрунту територіями проживання породіль та їх новонароджених дітей.
У табл.2 наведені середні показники вмісту
окремих серологічних маркерів НС у дітей, які
народилися в контрастних за геохімічною характеристикою ґрунту регіонах.
Таблиця 2

Вміст окремих маркерів неонатального сепсису в сироватці новонароджених груп
порівняння (M±m)
Маркер сепсису

І група

ІІ група

Р

C-реактивний білок (мг/л)

2,34±0,12

2,48±0,14

>0,05

Інтерлейкін-6 (пг/мл)

26,05±2,81

28,76±3,32

>0,05

Інтерлейкін-8 (пг/мл)

27,21±2.91

25,63±2,76

>0,05

Інтерлейкін-10 (пг/мл)

29,0±4,5

31,94±6,68

>0,05

Прокальцитонін (нг/мл)

1,12±0,51

0,14±0,04

=0,05

Пресепсин (нг/мл)

9102,16±548,28

8494,22±745,91

>0,05

Примітка: Р – критерій Ст’юдента
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Таким чином, за винятком сироваткової концентрації прокальцитоніну, жодний із використаних маркерів НС не дозволяв виокремити ті
випадки захворювання, які б асоціювали із несприятливою екологічною характеристикою в
зонах проживання. Разом із тим, показники клініко-епідеміологічного ризику народження хворої на сепсис дитини в умовах несприятливого
екогенного пресинту солями важких металів, які
у малих дозах забруднювали ґрунт в місцях проживання сімей, виявилися наступними:
1) для вмісту прокальцитоніну більше 0,2 нг/
мл: відношення шансів (ВШ) – 6,0 (95%ДІ
2,8-12,9); відносний ризик (ВР) – 2,0 (95%ДІ
1,1-3,8), атрибутивний ризик (АР) – 0,40.
2) Для вмісту С-реактивного білку менше 1,0
мг/л: ВШ – 6,5 (95%ДІ 2,7-15,6); ВР – 2,0
(95%ДІ 1,0-4,3), АР – 0,41.
3) Для вмісту пресепсину більше 5000 нг/мл:
ВШ – 272,2 (95%ДІ 32,7-226,8); ВР – 4,4
(95%ДІ 0,6-34,4), АР – 0,76.
4) Для вмісту пресепсину більше 8500 нг/мл:
ВШ – 1,7 (95%ДІ 1,0-3,0); ВР – 1,3 (95%ДІ
1,0-1,9), АР – 0,12.

Таким чином, патологічний процес при НС у
новонароджених в умовах екологічного неблагополуччя асоціює з певним ризиком зростання синтезу пресепсину і прокальцитоніну при
зменшенні концентрації С-реактивного протеїну. Вищі показники ризику для пресепсину узгоджувалися з сучасними даними щодо кращої
чутливості даного біомаркеру при НС порівняно
до прокальцитоніну та С-реактивного протеїну
[21], хоча існують альтернативні дані щодо діагностичної цінності даних серологічних маркерів НС [22].
Враховуючи особливості перебігу інфекційно-запальних процесів у передчасно народжених дітей, вважали за потрібне проаналізувати
сироватковий вміст маркерів НС у новонароджених клінічних груп порівняння за різного
терміну гестації із наступним вивченням діагностичної цінності даних маркерів.
Результати проведеного аналізу у підгрупах
доношених і передчасно народжених дітей наведені у табл. 3.

Таблиця 3

Порівняльний аналіз сироваткової концентрації маркерів неонатального сепсису
залежно від терміну гестації новонароджених груп порівняння
Доношені діти

Передчасно народжені

Маркер сепсису

Р
І група

ІІ група

Інтерлейкін-6,
пг/мл

40,21±7,78

26,46±6,39

Інтерлейкін-8,
пг/мл

28,57±7,08

Інтерлейкін-10,
пг/мл

Р
І група

ІІ група

>0,05

23,28±3,0

29,61±3,91

>0,05

23,10±3,23

>0,05

27,10±3,23

26,55±3,58

>0,05

25,69±5,91

34,53±16,13

>0,05

29,86±5,31

30,99±7,03

>0,05

Прокаль-цитонін,
нг/мл

-

-

-

1,12±0,51

0,14±0,04

<0,05

Пресепсин,
нг/мл

9795,65±1237,49

7500,0±1123,31

>0,05

8982,61±615,95

8856,82±932,36

>0,05

C-реактивний
білок, мг/л

2,31±0,28

2,91±0,12

=0,05

2,35±0,14

2,37±0,17

>0,05

Примітка: Р – критерій Ст’юдента

Як видно з наведених результатів аналізу, за
винятком вмісту в сироватці С-реактивного білку
в доношених та концентрації прокальцитоніну
у передчасно народжених дітей, принципових
розбіжностей за іншими маркерами НС у
контрастних за геохімічною характеристикою
регіонах проживання не виявлено. Разом із тим,
цікавим, на наш погляд, виявилася статистично
значуща розбіжність за вмістом у сироватці

