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РОЛЬ КЛЕТОК ВРОЖДЕННОГО ИММУНИТЕТА В РАЗВИТИИ
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА
ЛИСЯНЫЙ Н.И., ГНЕДКОВА И.А., БЕЛЬСКАЯ Л.Н., ПАЛАМАРЕВА Н.В.,
ГУ « Институт нейрохирургии им. акад. А.П. Ромоданова НАМНУ»,
Отдел нейроиммунологии
Опухоли головного мозга, составляющие
не более 8–10% общего количества опухолей
человека, имеют различное происхождение и
степень анаплазии. Среди них на глиальные
опухоли приходится примерно 80% всех опухолей головного мозга. В частности, глиомы IV
степени анаплазии, или глиобластомы, имеют очень агрессивное течение, средняя выживаемость больных глиобластомой составляет
12,2–18,2 мес., и менее 5% пациентов живут
более 5 лет от времени установления диагноза
[1, 2]. Напротив, глиомы с меньшей степенью
анаплазии (II–III степени), на которые приходится примерно одна треть всех глиом у взрослых,
обычно являются менее агрессивными опухолями с очень вариабельным клиническим течением. Некоторые из них являются медленно
растущими опухолями, тогда как другие быстро,
в течение нескольких лет, переходят в более
злокачественную форму или в глиобластому
[2–4]. В последнюю классификацию опухолей
центральной нервной системы, предложенную
Всемирной организацией здравоохранения в
2016 г., включены генетические и молекулярные
данные о строении глиом, что позволило оптимизировать гистологическую диагностику, прогнозировать в какой-то мере течение и исход
болезни [3, 4]. Но, несмотря на усилия, направленные на уточнение диагностики и прогнозирования глиом, стандарты лечения больных со
злокачественными опухолями мозга не изменились за последние 10 лет и включают в себя
максимально безопасную резекцию опухоли с
последующей лучевой или адъювантной химиотерапией темозоломидом [6, 7]. До сих пор
другие методы терапии, в частности иммунотерапевтические стратегии, при злокачественных
глиомах были лишь частично успешными и не
нашли пока широкого клинического применения в нейроонкологии, что связывают с сильным иммунодепрессивным потенциалом этих
опухолей [8, 10]. Клинические исследования
новых методик лечения, направленных на усиление цитотоксической иммунотерапии, активацию путей передачи сигналов [10] и блокирование ангиогенеза [11], не смогли существенно
повысить выживаемость пациентов с глиобла-

4

стомами. Одной из причин такой ситуации, как
считает ряд авторов, является недостаточное,
а точнее, неполное понимание взаимодействия
между опухолевыми клетками и иммунной системой, которая, по предположению большинства онкоиммунологов, становится ключевым
модулятором опухолевого процесса и одним из
основных факторов, определяющих рост и прогрессирование рака [12-14].
Имеется большое количество доказательств
того, что у пациентов со злокачественной глиомой, как и с другими злокачественными опухолями человека, существует глубокая специфическая иммуносупрессия. Эта иммуносупрессия обусловлена, во-первых, избыточной
секрецией клетками глиомы растворимых
факторов, таких как простагландин E2, ТФР- ,
индоламин-2,3-диоксигеназа (ИДО) и интерлейкин (IL)-10, которые приводят к снижению
чувствительности Т-клеток к провоспалительным сигналам и неэффективности презентации опухолевых антигенов иммунным клеткам
[13-15]. Во-вторых, эти же медиаторы управляют накоплением в опухоли иммуносупрессивных иммунных клеток, таких как регуляторные
Т-клетки и миелоидные супрессорные клетки,
нейтрофилы. В-третьих, среди различных клеток, входящих в состав опухолевого очага глиомы, возникают изменения, которые индуцируют иммуносупрессию или тормозят иммунный
ответ. Так, клетки глиомы могут регулировать
экспрессию собственных антигенов, уменьшать
или изменять экспрессию антигенов главного
комплекса гистосовместимости (MHC) I типа
на мембране клеток, становится таким образом «невидимыми» для иммунной системы [14],
а также повышать экспрессию регуляторов
иммунной системы через контрольные точки
пролиферации и активации иммунных клеток,
таких как PD-1 [15–19]. Помимо разных типов
лимфоцитов, важную роль в микроокружении
злокачественных глиом играют и другие иммунные клетки, которые относятся к врожденному,
неспецифическому иммунитету, в частности –
макрофаги, тромбоциты и нейтрофилы. Макрофаги являются важными иммунными клетками
микроокружения в опухолевом очаге, где они
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изменяют свой фенотип с М1-клеток, обладающих противоопухолевой активностью, на М2макрофаги, которые усиливают рост опухолей.
Подавление макрофагальной инфильтрации
глиом тем или иным способом приводит в эксперименте к увеличению выживаемости мышей
с глиобластомами [21,22]. Тромбоциты играют
центральную роль во взаимодействии тромбоза и воспаления и являются звеном патогенеза
воспалительных заболеваний. Активация тромбоцитов осуществляется растворимыми факторами, находящимися в циркуляции и имеющими
локальное и системное действие. Тромбоциты
взаимодействуют с различными микробными
патогенами; участвуют в разнообразных процессах, включающих повреждение тканей и иммунный ответ [23]. Тромбоциты супрессируют
апоптоз эндотелиальных клеток и способствуют выживанию опухолевых клеток [24]. Факторы, продуцируемые тромбоцитами, модифицируют функцию иммунокомпетентных клеток.
Тромбоциты, взаимодействуя с дендритными
клетками, повышают эндоцитоз и обработку антигенов. Тромбоциты через рецептор Р2
действуют на Т-клетки и повышают их дифференцировку в направлении провоспалительных
Т-17 хелперов [25]. Такие факторы тромбоцитов как TGF и PDGF, препятствуют выживанию
NK, активируют NK62D-рецептор и экспрессию NK PDGF-рецептора [26]. Тромбоциты обусловливают метастазирование посредством
продукции ростовых фактов и металлопротеаз
на участках адгезии опухолевых клеток к эндотелию сосудов. Освобождение металлопротеаз
из -гранул тромбоцитов разрушает компоненты экстраклеточного матрикса, которые повышают проницаемость сосудов, экстравазацию
опухолевых клеток. Молекулы адгезии, растворимые факторы тромбоцитов и фибрин синергично повышают способность раковых клеток
проходить эндотелиальный барьер, проникать в
паренхиму и создавать метастатическое поражение [26,27].
В опухолевом очаге глиальных опухолей также выявляются в большом количестве нейтрофилы, которые относятся к короткоживущим
миелоидным клеткам [28-30]. Эти клетки, которые относятся к клеткам врожденного иммунитета, до недавнего времени считались простыми наблюдателями в строме опухоли, и их роль
в онкогенезе детально не исследовалась [32].
Если нейтрофилы раньше в основном рассматривались как клетки первой линии защиты организма преимущественно с антимикробными
функциями, то теперь показано, что они играют
более значимую роль в регуляции иммунного
ответа и онкогенеза [33]. Нейтрофилы в крови
стали рассматриваться как клетки с опухольстимулирующей, «протуморогенной» активно-

стью, поскольку при многих типах рака определяется повышенный уровень нейтрофилов при
сниженном содержании лимфоцитов в периферической крови и это связывается с плохим
прогнозом заболевания [33, 34].
У многих пациентов с распространенными
формами рака выявлено увеличенное количество нейтрофилов в крови. Как опухоли индуцируют нейтрофилез, окончательно неизвестно,
предполагается, что синтез опухолевыми клетками гранулоцитарно-макрофагального колониестимулирующего фактора (GM-CSF), возможно, является одним из механизмов стимуляции продукции нейтрофилов костным мозгом
[35,36]. Кроме того, и другие цитокины, такие
как IL-1 и IL-6, продуцируемые клетками опухолей, по-видимому, способствуют увеличению
числа нейтрофилов в крови [37, 39]. Этот нейтрофилез связан с плохим прогнозом при многих типах рака, таких как рак легкого, меланома,
почечная карцинома и др. [40- 42], что сформировало представление о том, что присутствие
большого количества нейтрофилов в крови или
в опухолевой ткани при злокачественных новообразованиях может являться показателем онкостимуляции и прогрессирования роста опухолей [43, 44].
В дополнение к увеличенному количеству
нейтрофилов в периферической крови отмечено повышение уровня в крови незрелых миелоидных клеток на ранних стадиях дифференцировки, что было выявлено в нескольких
типах опухолей [45-46], включая пациентов с
терминальной стадией рака легкого, молочной
железы и желудочно-кишечного тракта [47].
Эти незрелые клетки костномозгового происхождения представляют гетерогенную популяцию, фенотипически разделяясь на гранулоцитарные (G-MDSC) и моноцитарные (Mo-MDSC)
подгруппы [47-50]. G-MDSCs имеют незрелую
морфологию нейтрофилов и фенотип CD33+/
CD11b+/HLA-DRlo/-/CD15+ у людей [50]. Они
были обнаружены в периферической крови пациентов с глиобластомой [46], множественной
миеломой, лимфомой Ходжкина [51], раком головы и шеи [52].
В зависимости от фенотипа, нейтрофилы
можно подобно инфильтрирующим опухоль
макрофагам классифицировать как Н1 или Н2
[39]. Клетки Н1 проявляют провоспалительную
и противоопухолевую функции, и напротив,
клетки Н2 обладают протуморогенной активностью [38, 40]. Установлено, что опухольинфильтрирующие нейтрофилы (ОН) отличаются
от циркулирующих нейтрофилов, а также от
G-MDSC в костном мозге и селезенке мышей
[39, 40]. В подтверждение идеи о разных фенотипах нейтрофилов проведены исследования в
эксперименте на моделях рака у мышей (кар-
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цинома легкого Льюиса и мезотелиома AB12), у
которых нейтрофилы были обнаружены прежде
всего на периферии опухолевого узла на ранних стадиях развития опухоли. Эти ОН были более цитотоксичны по отношению к опухолевым
клеткам и продуцировали более высокие уровни фактора некроза опухоли альфа (TNF- ), NO и
H2O2. Напротив, ОН на поздних стадиях развития этих опухолей уже не имели таких свойств и
проявляли протуморогенный фенотип [51, 53].
Эти результаты исследований свидетельствуют,
что нейтрофилы, попадая в опухоль, со временем становятся клетками, способными стимулировать рост опухолей [53]. Следовательно,
ОН, полученные от мышей с растущими опухолями, могут иметь как противоопухолевый (Н1)
фенотип, так и протуморогенный (Н2) фенотип,
который способен поддерживать рост опухоли
и подавлять противоопухолевые иммунные реакции [38, 45].
Несмотря на эту классификацию ОН у мышей, природа и функции ОН, находящихся в
опухолях человека, остаются еще малоизученными, но уже получены результаты, подтверждающие такое деление ОН. Так, в исследованиях биопсийного материала опухоли легкого
человека ОН составляли 5-25% всех клеток в
опухоли, которые проявляли себя как Н1 и Н2
клетки [54, 55].
На основании этих и других исследований
предложена гипотеза, согласно которой три
субпопуляции нейтрофилов могут присутствовать в крови при раке: нормальные нейтрофилы высокой плотности, незрелые нейтрофилы
низкой плотности (G-MDSC) и крупные зрелые
нейтрофилы низкой плотности. Эти типы клеток
обладают разной функцией: так, нейтрофилы с
высокой плотностью являются противоопухолевыми, а с низкой — клетками, способными
стимулировать рост опухоли [55]. Показано что
их свойства могут изменяться под влиянием
разных хемокинов и цитокинов, находящихся в
микроокружении опухоли [41, 55].
Предполагается, что в стимуляцию онкогенеза включаются те же молекулы, которые нейтрофилы используют для уничтожения микроорганизмов и для модуляции воспаления [35,
56]. Среди этих молекул следует выделить такие, как нейтрофильная эластаза (NE), катепсин, аргиназа-1 (ARG1), матриксная металлопротеиназа-9 (MMP-9) и др.[57-59].
NE представляет собой основной белок
азурофильных гранул, который выделяется
при клеточной дегрануляции нейтрофилов. NE
— сериновая протеаза с широким спектром
субстратов. Помимо своей роли в воспалении
и уничтожении бактерий, NE проявляет различные протуморогенные эффекты как in vivo, так
и in vitro, непосредственно стимулирует про-
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лиферацию опухолевых клеток A459 [56, 57] и
их миграцию. Катепсин G представляет собой
пептидазу из азурофильных гранул, которая
участвует в деградации фагоцитированных
микроорганизмов и в ремоделировании белков внеклеточного матрикса [59]. Кроме того,
катепсин G может стимулировать ангиогенез и
миграцию опухолевых клеток [60], а также повышает уровень сосудистого эндотелиального
фактора роста (VEGF) для стимуляции ангиогенеза [59].
Матриксная металлопротеиназа MMP-9 —
желатиназа, которая высвобождается из вторичных (специфических) гранул нейтрофилами.
Выявлено, что MMP-9 обусловливает пролиферацию опухолей кожи человека (HPV-16), а также ингибирует апоптоз опухолевых клеток при
раке легкого. Другим важным эффектом MMP-9
является способность поддерживать рост опухоли путем усиления ангиогенеза [61].
Аргиназа ARG1, выделенная из гранул нейтрофилов, способна разрушать внеклеточный
аргинин – незаменимую аминокислоту, необходимую для активации Т-клеток. Таким образом,
дегрануляция нейтрофилов может проявлять
иммуносупрессорный эффект в опухолях, ингибируя опухольинфильтрирующие Т-клетки таким же образом, как описано для G-MDSC [39].
Показано, что снижение уровня нейтрофилов в
крови у животных с опухолью увеличило число
активированных CD8+ T-клеток, способствовало уменьшению размера опухолей и удлиняло
время жизни животных [39, 50].
Нейтрофилы могут также продуцировать цитокины или факторы роста, которые увеличивают туморогенный потенциал раковых клеток [39,
52]. Это пока что установлено для двух цитокинов — Oncostatin-M [62] и фактора роста гепатоцитов [63, 64]. При исследовании биопсийного
материала опухоли легкого человека ОН представляли активированный фенотип (CD62Llo/
CD54hi) с экспрессией отчетливого репертуара рецепторов хемокинов, которые включали
CCR5, CCR7, CXCR3 и CXCR4 [48]. Кроме того,
ОН продуцировали большее количество провоспалительных факторов MCP-1, IL-8, MIP-1
и IL-6, чем нейтрофилы крови. ОН также стимулировали пролиферацию Т-клеток и выделение интерферона-гамма (IFN- ) [57]. На ранних
стадиях развития опухоли ОН, по-видимому,
способны стимулировать противоопухолевые
иммунные реакции, особенно Т-клеток [52], но
на поздних этапах роста опухоли ОН уже становятся иммунодепрессивными клетками [53].
Сегодня остается еще много невыясненных
вопросов, например, являются ли ОН в ранних
стадиях роста опухолей незрелыми нейтрофилами с противоопухолевыми свойствами; или
ОН — это зрелые нейтрофилы, которые меняют
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фенотип со временем при прогрессировании
опухоли, что предполагают ряд исследователей
[41, 53].
Представленные выше краткие сведения
подчеркивают двойной противоопухолевый и
протуморогенный потенциал нейтрофилов и
предполагают, что нейтрофилы могут быть использованы для усиления различных противоопухолевых реакций в организме. На развитие
опухоли оказывают влияние многие типы клеток
организма, в том числе ОН. Точная роль этих ОН
до конца не установлена и ее предстоит еще
выяснить. В настоящее время широко изучаются разные способы привлечения их в опухоль и
превращения этих Н1 нейтрофилов в противоопухолевые эффекторные клетки. Научиться
переворачивать «монеты» нейтрофилов на «выигрышную сторону», как считают E. Uribe-Querol
и C. Rosales (2015) [65], а именно, заставить
действовать их как противоопухолевые эффекторные клетки, является вызовом и задачей для
будущих исследований, что, возможно, позволит усовершенствовать существующие методы лечения рака. В то же время для успешного
решения этой задачи необходимы дальнейшие
исследования по всестороннему изучению содержания и роли нейтрофилов, как при злокачественных, так и доброкачественных опухолях
человека, в том числе различных по природе
и степени злокачественности опухолях мозга.
Важной задачей в этом плане является также
сопоставление нарушений в содержании нейтрофилов с другими иммунными клетками, а
именно лимфоцитами и тромбоцитами в крови,
которые участвуют в формировании опухолевой иммуносупрессии и стимуляции роста, быстром рецидивировании и метастазировании
опухолей [41, 65]. Так, известно, что тромбоциты активно стимулируют рост опухоли, диссеминацию и ангиогенез, а также супрессию
иммунного ответа [23, 24]. Показано, что тромбоцитоз свыше > 400 109/л сопровождалcя сокращением периода ремиссии у больных раком
пищевода, тогда как содержание тромбоцитов
< 205u109/л сопровождалось 5-летней выживаемостью у этих больных [24].
Смертность у больных раком с высокими
значениями лейкоцитоза или тромбозом после
химиотерапии составила 6,9 и 2,9% соответственно, а совместно с лейкоцитозом и тромбозом — 20% [25]. Для клинической оценки
изменения количества этих клеток используют
определение отношения абсолютных значений
тромбоцитов к нейтрофилам (Тр/Нф,) абсолютных значений тромбоцитов к лимфоцитам (Тр/
Лф) и процентного отношения нейтрофилов к
лимфоцитам (Нф/Лф,) которые интегрально
отображают изменения отдельных показателей
врожденного и приобретенного иммунитета.