крові інтерлейкіну-6 у доношених і передчасно
народжених представників І групи (40,21±7,78 та
23,28±3,0 пг/мл відповідно, P<0,05) за відсутності
аналогічних відмінностей у групі порівняння. З
огляду на варіабельність показників вмісту даного
цитокіну під впливом різноманітних чинників
(у першу чергу, стресогенних) [23], дані відмінності пояснювали з позицій виразнішої тяжкості
перебігу НС у представників І групи.
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З огляду на особливості концентрації
С-реактивного білку у доношених дітей в різних
за екологічною характеристикою зонах проживання, можна припустити, що хронічний контакт
матерів із малими дозами солей важких металів
супроводжується зменшенням активності прозапальної відповіді у їх новонароджених дітей,
хворих на сепсис, особливо при передчасних
пологах. Разом із тим, виявлені дискордантні цим закономірностям відмінності за вмістом
прокальцитоніну, який вірогідно переважав у
хворих І групи, можуть бути пояснені підвищеною проникністю плаценти в умовах екологічного пресингу важких металів, що сприяє проникненню материнських прозапальних цитокінів
до плода і створює передумови щодо передчасного переривання вагітності. Так, передчасний
розрив плодових оболонок траплявся у І групі у
кожної другої вагітної (48,9 %) та лише у третини
матерів новонароджених з умовно чистих територій (31,9 %, P<0,05).
Показано в роботі, що окремі з вивчених імунологічних показників НС у доношених дітей можуть виступати специфічними маркерами екологічного неблагополуччя середовища, в якому
знаходяться вагітні жінки. Так, сироватковий
вміст інтерлейкіну-6 більше 39,0 пг/мл володів у даному відношенні специфічністю 80,65%
(95%ДІ 71,48-87,92%), а при розділовій точці
40,0 пг/мл – 83,88% (95%ДІ 75,16-90,48). Концентрація у крові доношених новонароджених,
хворих на НС, С-реактивного білку, яка не досягала рівня 1,7 мг/л, як біомаркер екологічного
пресингу на організм малих доз солей важких
металів володіла найвищою у даному відношенні
специфічністю – 87,10% (95%ДІ 78,82-93,04%),
а найменша специфічність була характерна для
вмісту у крові хворих на НС доношених новонароджених пресепсину більше 9000 нг/мл специфічність – 74,2% (95%ДІ 64,45-82,47%).
Слід зауважити, що у когорті передчасно народжених дітей серед наведених серологічних
показників генералізованого інфекційно-запального процесу тільки концентрація прокальцитоніну більше 0,1 нг/мл може розглядатися як
маркер екогенного пресингу на організм породіль малих доз сполук важких металів зі специфічністю 74,2% (95%ДІ 64,45-82,47%). За даного вмісту прокальцитоніну у крові хворих на НС
передчасно народжених дітей зростали шанси
наявності несприятливого екогенного пресингу
на систему «мати-плід»: ВШ – 1,9 (95%ДІ 1,13,5); ВР – 1,4 (95%ДІ 1,0-2,04), АР – 0,16.
З аналогічним ризиком несприятливого екологічного оточення матерів, які народили передчасно дітей, хворих на НС, асоціювали:
– Вміст у сироватці крові інтерлейкіну-6 менше 17,0 пг/мл: ВШ – 1,7 (95%ДІ 1,0-3,0);
ВР – 1,3 (95%ДІ 1,1-1,62), АР – 0,13;
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–

Вміст у сироватці крові інтерлейкіну-6 менше 30,0 пг/мл: ВШ – 1,5 (95%ДІ 0,8-2,8); ВР
– 1,2 (95%ДІ 0,8-1,9), АР – 0,11.
Разом із тим, у хворих на НС передчасно народжених дітей концентрація у периферичній
крові прокальцитоніну, яка не перевищувала або
дорівнювала 0,1 нг/мл володіла ознаками високочутливого тесту щодо екологічного благополуччя середовища проживання матерів цих хворих: чутливість даного тесту становила 90,9%
(95%ДІ 83,45-95,75%), що можна використовувати як біомаркер впливу факторів довкілля
на систему «мати-плід». При цьому показники
клініко-епідеміологічного ризику сприятливої
геохімічної характеристики місць проживання
обстежених передчасно народжених дітей, які
хворіли на НС, становили для вмісту прокальцитоніну d0,1 нг/мл: ВШ – 6,7 (95%ДІ 3,0-14,7); ВР
– 3,3 (95%ДІ 2,7-3,9), АР – 0,42.
ВИСНОВКИ

Новонароджені, які мають ознаки неонатального сепсису і народилися від матерів в умовах
хронічного контакту з малими дозами солей
важких металів, вирізняються достовірно гіршими антропометричними показниками та оцінкою
за шкалою Апгар на 5 хвилині, а в їх матерів, які є
вірогідно старшими за віком, у кожному другому
випадку (48,9%) трапляється передчасний розрив плодових оболонок (P<0,05).
Ризик несприятливої геохімічної характеристики місць проживання породіль збільшується
за наступних порогів серологічних маркерів неонатального сепсису в їх новонароджених дітей:
за вмісту прокальцитоніну більше 0,2 нг/мл – у 6
разів (95%ДІ 2,8-12,9); за вмісту С-реактивного
білку менше 1,0 мг/л – у 6,5 разів (95%ДІ 2,715,6); за вмісту пресепсину більше 5000 нг/мл
– у 272,2 рази (95%ДІ 32,7-226,8).
Специфічними маркерами екологічного неблагополуччя середовища, в якому знаходяться матері хворих на неонатальний сепсис дітей,
виступає вміст інтерлейкіну-6 з такими розділовими точками: більше 39,0 пг/мл (специфічність
– 80,65%), більше 40,0 пг/мл (специфічність –
83,88%).
Концентрація прокальцитоніну у сироватці
крові передчасно народжених дітей, хворих на
неонатальний сепсис, що не перевищувала або
дорівнювала 0,1 нг/мл, є високочутливим (чутливість 90,9%) біомаркером екологічного благополуччя середовища проживання їх матерів.
ЛІТЕРАТУРА
1.

Mishra, U. K., Jacobs, S. E., Doyle, L. W., &
Garland, S. M. Newer approaches to the diagnosis of early onset neonatal sepsis. Archives
of Disease in Childhood-Fetal and Neonatal
Edition, 2006, 91(3): F208-F212.

ІМУНОЛОГІЯ ТА АЛЕРГОЛОГІЯ: НАУКА І ПРАКТИКА. 2’2019
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Camacho-Gonzalez, A., Spearman, P. W., &
Stoll, B. J. Neonatal infectious diseases: evaluation of neonatal sepsis. Pediatric Clinics of
North America, 2016, 60(2): 367.
Shah BA1, Padbury JF. Neonatal sepsis: an old
problem with new insights. Virulence. 2014,
Jan 1;5(1): 170-8. doi: 10.4161/viru.26906
Arnon, S., & Litmanovitz, I. Diagnostic tests in
neonatal sepsis. Current opinion in infectious
diseases, 2008, 21(3): 223-227.
Kollmann TR, Crabtree J, Rein-Weston A,
et al. Neonatal innate TLR-mediated responses are distinct from those of adults. J
Immunol. 2009;183:7150–60
Belderbos ME, Levy O, Stalpers F, Kimpen JL,
Meyaard L, Bont L. Neonatal plasma polarizes
TLR4-mediated cytokine responses towards
low IL-12p70 and high IL-10 production via
distinct factors. PLoS One. 2012;7:e33419.
Levy O. Innate immunity of the newborn: basic
mechanisms and clinical correlates. Nat Rev
Immunol. 2007;7:379–90
Guilmot A, Hermann E, Braud VM, Carlier Y,
Truyens C. Natural killer cell responses to
infections
in
early
life.
J
Innate
Immun. 2011;3:280–8
Serum Procalcitonin and C-Reactive Protein
Levels as Markers of Bacterial Infection:
A Systematic Review and Meta-analysis//
L.Simon, F.Gauvin, D.K. Amre, P.Saint-Louis,
J. Lacroix. Clinical Infectious Diseases. 2004;
39:206–17.
Andrews KW, Savitz DA, Hertz-Picciotto I.
Prenatal lead exposure in relation to gestational age and birth weight: a review of
epidemiologic studies. Am J Ind Med 1994,
26(1):13-32
Rager J.E., Bailey K.A., Smeester L., Miller S.K.,
Parker, J.S., Laine, J.E., & Rubio-Andrade M.
Prenatal arsenic exposure and the epigenome:
altered microRNAs associated with innate and
adaptive immune signaling in newborn cord
blood. Environmental and molecular mutagenesis, 2014, 55(3): 196-208.
Dolinoy DC, Weidman JR, Waterland RA,
Jirtle RL. Maternal genistein alters coat color and protects Avy mouse offspring from
obesity by modifying the fetal epigenome.
Environ Health Perspect. 2006, 114:56757216581547.
Markers as mediators: A review and synthesis
of epigenetics literature. C.Pinel, B.Prainsack,
C.McKevitt. 2018, 13(1): 276–303.
Relation of Prenatal Air Pollutant and Nutritional
Exposures with Biomarkers of Allergic Disease
in Adolescence. JE. Sordillo, KM. Switkowski,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

BA. Coull, J. Schwartz, I. Kloog, H.Gibson,AA.
Litonjua, J. Bobb, P. Koutrakis, SL. RifasShiman, E.Oken, DR. Gold. Sci Rep. 2018; 8:
10578.doi: 10.1038/s41598-018-28216-0
Singer, M., Deutschman, C. S., Seymour, C.
W., Shankar-Hari, M., Annane, D., Bauer, M.,
... & Hotchkiss, R. S. The third international
consensus definitions for sepsis and septic
shock (Sepsis-3). Jama,2016, 315(8), 801810.
Shane, A.L., S nchez, P.J., & Stoll, B.J.
Neonatal
sepsis.
The
lancet,
2017,
390(10104): 1770-1780.
Gonzalez-Cossio T, Peterson KE, Sanin LH,
Fishbein E, Palazuelos E, Aro Aet al.Decrease
in birth weight in relation to maternal bonelead burden. Pediatrics, 1997, 100(5):
P. 856-862
Placental metal concentrations in relation to
placental growth, efficiency and birth weight.
T. Punshon, Zh. Li, B. P. Jackson, W. T. Parks,
M. Romano, D. Conway,E. R. Baker, M.R.
Karagas. Environ Int. 2019, 126: 533–542.
The diagnostic accuracy of presepsin in neonatal sepsis: a meta-analysis. I.Bellos, G. Fitrou,
V. Pergialiotis, N. Thomakos, DN Perrea,
G. Daskalakis. Eur.J Pediatr 2018,177(5):625632.
Ozdemir AA., Elgormus Y. Diagnostic value of
presepsin in detection of early-onset neonatal
sepsis. Am.J Perinatol 2017, 34(6): 550-556.
Chiesa, C., Pellegrini, G., Panero, A., Osborn,
J. F., Signore, F., Assumma, M., & Pacifico,
L.. C-reactive protein, interleukin-6, and procalcitonin in the immediate postnatal period: influence of illness severity, risk status,
antenatal and perinatal complications, and
infection. Clinical chemistry,2003, 49(1):
60-68.
Al-Saleh, I., Al-Rouqi, R., Obsum, C. A.,
Shinwari, N., Mashhour, A., Billedo, G., ...
& Rabbah, A. Interaction between cadmium
(Cd), selenium (Se) and oxidative stress biomarkers in healthy mothers and its impact on
birth anthropometric measures. International
journal of hygiene and environmental health,
2015, 218(1): 66-90.
Suárez-Santamaría, M., Santolaria, F., PérezRamírez, A., Alemán-Valls, M. R., MartínezRiera, A., González-Reimers, E., ... & Milena,
A. (2010). Prognostic value of inflammatory
markers (notably cytokines and procalcitonin), nutritional assessment, and organ function in patients with sepsis. European Cytokine
Network,2010, 21(1): 19-26.

57

ІМУНОЛОГІЯ ТА АЛЕРГОЛОГІЯ: НАУКА І ПРАКТИКА. 2’2019
РЕЗЮМЕ
ДІАГНОСТИЧНА ЦІННІСТЬ СЕРОЛОГІЧНИХ
МАРКЕРІВ НЕОНАТАЛЬНОГО СЕПСИСУ В УМОВАХ
ХРОНІЧНОГО КОНТАКТУ З МАЛИМИ ДОЗАМИ
СПОЛУК ВАЖКИХ МЕТАЛІВ
Власова О.В., Безруков Л.О., Колоскова О.К.