Установлена связь значения показателей
в периферической крови и степени инфильтрации нейтрофилами и лимфоцитами глиом.
Так, повышенный индекс Нф/Лф коррелировал с увеличением инфильтрации глиобластомы нейтрофилами и снижением инфильтрации
Т-клетками [66]. Также продемонстрировано,
что при показателе воспалительного ответа Нф/
Лф <4 ремиссия у больных глиобластомой составляла 11 мес., тогда как при Нф/Лф — > 4-7,5
мес. [67, 68].
Можно предположить, что иммунорегуляторные опухолевые факторы, стимулирующие
или подавляющие активность разных типов клеток иммунной системы при злокачественных
опухолях (глиобластомах), вероятно, присутствуют и при доброкачественных опухолях, но в
значительно меньшем количестве, что диктует
необходимость дальнейшего изучения природы
и механизма действия этих факторов.
Таким образом, изучение активности клеток
врожденного и приобретенного иммунитета
при различных по природе и степени анаплазии опухолях человека, в том числе и головного мозга, выявило разнонаправленные изменения звеньев иммунной системы, а именно
– повышенную продукцию клеток врожденного
иммунитета, которые, как отмечалось выше,
могут стимулировать рост опухолей и угнетение образования клеток приобретенного иммунитета, отвечающих за противоопухолевую
защиту организма. Установленные изменения в
различных звеньях иммунной системы зависят
от гистогенеза и степени злокачественности
опухолей, и указывают на дифференцированное применение иммунотропных препаратов
у онкологических пациентов, которые должны
подавлять активность клеток врожденного иммунитета и стимулировать реакции приобретенного иммунитета.
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РЕЗЮМЕ
РОЛЬ КЛЕТОК ВРОЖДЕННОГО ИММУНИТЕТА
В РАЗВИТИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ
ГОЛОВНОГО МОЗГА
Лисяный Н.И., Гнедкова И.А., Бельская Л.Н.,
Паламарева Н.В.,
ГУ « Институт нейрохирургии им. акад. А.П. Ромоданова
НАМНУ», Отдел нейроиммунологии