(95%ДІ 2,8-12,9); за вмісту С-реактивного білку менше 1,0 мг/л – у 6,5 разів (95%ДІ 2,7-15,6); за вмісту
пресепсину більше 5000 нг/мл – у 272,2 рази (95%ДІ
32,7-226,8).
Ключові слова: неонатальний сепсис, малі дози
солей важких металів, пресепсин, прокальцитонін,
С-реактивний білок.
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Мета роботи: для індивідуалізації діагностичних
підходів при неонатальному сепсисі дослідити особливості вмісту його серологічних маркерів у новонароджених від породіль, які знаходяться у хронічному
контакті із малими дозами солей тяжких металів, що
забруднюють ґрунт в місцях проживання.
Матеріал і методи. Для досягнення поставленої
мети з використанням методу простої випадкової вибірки комплексно обстежено 260 новонароджених,
яким в умовах неонатальних відділень КМУ «Обласна
дитяча клінічна лікарня» м.Чернівці та Хмельницького обласного перинатального центру згідно сучасних
рекомендацій діагностовано неонатальний сепсис, з
приводу чого вони отримували лікування упродовж
2014-2018 рр. Несприятливий вплив екологічних
чинників довкілля на організм вагітних та їх новонароджених, хворих на сепсис, вивчали з урахуванням
геохімічної характеристики місць постійного проживання сімей, виходячи з офіційних звітів відповідних служб Чернівецької і Хмельницької областей. У
комплексі всебічного обстеження хворих, за поінформованої згоди батьків дитини, вивчали сироватковий вміст інтерлейкінів-6,-8,-10, прокальцитоніну,
С-реактивного білку та пресепсину. Отримані результати аналізували за допомогою комп’ютерних пакетів
”STATISTICA” StatSoft Inc. та Excel XP. Разом із тим,
досліджували ризик реалізації події атрибутивного
та відносного ризиків, а також показника відношення шансів, а діагностичну цінність клінічних і параклінічних тестів оцінювали з позицій їх специфічності та
чутливості.
Результати. Новонароджені, які мають ознаки
неонатального сепсису і народилися від матерів в
умовах хронічного контакту з малими дозами солей
важких металів, вирізняються достовірно гіршими антропометричними показниками та оцінкою за шкалою
Апгар на 5 хвилині, а в їх матерів, які є вірогідно старшими за віком, у кожному другому випадку (48,9%)
трапляється передчасний розрив плодових оболонок
(P<0,05). Специфічними маркерами екологічного неблагополуччя середовища, в якому знаходяться матері хворих на неонатальний сепсис дітей, виступає
вміст інтерлейкіну-6 більше 40,0 пг/мл (специфічність – 83,88%). Концентрація прокальцитоніну у сироватці крові передчасно народжених дітей, хворих
на неонатальний сепсис, що не перевищувала або
дорівнювала 0,1 нг/мл, є високочутливим (чутливість
90,9%) біомаркером екологічного благополуччя середовища проживання їх матерів.
Висновки. Ризик несприятливої геохімічної характеристики місць проживання породіль збільшується за наступних порогів серологічних маркерів
неонатального сепсису в їх новонароджених дітей: за
вмісту прокальцитоніну більше 0,2 нг/мл у – 6 разів
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РЕЗЮМЕ
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ
СЕРОЛОГИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ НЕОНАТАЛЬНОГО
СЕПСИСА В УСЛОВИЯХ ХРОНИЧЕСКОГО
КОНТАКТА С МАЛЫМИ ДОЗАМИ СОЕДИНЕНИЙ
ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ
Власова Е.В., Безруков Л.А., Колоскова Е.К.
«Буковинский государственный медицинский университет»

Цель работы: для индивидуализации диагностических подходов при неонатальном сепсисе исследовать особенности содержания его серологических
маркеров у новорожденных от рожениц, находящихся в хроническом контакте с малыми дозами солей
тяжелых металлов, загрязняющих почву в местах
проживания.
Материал и методы. Для достижения поставленной цели с использованием метода простой
случайной выборки комплексно обследовано 260
новорожденных, которым в условиях неонатальных
отделений КМУ «Областная детская клиническая
больница» г.Черновцы и Хмельницкого областного
перинатального центра, согласно современным рекомендациям диагностировано неонатальный сепсис, по поводу чего они получали лечение в течение
2014-2018гг. Неблагоприятное влияние экологических факторов окружающей среды на организм беременных и их новорожденных, больных сепсисом,
изучали с учетом геохимического характера места
постоянного проживания семей, исходя из официальных отчетов соответствующих служб Черновицкой
и Хмельницкой областей. В комплексе всестороннего обследования больных, при информированном
согласии родителей ребенка, изучали сывороточное
содержание интерлейкина-6, -8, -10, прокальцитонина, С-реактивного белка и пресепсина. Полученные
результаты анализировали с помощью компьютерных
пакетов «STATISTICA» StatSoft Inc. и Excel XP. Вместе с
тем, исследовали риск реализации события атрибутивного и относительного рисков, а также показателя отношения шансов, а диагностическую ценность
клинических и параклинических тестов оценивали с
позиций их специфичности и чувствительности.
Результаты. Новорожденные, имеющие признаки неонатального сепсиса и родились от матерей
в условиях хронического контакта с малыми дозами солей тяжелых металлов, отличаются достоверно худшими антропометрическими показателями и
оценкой по шкале Апгар на 5 минуте, а у их матерей,
которые являются достоверно старше по возрасту, в
каждом втором случае (48,9%) происходит преждевременный разрыв плодных оболочек (P<0,05). Специфическими маркерами экологического неблагополучия среды, в которой находятся матери больных
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неонатальным сепсисом детей, выступает содержание интерлейкина-6 больше 40,0 пг/мл (специфичность – 83,88%). Концентрация прокальцитонина в
сыворотке крови недоношенных детей, больных неонатальным сепсисом, не превышала или была равна
0,1 нг/мл, является высокочувствительным (чувствительность 90,9%) биомаркером экологического благополучия среды их матерей.
Выводы. Риск неблагоприятной геохимической
характеристики мест проживания рожениц увеличивается при следующих порогах серологических
маркеров неонатального сепсиса у их новорожденных детей: при содержании прокальцитонина более
0,2 нг/мл – в 6 раз (95% ДИ 2,8-12,9); при содержании С-реактивного белка менее 1,0 мг/л – в 6,5 раз
(95% ДИ 2,7-15,6); при содержании пресепсина более 5000 нг/мл – в 272,2 раза (95% ДИ 32,7-226,8).
Ключевые слова: неонатальный сепсис, малые
дозы солей тяжелых металлов, пресепсин, прокальцитонин, С-реактивный белок.

SUMMARY
DIAGNOSTIC VALUE OF SEROLOGIC MARKERS OF
NEONATAL SEPSIS IN CONDITIONS OF CHRONIC
CONTACT WITH SMALL DOSES OF COMPOSITION
OF HEAVY METALS
Vlasova O.V., Bezrukov L.O., Koloskova O.K.
“Bukovinsky State Medical University”

Purpose: to individualize diagnostic approaches in
neonatal sepsis, to investigate the features of the content of its serologic markers in newborns from childbirth,
who are in chronic contact with small doses of heavy
metal salts that pollute the soil in the habitats.
Material and methods. To achieve the goal, using
the simple random sample method, 260 neonates were
thoroughly examined, which, in the conditions of the
neonatal offices of the CMU “Regional Children’s Clinical Hospital” of Chernivtsi and the Khmelnytsky regional
perinatal center, according to the current recommendations, diagnosed neonatal sepsis, due to which they
received treatment during 2014 -2018 years. The unfavorable influence of environmental factors on the body

of pregnant women and their newborns, patients with
sepsis, were studied taking into account the geochemical nature joints include family residence, based on official reports relevant services Chernivtsi and Khmelnytsky
regions. In the complex of a comprehensive examination of patients, informed consent of the parents of the
child, studied the serum content of interleukins-6, -8,
-10, procalcitonin, C-reactive protein and presepsin. The
obtained results were analyzed using STATISTICA computer software packages StatSoft Inc. and Excel XP. At
the same time, they investigated the risk of implementing the attributive and relative risk events, as well as the
odds ratio, while the diagnostic value of clinical and paraclinical tests was assessed from the standpoint of their
specificity and sensitivity.
Results. Newborns who have signs of neonatal sepsis and were born from mothers in chronic contact with
low doses of heavy metal salts are significantly worse by
anthropometric and Apgar assessment at 5 minutes, and
in their mothers who are probably older than their age in
each the second case (48,9%) occurs premature rupture of the membranes (P <0,05). Specific markers of
environmental disadvantage of the environment in which
mothers of patients with neonatal sepsis of children are,
the content of interleukin-6 is greater than 40.0 pg / ml
(specificity – 83,88%). The concentration of procalcitonin in the blood serum of premature babies with neonatal
sepsis who did not exceed or equal to 0,1 ng / ml is highly
susceptible (90,9% sensitivity) to the biomarker of the
ecological well-being of their mothers’ habitat.
Conclusions. The risk of unfavorable geochemical
characteristics of the place of residence is increased
during the next thresholds of serological markers of
neonatal sepsis in their newborn babies: the content
of procalcitonin is greater than 0,2 ng / ml in 6 times
(95% CI 2,8-12,9); for the content of C-reactive protein less than 1,0 mg / l in 6,5 times (95% CI 2,7-15,6);
Presepsin content over 5000 ng / ml in 272,2 times (95%
CI 32,7-226,8).
Key words: neonatal sepsis, small doses of salts
of heavy metals, prespecin, procalcitonin, C-reactive
protein.

59

ІМУНОЛОГІЯ ТА АЛЕРГОЛОГІЯ: НАУКА І ПРАКТИКА. 2’2019
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУТОВАКЦИН КАК АЛЬТЕРНАТИВА
АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ ПРИ ИНФЕКЦИОННЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЯХ
Кравец Т.В, Лобанова Е.И., Нещерет Л.С., Гареев А.Л.
ООО «Производственная Фирма Симеста», Одесса, Украина