В представленном обзоре приведены данные об
изменении активности клеток врожденного и приобретенного иммунитета, а именно лейкоцитов, нейтрофилов, тромбоцитов и лимфоцитов при различных злокачественных опухолях человека, в том числе
и опухолях головного мозга. Показано, что на фоне
иммуносупресии специфического иммунитета, особенно реакций противоопухолевой направленности,
которые вызываются такими факторами как про-
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стагландин E2, ТФР-E, индоламин-2,3-диоксигеназа
(ИДО) и интерлейкин (IL)-10, что приводит к снижению чувствительности Т-клеток к провоспалительным сигналам и неэффективности презентации опухолевых антигенов иммунным клеткам, происходит
активация и поляризация клеток врожденного иммунитета, а именно нейтрофилов, макрофагов и тромбоцитов. Макрофаги являются важными иммунными
клетками микроокружения; в опухолевом очаге они
изменяют свой фенотип с М1-клеток, обладающих
противоопухолевой активностью, на М2, которые
усиливают рост опухолей. Освобождение металлопротеаз из D-гранул тромбоцитов разрушает компоненты экстраклеточного матрикса, повышает способность раковых клеток проходить эндотелиальный
барьер, проникать в паренхиму и создавать метастатическое поражение ткани.
Нейтрофилы раньше в основном рассматривались как клетки первой линии защиты организма
преимущественно с антимикробными функциями, а
теперь они рассматриваются как клетки с опухольстимулирующей, «протуморогенной» активностью,
поскольку при многих типах рака определяется повышенный уровень нейтрофилов при сниженном содержании лимфоцитов в периферической крови и это
связывается с плохим прогнозом заболевания. В обзоре анализируется гипотеза, согласно которой существует три субпопуляции нейтрофилов при раке: нормальные нейтрофилы высокой плотности, незрелые
нейтрофилы низкой плотности (G-MDSC) и крупные
зрелые нейтрофилы низкой плотности. Эти типы клеток обладают разной функцией, так, нейтрофилы с высокой плотностью являются противоопухолевыми, а с
низкой — клетками, способными стимулировать рост
опухоли. Нейтрофилы реализуют свою активность
посредством таких молекул как нейтрофильная эластаза (NE), катепсин, аргиназа-1 (ARG1), матриксная
металлопротеиназа-9 (MMP-9). Разнонаправленные
изменения в звеньях иммунной системы зависят от
гистогенеза и степени злокачественности опухолей
и указывают на дифференцированное применение
иммунотропных препаратов у онкологических пациентов, одни должны подавлять активность клеток врожденного иммунитета, другие стимулировать реакции
приобретенного иммунитета.
Ключевые слова: опухоли головного мозга,
врожденный и приобретенный иммунитет, нейтрофилы, лимфоциты, тромбоциты.

числі і пухлинах головного мозку. Показано, що на
тлі імуносупресії специфічного імунітету, особливо
реакцій протипухлинної спрямованості, які викликаються такими факторами як простагландин E2, ТФР- ,
індоламін-2,3-диоксигеназа (ІДО) і інтерлейкін (IL)10, що призводить до зниження чутливості Т-клітин
до прозапальних сигналів і неефективності презентації пухлинних антигенів імунним клітинам, відбувається активація і поляризація клітин вродженого
імунітету, а саме нейтрофілів, макрофагів і тромбоцитів. Макрофаги є важливими імунними клітинами
мікрооточення в пухлинному вогнищі змінюють свій
фенотип з М1-клітин, що володіють протипухлинною
активністю, на М2, які посилюють ріст пухлин. Звільнення металопротеаз з -гранул тромбоцитів руйнує
компоненти екстраклітинного матриксу підвищує
здатність ракових клітин проходити ендотеліальний
бар’єр, проникати в паренхіму і створювати метастатичне ураження тканини.
Нейтрофіли раніше в основному розглядалися як
клітини першої лінії захисту організму переважно з
антимікробними функціями, а тепер вони розглядаються як клітини з пухлиностимулюючою, «протуморогенною» активністю, оскільки при багатьох типах
раку визначається підвищений рівень нейтрофілів
при зниженому вмісті лімфоцитів в периферичній
крові і це пов’язується з поганим прогнозом захворювання. В огляді аналізується гіпотеза, згідно з якою існує три субпопуляції нейтрофілів при раку: нормальні нейтрофіли високої щільності, незрілі нейтрофіли
низької щільності (G-MDSC) і великі зрілі нейтрофіли
низької щільності. Ці типи клітин мають різні функції:
так, нейтрофіли з високою щільністю є протипухлинними, а з низькою – клітинами, здатними стимулювати ріст пухлини. Нейтрофіли реалізують свою активність за допомогою таких молекул як нейтрофільна
еластаза (NE), катепсини, аргіназа 1 (ARG1), матриксна металлопротеїназа-9 (MMP-9). Різнонаправлені
зміни в ланках імунної системи залежать від гістогенезу і ступеня злоякісності пухлин і вказують на диференційоване застосування імунотропних препаратів
у онкологічних пацієнтів, одні повинні пригнічувати
активність клітин вродженого імунітету, інші – стимулювати реакції набутого імунітету.
Ключові слова: пухлини головного мозку, вроджений і набутий імунітет, нейтрофіли, лімфоцити,
тромбоцити.

SUMMARY
РЕЗЮМЕ
РОЛЬ КЛІТИН ВРОДЖЕНОГО ІМУНІТЕТУ У
РОЗВИТКУ ЗЛОЯКІСНИХ ПУХЛИН ГОЛОВНОГО
МОЗКУ
Лісяний М. І., Гнєдкова І.О., Бєльська. Л.М.,
Паламарьова Н.В.
ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова
НАМНУ», Відділ нейроімунології

У представленому огляді наведені дані про зміну
активності клітин вродженого і набутого імунітету, а
саме лейкоцитів, нейтрофілів, тромбоцитів і лімфоцитів при різних злоякісних пухлинах людини, в тому

ROLE OF CELLS OF INNATE IMMUNITY IN THE
DEVELOPMENT OF MALIGNANT TUMORS OF THE
BRAIN
Lisianiy N.I., Gnedkova I.A., Belska L.N., Palamaryova N.V.
GU “Institute of Neurosurgery acad. A.P. Romodanov NAMSU»,
Department of Neuroimmunology

This review presents data on changes in the activity
of cells of innate and acquired immunity, namely leukocytes, neutrophils, platelets and lymphocytes in various
malignant human tumors, including brain tumors. It was
shown that against the background of immunosuppression of specific immunity, especially antitumor reactions,
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which are caused by factors such as prostaglandin E2,
TGF- , indolamine-2,3-dioxigenase (IDO) and interleukin (IL) -10, which leads to a decrease the sensitivity of
T cells to pro-inflammatory signals and the ineffectiveness of the presentation of tumor antigens to immune
cells, activation and polarization of innate immunity cells,
namely neutrophils, macrophages and platelets, occurs.
Macrophages are important immune cells of the microenvironment in a tumor site that change their phenotype from M1 cells with antitumor activity to M2, which
enhance tumor growth. The release of metalloprotheasis from platelet -granules destroys the components of
the extracellular matrix, increases the ability of cancer
cells to pass through the endothelial barrier, penetrate
the parenchyma and create metastatic tissue damage.
Previously, neutrophils were mainly considered as cells
of the body’s first line of defense, mainly with antimicrobial functions, but now they are regarded as cells with
tumor-stimulating, “protumorogenic” activity, since in
many types of cancer an increased level of neutron is de-