Осознание глобальности проблемы резистентности к противомикробным препаратам нашло отражение в ряде международных деклараций и документов.
Присутствие инфекционного агента в организме, ослабленном длительной антибиотикотерапией, приводит
к антибиотикорезистентности возбудителя, снижению
иммунных сил организма. Основными мерами борьбы с
антибиотикорезистентностью микроорганизмов в мире
признаны: рациональное использование антибиотиков,
внедрение инфекционного контроля для предупреждения распространения антибиотикоустойчивых микроорганизмов, использование аутовакцин для лечения
инфекционных заболеваний.
Аутовакцинотерапия – высокоэффективный метод
лечения и профилактики хронических инфекционных
заболеваний (в частности, при бактериальном вагинозе, трихомониазе, хронической форме гонореи), повышения защитных сил организма, метод, достоверно
уменьшающий количество рецидивов заболевания.
Целью работы было повышение качества лечения больных с хроническими заболеваниями, вызванными антибиотикорезистентными штаммами
Niesseria gonorrhoeae и Trichomonas vaginalis, за счет
проведения вакцинации аутовакцинами, содержащими специфические антигены выделенных штаммов.
Объектами для выделения антибиотикорезистентных штаммов Niesseria gonorrhoeae и
Trichomonas vaginalis были больные с диссеминированной формой мочеполовой инфекции. Идентификацию выделенных культур проводили микроскопическим, культуральным методом и методом ПЦР.
Чувствительность к антибактериальным препаратам
определяли диско-диффузным методом для штам-
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мов Niesseria gonorrhoeae и методом серийных
разведений для штаммов Trichomonas vaginalis. Изучение состава гликопротеинов антигенов проводили методом электрофореза в ПАГ, с последующим
переносом методом горизонтального электрофореза на нитроцеллюлозную мембрану для дальнейшего
использования в выявлении специфических антигенов с сывороткой больного, методом вестерн-блот.
Специфические фракции антигенов выделяли методом гельфильтрации на колонках с сефадексом.
Вакцинацию проводили внутримышечно по схеме 10
инъекций в течении месяца.
Изучен антигенный состав антибиотикорезистентных штаммов
Niesseria gonorrhoeae и
Trichomonas vaginalis, который отличался своей
специфичностью для каждого отдельного больного.
На основании полученных результатов, для каждого
больного была получена аутовакцина со своим набором иммуноспецифических антигенов и отсутствием в них балластных белков, которые не принимают
участия в создании протективного иммунитета. В
результате применения аутовакцин, был достигнут
выраженный положительный эффект, наступала клинико-лабораторная ремиссия с элиминацией возбудителя. Вакцина содержит бактериальные антигены,
которые стимулируют активность Т-лимфоцитов, цитотоксических антител против специфических мишеней, а также образование регулирующих цитокинов.
Применение аутовакцин дает возможность, за счет
повышения общего специфического иммунитета и
восстановления местного иммунитета, бороться с
хроническими инфекционными заболеваниями. Применение аутовакцин является эффективным методом иммунотерапии при вялотекущих инфекционных
заболеваниях, частых рецидивах, наличии устойчивости микроорганизмов к антибактериальным препаратам и неэффективности традиционных методов
лечения.
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АВТОРАМ ЖУРНАЛЬНИХ ПУБЛІКАЦІЙ
Редакція журналу «Імунологія та алергологія» закликає авторів до активної творчої співпраці.
Ми просимо уважно вивчити всі наведені нижче типові положення. Ретельне дотримання цих вимог значно скоротить правку
авторського тексту у всіх його елементах, полегшить Вашу і нашу роботу, прискорить публікацію Ваших матеріалів. Наші вимоги
поступово будуть наближатись до міжнародних відповідних рекомендацій.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Всі статті повинні бути оригінальними, а рукописи узгоджені
з усіма авторами. Попередня публікація наданих матеріалів в будьякому виданні, як в цілому, так і частково, за виключенням оформлення у вигляді тез, не допускається. Також ці матеріали не повинні
подаватися до друку в інші видання і передруковуватися в цілому або
частково без письмового дозволу видавництва.
Якщо в роботі використовуються ілюстрації, таблиці та інші
матеріали, що були опубліковані іншими дослідниками, автору необхідно подати дозвіл на їх публікацію.
Матеріал, надісланий для публікації, повинен мати експертне
заключення. Мова статей українська, російська або англійська.
Рукописи будуть прийматись на розгляд рецензентами та
видавниками. Рукописи, які мають потребу в значних змінах в процесі
рецензування, будуть повернені авторам для доробки.
Редакція не несе відповідальності за допущені авторами помилки.
Якщо редакція вважає, що в статті є прихована реклама, вона
залишає за собою право скласти з автором угоду на додаткову оплату. Обсяг статей необмежений, але редакція залишає за собою право
на скорочення матеріалу при обсязі більше 20 сторінок машинопису чи
його вміщення в кількох номерах журналу.

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ

Стаття до редакції подається у 2-х примірниках з 2 наборами
ілюстрацій, з текстом, надрукованим через 2 інтервали на одному
боці стандартного листа А4 (210х 197 мм) з полями по 3 см з усіх
боків. Нумерувати всі сторінки рукопису необхідно послідовно, починаючи з титульного аркуша.
1. Титульний аркуш.
Назва (великими літерами), повне ім’я (імена) авторів, назва
установи, де виконана робота, та її точна поштова адреса, повна
адреса автора, якому буде надсилатись кореспонденція. При бажанні
— телефон/факс для спілкування.
Якщо Ви готуєте матеріал на комп’ютері, просимо робити це
на CD-диску, вказавши назву та версію текстового редактора (бажано Win Word 2000 та XP). Ілюстрації, розроблені на комп’ютері,
приймаються в ТІFF форматі з роздільною здатністю 300 dpi. Додатково до CD-диску повинен обов’язково надсилатись друкований
матеріал статті.
2.УДК
3. Резюме. Кожна стаття повинна мати резюме, яке складається з наступних розділів - Мета роботи, Матеріали і методи, Результати, Висновки. Рукописи супроводжуються резюме українською,
російською та англійською мовами. Всі резюме повинні мати переклад
назви статті, прізвища автора (авторів), назви установи.
4. Текст статті, враховуючи міжнародні вимоги оформлення.
(для коротких повідомлень (менше 5 стор.) - необов’язково) повинен
мати наступну схему викладення:
Вступ, Матеріали та методи, Результати, Обговорення, Література.
Вступ — повинен відображати суть дослідження і пояснювати
його актуальність.
Матеріали та методи — містять суттєві деталі, в тому числі
опис проведеного експериментального дослідження, методи статистичного обчислювання результатів.
Результати — в них треба відобразити основні дані, що були
отримані в результаті проведеного дослідження. Результати не повинні містити обговорення отриманих даних.
Обговорення та висновки — не повинно бути повторення розділу Результати, а представити отримані дані в більш широкому вигляді з використанням робіт інших авторів на цю тему.
Література — всі джерела літератури, на які робляться посилання в тексті статті (повинні бути надруковані в [ ] дужках),
мають бути надані в списку літератури послідовно, як вони зустрічаються в тексті статті. Приклади оформлення списку літератури наводимо нижче згідно вимог ВАКу (див. Бюлетень ВАК України.
2008. №3).

Список літератури:
Приклади оформлення
Монографії (один, два або три автори)
Суберляк О. В. Технологія переробки композиційних матеріалів: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк,
П. І. Баштан. - Львів : Растр-7, 2007. - 375 с.

П’ять та більше авторів

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

Колективний автор

Проблеми типологічної та квантитативної лексикології: [зб.
наук.праць / наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. - Чернівці: Рута, 2007.
- 310 с.

Багатотомні видання

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

Перекладні видання

Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование/ Акофф
Р.Л.,; пер.с англ. Ф.П.Тарасенко. - Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2007. — XLIII, 265 с.

Стандарти

Якість води.Словник термінів:ДСТУ ISO 6107-1:2004-ДСТУ
ISO 6107-9:2004.- [Чинний від 2005-04-01].-К.:Держспоживстанд
арт України,2006.-IV,231 с.-(Національний стандарт України).

Збірки наукових праць
Социологическое исследование малых групп населения /
В. И. Иванов [и др.] ; М-во образования Рос. Федерации, Финансовая академия. – М., 2002. – 110 с. – Деп. в ВИНИТИ 13.06.02,
№ 145432.

Складові частини книги

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

Тези доповідей

Оцінка ресурсу елементів конструкцій : праці конф., 6-9 черв.
2000 р., Київ. Т. 2 / відп. Ред. В. Т. Трощенко. — К. : НАН України,
Ін-т пробл. міцності, 2000. - С. 559-956, ХІІІ, [2] с. - (Ресурс 2000).

Таблиці та ілюстрації
Нумеруються арабськими цифрами і виконуються на окремих листках. Таблиці повинні мати заголовок, а графіки, малюнки і мікрофотокартки — підписи, виконані на окремому аркуші (аркушах), які чітко відображують суть ілюстрації. Якщо в тексті приведено збільшення об’єкта,
то його необхідно приводити в дужках, наприклад (х500), а в кінці надпису
-«...волокна х 46000». Для передрукування мікрофотокарток необхідні оригінальні, хорошої якості фотокартки; негативи та фотокопії не використовуються. На звороті кожної ілюстрації вкажіть її номер, імена авторів
і верхній та нижній краї. Графіки та малюнки повинні бути надані у вигляді чітких глянцевих фотокарток або виконані на окремому аркуші. Розміщення в тексті відповідної ілюстрації вкажіть на лівому полі в квадраті
з номером ілюстрації.
Хімічні формули
Всі хімічні формули та схеми з них вписують від руки пастою чорного
кольору. Хімічні формули публікації (крім найпростіших, типу НСІ, Н2504)
і схеми реакцій нумерують арабськими цифрами в дужках і подають після
кінця абзацу з посиланням на них. Порядкові номери одиничних формул проставляють під формулою, номери схем — на правому краї формату.
Статті, оформлення яких не відповідає вказаним правилам, повертатимуться авторам без розгляду редакції.
СТАТТІ НАДСИЛАТИ ЗА АДРЕСОЮ:
04053, м. Київ, вул. В.Винниченка, 9А,
Інститут урології АМН України проф. Дранніку Г. М.
info@immunology.org.ua

Підписано до друку 28.06.2019. Формат 60х841/8. Папір офсетний. Друк офсетний.
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ǺȒȚȞȟȌȔȏȌ țȚȔȑȝȏȕȔȇȒȣȔȕȊȕ
ȘȕȘșȕȦȔȏȦ ȏȓȓȚȔȔȕȐ ȘȏȘșȌȓȢ

4Life Research LLC, USA – ȓȏȗȕȉȕȐ ȒȏȋȌȗ Ȗȕ ȗȇȎȗȇȈȕșȑȌ,
ȏȘȘȒȌȋȕȉȇȔȏȦȓ ȏ ȖȗȕȏȎȉȕȋȘșȉȚ ȏȓȓȚȔȕȓȕȋȚȒȏȗȚȥȠȏȜ ȘȗȌȋȘșȉ
ǹȗȇȔȘțȌȗ ǻȇȑșȕȗȕȉ, ȋȕȈȢȉȇȌȓȢȜ ȏȎ ȑȕȗȕȉȣȌȊȕ ȓȕȒȕȎȏȉȇ ȏ
ȍȌȒșȑȕȉ ȑȚȗȏȔȢȜ Ȧȏȝ. ǶȌȖșȏȋȢ șȗȇȔȘțȌȗ țȇȑșȕȗȇ ȖȗȌȋȕȘșȇȉȒȦȥș ȍȏȎȔȌȔȔȕ ȉȇȍȔȚȥ ȏȔțȕȗȓȇȝȏȥ ȏȓȓȚȔȔȕȐ ȘȏȘșȌȓȌ, ȉȕȘȘșȇȔȇȉȒȏȉȇȦ ȖȗȇȉȏȒȣȔȚȥ ȗȌȊȚȒȦȝȏȥ, ȖȕȓȕȊȇȥș ȕȗȊȇȔȏȎȓȚ ȉ
ȈȕȗȣȈȌ Ș ȌȍȌȋȔȌȉȔȢȓȏ ȚȊȗȕȎȇȓȏ ȏ ȘșȗȌȘȘȇȓȏ. ǯȔȔȕȉȇȝȏȕȔȔȢȌ
șȌȜȔȕȒȕȊȏȏ, ȉȢȘȕȑȕȌ ȑȇȞȌȘșȉȕ ȏȔȊȗȌȋȏȌȔșȕȉ ȏ ȋȕȑȇȎȇȔȔȇȦ ȤțțȌȑșȏȉȔȕȘșȣ ȦȉȒȦȥșȘȦ ȕȘȔȕȉȕȐ ȉȕȎȗȇȘșȇȥȠȌȊȕ ȘȖȗȕȘȇ Ȕȇ ȏȓȓȚȔȕȑȕȗȗȌȑșȕȗȢ, ȇ șȇȑȍȌ ȝȌȒȌȉȢȌ ȖȗȕȋȚȑșȢ ȔȕȉȕȊȕ ȖȕȑȕȒȌȔȏȦ,
ȘȕȎȋȇȔȔȢȌ ȘȖȌȝȏȇȒȣȔȕ ȋȒȦ ȖȗȕȊȗȇȓȓ șȕȞȌȞȔȕȊȕ ȕȎȋȕȗȕȉȒȌȔȏȦ.