termined with a reduced content of lymphocytes in the
peripheral blood and this is associated with a poor prognosis of the disease. The review analyzes the hypothesis that there are three subpopulations of neutrophils
in cancer: normal high density neutrophils, immature
low density neutrophils (G-MDSC) and large mature low
density neutrophils. These types of cells have different
functions, for example, neutrophils with high density are
antitumor, and with low density - cells that can stimulate
tumor growth. ]. Neutrophils realize their activity through
molecules such as neutrophilic elastase (NE), cathepsin,
arginase 1 (ARG1), matrix metalloproteinase-9 (MMP9). Multidirectional changes in the parts of the immune
system depend on the histogenesis and degree of malignancy of the tumors and indicate differentiated use immunotropic drugs in cancer patients, some should suppress the activity of innate immunity cells, others stimulate the acquired immune response.
Key words: brain tumors, innate and acquired immunity, neutrophils, lymphocytes, platelets.
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АУТОВАКЦИНАЦИЯ: ЭФФЕКТИВНОЕ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ
ХРОНИЧЕСКИХ ИНФЕКЦИЙ (КОГДА АНТИБИОТИКОТЕРАПИЯ БЕССИЛЬНА)
МИНУХИН В.В.1, ГАРЕЕВ А.Л.2, СКЛЯР Н.И.2, КРАВЕЦ Т.В.2,
КОЛОТОВА Т.Ю.1, ЛОБАНОВА Е.И.2, НЕЩЕРЕТ Л.С.2, ДАВИДЕНКО М.Б.1
1

Государственное учреждение «Институт микробиологии и иммунологии им. И.И. Мечникова
Национальной академии медицинских наук Украины», г. Харьков
2

ООО «Производственное предприятие СИМЕСТА», г. Одесса

История создания аутовакцин. Аутовакцина (греч. Autos – сам + vaccinum – вакцина)
– препарат бактериального происхождения, изготовленный из патогенных или условно-патогенных микроорганизмов, выделенных из организма больного с целью его лечения. Действие
аутовакцин специфическое, назначение и применение строго индивидуальное.
Аутовакцины применяют в медицинской
практике с начала 20 столетия. Считается, что
Алрмрот Райт является основоположником аутовакцинотерапии. Его идея заключалась в том,
что убитые микроорганизмы можно использовать не только для профилактики, но и для лечения инфекций. Первая известная печатная
работа по аутовакцинам появилась в 1902 году
под названием: «Лечение фурункулеза, сикоза и угрей путем терапевтической инокуляции
стафилококковой вакцины и, в целом, лечение
локализованных бактериальных инвазий путем
терапевтической инокуляции соответствующих
бактериальных вакцин» [1]. Однако есть указания на попытки лечения брюшного тифа и чумы
с помощью аутовакцин, которые имеют более
древнее происхождение.
Термин аутовакцина был впервые использован К.Р. Форрестером в 1910 году в работе по
травматическим инфекциям [2]. В то время, однако, термин «аутогенная вакцина» был более
распространенным.
Расцвет аутовакцинации приходится на период между двумя мировыми войнами. Согласно сайту «List of references about autovaccines,
autogenous vaccines, and vaccine-therapy (human
medicine)», к концу Второй мировой войны было
опубликовано около 360 работ по аутовакцинам
из стран Западной Европы, Америки и Восточной Европы. Всего сайт содержит список, состоящий из 653 публикаций.
До применения антибиотиков аутовакцинацию широко использовали для лечения хронических и повторных инфекций [1, 3-5]. Согласно
литературным данным, аутовакцинация использовалась для лечения заболеваний кожи и под-

кожной клетчатки, костей и суставов, органов
пищеварения, половых органов и мочевыводящих путей, системы кровообращения, заболеваний глаз, ушей, респираторных заболеваний
и заболеваний пародонта [6].
Аутовакцины готовятся из «индивидуальных»
штаммов микроорганизмов, изолированных от
конкретного больного [1, 7]. Штаммы культивируют, а затем бактерии и секретируемые белки
инактивируют либо фиксацией формалином,
либо нагреванием, либо лизисом [7, 8]. Приготовленные препараты вводят орально или подкожно. Таким образом, аутовакцины содержат
очень вариабельный набор поверхностных белков и секретируемых вирулентных факторов.
Александр Флеминг интенсивно разрабатывал аутовакцины в первые годы своей работы в
качестве исследователя, пока он случайно не
обнаружил пенициллин. От применения аутовакцин отказались после открытия антибиотиков, которые оказались эффективнее для лечения инфекций.
Аутовакцины должны иметь не профилактическое, а терапевтическое действие. Однако
механизм терапевтического действия аутовакцин крайне плохо изучен. Райт и Дуглас для объяснения эффекта аутовакцинации выдвинули
теорию опсонии, которая основана на том факте, что кровь способна «модифицировать» бактерии, чтобы в конечном итоге сделать их доступными для фагоцитоза [9]. Предполагается,
что посредством иммуномодуляции аутовакцины укрепляют иммунный ответ к конкретному
возбудителю. Остается вопросом, как именно
аутовакцина должна повышать иммунную защиту с учетом того, что патоген уже простимулировал иммунную систему и вызвал образование иммунологической памяти. В то же время
ряд данных, которые будут обсуждаться ниже,
свидетельствует о том, что течение болезни облегчается, а симптомы в ряде случаев исчезают
после применения аутовакцин.
Как отмечает Holtfreter, основным аргументом против применения аутовакцин в терапии
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человека на данный момент является тот факт,
что безопасность и эффективность использования аутовакцин не установлена в контролируемых клинических испытаниях, которые просто
не были проведены [10]. Однако кризис современной антибиотикотерапии, особенно в случаях хронических затяжных инфекций, где вероятность формирования микроорганизмами
устойчивости к химиотерапевтическим препаратам чрезвычайно высока, побуждает ученых
рассматривать аутовакцинацию как эффективную и безопасную альтернативу.
Аутовакцинация применялась и применяется в таких странах как Польша и Чехия [7, 11].
В основном это аутовакцины к стафилококковой инфекции. В 1976 г. появилось сообщение о
том, что оральное введение аутовакцины улучшило клиническое состояние у 11 из 18 больных
с хроническим посттравматическим остеомиелитом [8]. В результате изучения 292 детей с
параназальным синуситом было установлено,
что антибиотикотерапия совместно с аутовакцинацией дает лучшие результаты по сравнению с одной антибиотикотерапией [12]. Причем
результаты лечения были лучше, чем при применении поливакцины и достигали 88%.
Группой чешских ученых для лечения 33 пациентов с хроническими воспалениями верхних
дыхательных путей была применена аутовакцина. У 77,7% больных наблюдалось выздоровление в течение 3 лет после окончания лечения.
В то же время в исследовании, несмотря на то,
что некоторые изменения иммунологических
параметров удалось выявить, ни один из них не
достиг статистически значимого уровня [11].
В 2007 году итальянские ученые сообщили о
случае успешного лечения медиастенита с помощью аутовакцины против золотистого стафилококка у больного, у которого хирургическое
вмешательство и консервативная терапия не
дали результата [13].
Изучение влияния аутовакцин на иммунную систему. Какова же роль иммунной системы в аутовакцинотерапии? Немногочисленные
исследования по этой теме в основном касаются стафилококковой аутовакцины. Основным
компонентом неспецифической иммунной защиты от золотистого стафилококка у животных
и человека являются нейтрофилы, что было
установлено благодаря изучению людей с приобретенными и наследственными дисфункциями нейтрофилов [14]. Роль адаптивного иммунного ответа в защите от стафилококка пока точно не установлена. По крайней мере, нарушения адаптивного иммунного ответа не приводят
к значительному повышению чувствительности
к S. aureus. Вклад адаптивной иммунной системы зависит от контекста, места инфицирования
и места поражения, и может быть как положи-
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тельным, так и отрицательным [15].
Способность стафилококка вызывать хронические и повторные инфекции, как предполагается на данный момент, обусловлена двумя причинами. Во-первых, S. aureus обладает
механизмами, которые позволяют ему модулировать развитие иммунного ответа, к которым
относятся подавление хемотаксиса фагоцитов,
активации комплемента, фагоцитоза и др. Помимо этого, стафилококковая инфекция влияет
на адаптивный иммунный ответ, включая нарушения пролиферации и выживаемости B и T
клеток, в результате чего полноценный иммунный ответ не развивается [14]. Во-вторых, высокий генетический полиморфизм S. aureus.
На протяжении последних 10 тыс. лет S. aureus
эволюционировал как колонизатор и патоген
человека, что привело к возникновению линий с
уникальными генетическими свойствами. В том
числе в течение эволюции появились линии, в
которых потеряна адаптивная защитная система CRISPR-cas, которая защищает бактерии от
бактериофагов и мобильных генетических элементов [14]. Поэтому S. aureus с помощью горизонтального переноса генов способен достаточно легко приобретать новые гены, в том числе и гены устойчивости к антибиотикам, гены,
позволяющие модулировать иммунную систему
организма хозяина, а также гены адгезии. Два
штамма S. aureus могут в значительной степени различаться по содержанию генов вирулентности, что в свою очередь влияет на развитие
иммунной защиты и на восприимчивость к лечению аутовакциной.
Такая генетическая изменчивость S. аureus
делает патоген сходным с раковыми опухолями, в которых активированы механизмы генетической нестабильности. Поэтому разработка
вакцин против инфекции является очень сложной задачей. У больных фурункулезом обычно
нет видимых дефектов в гуморальном иммунном ответе против стафилококка. Они страдают от заболевания в течение многих лет, и на
протяжении этого времени иммунная система
распознает и борется с инфекцией. В том числе развивается иммунологическая память. Поэтому остается неясным, посредством какого
механизма аутовакцина может стимулировать
иммунную систему.
В литературе есть сообщение, согласно которому аутовакцинация вызывает увеличение
образованию агглютинирующих антител и усиливает фагоцитоз бактерий гранулоцитами [7].
Клинические улучшения после аутовакцинации
Propionibacterium acnes также сопровождается образованием специфических антител [16].
Однако изменения уровня антител в этих исследованиях небольшие и ими трудно объяснить
улучшение клинического состояния. Причем в
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исследовании Zaluga показано, что повторная
иммунотерапия дает лучше результаты, чем одноразовая.
Группой немецких, польских и норвежских
ученых было проведено исследование, целью
которого являлось изучение влияния аутовакцины на выработку антител к широкому спектру
секретируемых и поверхностных антигенов S.
aureus [10]. Четырех пациентов с фурункулезом
вакцинировали аутологичными, обработанными формалином клетками S. aureus. Вакцину
вводили подкожно в течение нескольких месяцев в возрастающих дозах. Гуморальный ответ
к секретируемым и связанным с поверхностью
клеток бактериальным антигенам определяли с
помощью двумерного иммуноблоттинга и проточной цитометрии.
Уже перед началом лечения у пациентов был
высокий уровень антител к большому спектру
стафилококковых антигенов. У одного из пациентов, который обладал самым низким уровнем антител до аутовакцинации, увеличивалась
интенсивность практически всех полос иммуноблоттинга (59/67) от двух до пяти раз, и появились новые многочисленные полосы. Еще у
одного пациента интенсивность 22 из 83 полос
увеличилась более чем в два раза. Паттерны антител двух других пациентов практически не изменились. Не удалось обнаружить и выработку
антител с новой специфичностью в результате
аутовакцинации у трех из четырех пациентов.
С помощью цитофлюорометрии у трех из
четырех пациентов выявлено увеличение связывания IgG с поверхностными антигенами,
такими как ClfA, ClfB, SdrD и SdrE. Кроме того,
увеличилась выработка IgA к поверхностным
антигенам.
Итак, в результате аутовакцинации умеренно увеличился IgG ответ на изучаемые антигены
у двух из четырех пациентов и умеренно повысился уровень иммуноглобулинов против некоторых белков клеточной поверхности стафилококков у трех из четырех больных. В то же время
у всех пациентов отмечалось значительное клиническое улучшение.
На основании этих данных авторы пришли
к выводу, согласно которому аутовакцинация
умеренно повышает предсуществующий иммунный ответ преимущественно к антигенам
клеточной поверхности и оказывает свое клиническое действие не за счет активации образования антител. (Однако трудно согласиться
с этими выводами, поскольку правильнее было
бы поставить вопрос, почему в некоторых случаях эффект есть и эффект сильный, а в других
случаях он слабый или его вовсе нет).
Такой вывод подтверждается и данными
Szkaradkiewicz et al., которые проанализировали с помощью иммуноблоттинга IgG ответ у