ǽȌȒȌȉȢȌ ǹȗȇȔȘțȌȗ ǻȇȑșȕȗȢ ȚȘȏȒȏȉȇȥș ȏȓȓȚȔȔȚȥ ȗȌȇȑȝȏȥ ȕȗȊȇȔȏȎȓȇ ȏ ȔȇȖȗȇȉȒȦȥș ȌȌ Ȗȗȕșȏȉ ȘȖȌȝȏțȏȞȌȘȑȏȜ ȓȏȑȗȕȈȕȉ ȏ ȏȔțȌȑȝȏȐ, ȑȕșȕȗȢȌ ȏȊȗȇȥș ȑȒȥȞȌȉȚȥ ȗȕȒȣ ȉ ȗȇȎȉȏșȏȏ ȎȇȈȕȒȌȉȇȔȏȐ ȕȖȗȌȋȌȒȌȔȔȢȜ ȕȗȊȇȔȕȉ ȏ ȘȏȘșȌȓ ȕȗȊȇȔȏȎȓȇ. ǷȇȎȗȇȈȕșȑȇ ȏ ȖȗȕȏȎȉȕȋȘșȉȕ ǽȌȒȌȉȢȜ ǹȗȇȔȘțȌȗ
țȇȑșȕȗȕȉ – Ȥșȕ ȏȘȑȒȥȞȏșȌȒȣȔȕȌ ȋȕȘșȏȍȌȔȏȌ ȑȕȓȖȇȔȏȏ 4Life Research, ȎȇȠȏȠȌȔȔȕȌ ȖȇșȌȔșȇȓȏ
Ǹǿǧ ȏ ȓȌȍȋȚȔȇȗȕȋȔȢȓȏ ȖȇșȌȔșȇȓȏ.
ǸȕȈȘșȉȌȔȔȕȌ ȖȗȕȏȎȉȕȋȘșȉȕ 4Life ȖȗȏȋȌȗȍȏȉȇȌșȘȦ ȔȌ șȕȒȣȑȕ ȘșȇȔȋȇȗșȕȉ GMP, Ȕȕ ȏ țȇȗȓȏȔȋȚȘșȗȏȏ, ȉ ȘȕȕșȉȌșȘșȉȏȏ Ș șȗȌȈȕȉȇȔȏȦȓȏ FDA. ǶȗȕȋȚȑȝȏȦ 4Life ȈȕȒȌȌ 10 ȒȌș ȎȇȔȌȘȌȔȇ ȉ ȘȖȗȇȉȕȞȔȏȑ
ȉȗȇȞȇ Ǹǿǧ – PDR, ȏȎȉȌȘșȔȇ ȈȕȒȌȌ ȞȌȓ ȉ 90 ȘșȗȇȔȇȜ ȓȏȗȇ, ȏȎȊȕșȇȉȒȏȉȇȌșȘȦ ȏ ȚȖȇȑȕȉȢȉȇȌșȘȦ șȕȒȣȑȕ ȉ Ǹǿǧ, ȖȕȘșȇȉȒȦȌșȘȦ ȉ ǺȑȗȇȏȔȚ ȔȇȖȗȦȓȚȥ Ș ȖȗȕȏȎȉȕȋȘșȉȇ ǽȌȔșȗȕȓ ǹȗȇȔȘțȌȗ ǻȇȑșȕȗ 4Life ȉ
ǺȑȗȇȏȔȌ.
ǩ ǺȑȗȇȏȔȌ ǹȗȇȔȘțȌȗ ǻȇȑșȕȗȢ ȏȘȘȒȌȋȕȉȇȒȏȘȣ ȉ ǴǳǺ ȏȓ. ǨȕȊȕȓȕȒȣȝȇ, ǯȔȘșȏșȚșȌ ȚȗȕȒȕȊȏȏ,
ǯȔȘșȏșȚșȌ ǶǧǪ ȏ ȔȌȎȇȉȏȘȏȓȢȜ ȒȇȈȕȗȇșȕȗȏȦȜ. ǴȕȉȢȌ ȝȌȒȌȉȢȌ ȖȗȕȋȚȑșȢ ȇȑșȏȉȔȕ ȏȘȖȕȒȣȎȚȥșȘȦ
ȋȕȑșȕȗȇȓȏ ȉ ȖȗȕȊȗȇȓȓȇȜ ȋȌșȕȑȘȏȑȇȝȏȏ, ȕȎȋȕȗȕȉȒȌȔȏȦ ȕȗȊȇȔȕȉ ȏ ȘȏȘșȌȓ, ȇ șȇȑȍȌ ȉ ȑȇȞȌȘșȉȌ ȖȕȋȋȌȗȍȑȏ Ȗȗȏ ȘȕȞȌșȇȔȔȕȐ șȌȗȇȖȏȏ, ȉ ȖȗȕȊȗȇȓȓȇȜ ȖȗȕțȏȒȇȑșȏȑȏ ȏ ȗȌȇȈȏȒȏșȇȝȏȏ.
ǶȗȕȋȚȑșȢ 4Life ȖȗȕȟȒȏ ȘȕȕșȉȌșȘșȉȚȥȠȚȥ ȗȌȊȏȘșȗȇȝȏȥ, ȏȓȌȥș ǳȌșȕȋȏȞȌȘȑȏȌ ȗȌȑȕȓȌȔȋȇȝȏȏ
ǧǳǴ ȏ ǳǵǮ ǺȑȗȇȏȔȢ.

ǽȌȔșȗ 4Life ǹȗȇȔȘțȌȗ ǻȇȑșȕȗ ȉ ǺȑȗȇȏȔȌ:
Ȋ. ǱȏȌȉ, ȚȒ. ǹȌȗȌȠȌȔȑȕȉȘȑȇȦ, 13, ȕț. 22.
ǹȌȒ.: (063/095/097) 113-14-15;
www.transferfactor.in.ua
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