больных, пролеченных аутовакциной. У таких
больных также нет изменения паттерна связывания IgG с полипептидами S. aureus [17].
К аналогичным выводам приходит и группа
немецких ученых, которые готовили аутовакцины из E. coli для лечения хронических воспалительных заболеваний [18]. Были исследованы
иммуномодуляторные свойства аутовакцин у
78 больных с различными заболеваниями от
рекуррентных респираторных заболеваний до
диффузных желудочно-кишечных заболеваний.
Аутоквакцина больным вводилась парентерально в увеличивающихся дозах. До применения
вакцины и от 4 до 6 недель после применения
брались образцы крови для исследования различных иммунологических параметров: определялись белки острой фазы, сывороточные
антитела и цитокины. Оказалось, что аутовакцина значительно модулировала секрецию
в кровь трех иммунорегуляторных цитокинов: интерферона-J, гранулоцит-макрофагального колониестимулирующего фактора и
интерлейкина-1E, но при этом она не индуцировала иммунную гуморальную защиту.
Известно, что поливалентные бактериальные лизаты (PBL) проявляют терапевтический и
профилактический эффект при острых и хронических инфекциях верхних дыхательных путей,
а также снижают частоту, силу и время протекания заболеваний. Сравнили эффективность
PBL и аутовакцин в элиминации таких бактерий, колонизирующих носовую полость, как
Streptococcus pneumoniae, b-гемолитические
стрептококки, Haemophilus influenzae и резистентных к метициллину S. aureus (MRSA). Это
наиболее часто изолируемые от взрослых людей бактерии, приводящие к хроническим вялотекущим гнойно-воспалительным процессам
в верхних дыхательных путях [19-20]. Такие исследования проведены были впервые [21].
Аутовакцина оказалась более эффективной, чем PBL для снижения количества бактерий у пациентов с Streptococcus pneumoniae и
b-гемолитическим стафилококком. В то время
как PBL оказался более эффективен при колонизации Haemophilus influenzae, ни одна из вакцин не показала эффективность в лечении метициллинустойчивого стафилококка MRSA.
В исследовании не обнаружено увеличение уровня антител в результате PBL терапии.
Однако удалось выявить статистически значимое снижение уровня IgA в крови и статистически значимое увеличение концентрации IgG
через 16 недель после окончания лечения аутовакциной. На основании полученных результатов предложили лечение аутовакциной пациентов, у которых верхние дыхательные пути
колонизированы Streptococcus pneumoniae и
b-гемолитическими стрептококками. В то же
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время ученые отмечают, что неясно, почему у
некоторых больных с одинаковой колонизацией
бактериями и в одном и том же анатомическом
регионе аутовакцины и PBLэффективны, а в
других случаях нет. Наиболее вероятным объяснением является наличие различных штаммов
бактерий и гетерогенность микрофлоры у различных больных.
Аутовакцина к дрожжеподобным грибам
Candida spp. В настоящее время ведется поиск аутовакцин не только против бактерий, но
и против патогенных одноклеточных эукариот,
в частности грибов рода Candida. В своих исследованиях группа немецких ученых получила
образцы от больных с диагнозом вульвовагинит,
вызываемый Candida spp, и приготовила аутовакцину [22]. Период вакцинации длился 8 недель. У девяти из десяти женщин улучшились
клинические показатели и ослабели симптомы
заболевания. У двух женщин после лечения удалось выделить Candida spp., однако, симптомы
сохранились только у одной из них.
Lanzafame в исследование задействовал
74 женщины, у каждой из которых вульвовагинит длился не менее двух лет и обострялся по
крайней мере 4 раза в год. Симптомы исчезли у
62 больных, а у 6 наблюдалось ослабление симптомов. Лабораторные исследования показали
отсутствие Candida в вагинальных выделениях
64 из 68 женщин, у которых симптомы исчезли
или ослабели [23]. Однако в течение первого
года после лечения повторно заболели 23 (31%)
пациентки, хотя симптомы у них были выражены слабее, и у 17 из них инфекция прошла без
противогрибкового лечения.
В исследовании у пациенток не зафиксировано каких-либо изменений уровней CD4+
и CD8+ T клеток, IgG, IgA и IgM антител в сыворотке, C3 и C4 компонентов комплемента,
вагинального неспецифического IgA, а также
суммарного содержания специфических сывороточных и вагинальных иммуноглобулинов.
В то же время кожная реакция на введение аутовакцины, которая полностью отсутствовала до введения вакцины, увеличилась до 1-2,5
см в диаметре через 15 дней после окончания
лечения. И это был единственный показатель,
свидетельствующий об усилении клеточного
иммунитета, обнаруженный в исследовании.
Тем не менее, на основании полученных данных
Lanzafame приходит к выводу, согласно которому лечение Candida аутовакциной является отличной альтернативой фармакологической терапии.
Применение аутовакцин в ветеринарной
практике. Бактериальные аутологичные вакцины широко применяются и в ветеринарной медицине [24, 25]. Интересно, что, как и у человека, антигенспецифический ответ у животных не
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увеличивается, а в некоторых случаях даже понижается. Так, количество антител уменьшается при введении аутовакцины коровам с эндометритами, вызываемом Actinomyces pyogenes
[25]. Однако клинический эффект лечения хороший. Это свидетельствует о том, что наблюдаемый эффект обусловлен не активацией гуморального и, следовательно, специфического
иммунитета, а модуляцией иммунорегуляторных компонентов, таких как цитокины.
Интересные исследования проведены на
коровах с субклиническим маститом. В этом исследовании изучили эффект аутовакцины на изменчивость штаммов S. aureus, выделенных из
молока 16 коров с субклиническим маститом.
Штаммы S. aureus выделялись от коров на 7,
21 и 35 день после аутовакцинации и анализировались фенотипически и генотипически. Появление новых биотипов отмечалось на 35 день
терапии. Среди 48 реизолированных штаммов у
18,75% (9/48) выявлены одно и у 12,50% (6/48)
множественные фенотипические изменения
[26]. Это очень важно, поскольку микроорганизмы могут измениться за время аутовакцинации,
более того нельзя исключить, что сама аутовакцинация может стимулировать генетическую
изменчивость и «отбирать» новые варианты,
подобно тому как антибиотики стимулируют геномную нестабильность и появление устойчивых к антибиотикам вариантов.
Риски, связанные с применением аутовакцин. В доступной литературе удалось найти только два исследования, касающихся возможных рисков, связанных с аутовакцинацией.
Описан случай развития у 17-летней пациентки
симптомов воспалительного заболевания кишечника (IBD) после применения аутовакцины,
содержащей E. coli [27]. На основании клинической картины и анализов предположили, что
у больной развилась болезнь Крона. По всей
вероятности, у пациентов с IBD после аутовакцинации нарушается толерантность к эндогенной микрофлоре не за счет развития специфического иммунного ответа, а в результате
воспаления, индуцированного аутовакцинацией. Действительно, согласно ряду публикаций
аутоиммунные реакции против резидентной
микрофлоры могут играть роль в развитии IBD
[28]. Также сообщается о случае сепсиса после
применения аутовакцины [29], что вероятнее
всего было связано с несовершенством технологии изготовления препарата.
Аутовакцинация в Украине. В Украине
разработан способ приготовления аутовакцины против Chlamydia trachomatis [30]. Хламидии
являются внутриклеточными патогенами, поэтому авторы для культивирования хламидий
in vitro использовали эпителиальные клетки.
Затем культивируемые эпителиальные клетки
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вместе с находящимися внутри них хламидиями
убивали нагреванием при 1000 С. Следовательно, полученный препарат содержал антигены не
только хламидий, но и собственные антигены
человека. Приготовленная таким образом аутовакцина может провоцировать аутоиммунные
реакции и не является безопасной.
Помимо этого, авторы выделяли ДНК хламидий, амплифицировали с помощью полимеразной цепной реакции и использовали для
аутовакцинации. Однако ДНК является сильным
мутагеном. Поэтому использование приготовленной из выделенной ДНК хламидии аутовакцины также может иметь непредсказуемые последствия [31]. Более того, приготовленные
таким способом вакцины, согласно мировой
практике, являются очень слабыми [31].
Высокую эффективность в лечении больных с хроническими заболеваниями, вызванными антибиотикорезистентными штаммами
Niesseria gonorrhoeae и Trichomonas vaginalis,
показали аутовакцины, разработанные авторским коллективом ООО «Производственное
предприятие СИМЕСТА», г. Одесса [32]. В состав данных иммунобиологических препаратов входят только очищенные специфические
антигены бактерий, что выгодно отличает их от
цельноклеточных аутовакцин. Персонально 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.
Заключение
В заключение можно отметить, что в своем
письме к редактору журнала Journal of Infection
Prevention,
которое
называется
Candida
autovaccination: A new strategy to prevent
antifungal resistance? и опубликованном в 2018
году, группа итальянских ученых Gianmarco
Troiano, Isabella Mercurio, Nicola Nante, Massimo
Lancia и Mauro Bacci призывают коллег проводить дальнейшие исследования с большим количеством участников и наличием контрольных
групп для того, чтобы прояснить реальную эффективность лечения с помощью аутовакцинации [33].
В обзорной статье, напечатанной в журнале
Current Topic Microbiology Immunology, Olaniyi R
и др. отмечают, что клинические исследования,
которые стартовали с начала 20 века, и новые
подходы к получению аутовакцин предлагают
альтернативную и эффективную стратегию для
борьбы со стафилококком [34].

Перспективность применения аутовакцин
обсуждается также в статье «Staphylococcal
manipulation of host immune responses», опубликованной в Nature Review Microbiology [14].
Таким образом, в настоящее время интерес к
аутовакцинам возвращается, и возможно скоро
наступит ренессанс этого эффективного метода персонифицированной иммунотерапии для
лечения больных с вялотекущими рецидивирующими инфекциями, а также заболеваниями,
этиологическим фактором которых являются
резистентные возбудители, т.е. в случаях, когда
традиционная антибиотикотерапия бессильна.
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рий создание персонализированных вакцин является оптимальным решением для лечения пациентов с
рецидивирующими или хроническими инфекциями.
Поэтому интерес к аутовакцинам вспыхнул с новой
силой.
Механизм действия аутовакцин до сих пор неизвестен. Недавно были опубликованы результаты
нескольких исследований, в которых изучалось влияние аутовакцин на иммунную систему. Но полученные данные довольно противоречивы и неполны, поэтому необходимы дальнейшие исследования в этой
области.
Таким образом, клинические исследования,
стартовавшие с начала XX века, а также новые подходы к созданию и изучению механизмов действия
аутовакцин, могут привести к возникновению альтернативной антибиотикотерапии стратегии лечения
хронических заболеваний.
Ключевые слова: аутовакцина, хронические инфекции, персонифицированное лечение, полирезистентные штаммы, адаптивный иммунный ответ.
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Целью обзора является систематизация и анализ данных о применении и механизмах действия аутовакцин. Идея аутовакцинации заключается в том,
что убитые микроорганизмы могут быть использованы не только для профилактики, но и для лечения
инфекций. Аутовакцины готовятся индивидуально из
штаммов микроорганизмов, изолированных от пациента. Патогены культивируются, инактивируются и
затем вводятся в увеличивающихся дозах. Аутовакцины позволяют лечить инфекции, вызванные бактериями, против которых классической профилактической вакцины нет.
Терапия с помощью аутовакцин использовалась
с начала 20-го века для лечения хронических инфекций. Из литературы известно, что аутовакцины использовались для лечения заболеваний кожи, костей,
суставов, органов пищеварения, половых органов,
пародонта, глаз, ушей, носа и дыхательной системы.
Результаты полувековой практики показали, что аутовакцины могут успешно применяться для лечения
хронических инфекций.
С середины 20-го века от применения аутовакцин
отказались из-за открытия антибиотиков. Однако в
настоящее время быстрое распространение мультирезистентных бактериальных и грибковых штаммов
требует формирования новых подходов к борьбе с
хроническими инфекциями. Помимо этого, из-за генетического полиморфизма и изменчивости бакте-
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Метою огляду є систематизація та аналіз даних
щодо застосування і механізмів дії аутовакцин. Ідея
аутовакцинації полягає у тому, що вбиті мікроорганізми можуть бути використані не тільки для профілактики, але і для лікування інфекцій. Аутовакцини
готуються індивідуально зі штамів мікроорганізмів,
ізольованих від пацієнта. Патогени культивуються,
інактивуються і вводяться у зростаючих дозах. Аутовакцини дозволяють лікувати інфекції, викликані бактеріями, проти яких класичної профілактичної вакцини не існує.
Терапія за допомогою аутовакцин використовувалася з початку ХХ-го століття для лікування хронічних інфекцій. З літератури відомо, що аутовакцини
використовувалися для лікування захворювань шкіри, кісток, суглобів, органів травлення, статевих органів, пародонту, очей, вух, носа і дихальної системи.
Результати півстолітньої практики показали, що аутовакцини можуть успішно застосовуватися для лікування хронічних інфекцій.
З середини 20-го століття від застосування аутовакцин відмовилися через відкриття антибіотиків.
Однак в даний час швидке поширення мультирезистентних бактеріальних і грибкових штамів вимагає
формування нових підходів до боротьби з хронічними
інфекціями. Крім цього, через генетичний полімор-
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фізм і мінливість бактерій створення персоналізованих вакцин є оптимальним рішенням для лікування
пацієнтів з рецидивуючими або хронічними інфекціями. Тому інтерес до аутовакцин спалахнув з новою
силою.
Механізм дії аутовакцин досі невідомий. Нещодавно були опубліковані результати декількох досліджень, в яких вивчався вплив аутовакцин на імунну
систему. Але отримані дані досить суперечливі і неповні, тому необхідні подальші дослідження в цій області.
Таким чином, клінічні дослідження, що стартували
з початку XX століття, а також нові підходи до створення та вивчення механізмів дії аутовакцин можуть
привести до виникнення альтернативної антибіотикотерапії стратегії лікування хронічних захворювань.
Ключові слова: аутовакцина, хронічні інфекції,
персоніфіковане лікування, полірезистентні штами,
адаптивна імунна відповідь.
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AUTOVACCINATION: EFFECTIVE PERSONIFIED
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In this article we review and discuss data of the use
and mechanisms of action of autovaccines. The idea of
autovaccination is that killed microorganisms could be
used not only in prevention, but also in the treatment of
infections. Autovaccines are prepared individually from

strains of microorganisms isolated from the patient. The
pathogens are inactivated and then administered in increasing concentrations. Autogenous vaccines permit
treatment of infections caused by bacteria against which
no preventive vaccine has been available.
Autovaccine therapy has a long history, it have been
used since the beginning of the 20th century to treat
chronic infections. From the literature is known, that autovaccines have been used for treatment diseases’ of the
skin, bones, joints, digestive organs, genitals, periodontal, eye, ears, nose and respiratory system the history
of the half-century use of auto vaccines has shown that
they may be a promising alternative in the treatment of
chronic infections.
However from the middle of the 20th century autovaccines have been forgotten because of efficient antibiotic therapies. But now rapid spread of multiresistant
bacterial and fungal strains enforces the development of
new strategies to combat chronic infections. In view of
the variability of the bacterial species, personalized approaches could hold promise for patients with recurrent
or chronic infection. Therefore interest to autovaccines
returns.
Autovaccines have been used to treat ongoing
chronic infection but their mechanism of action is still unknown. Recently, the results of several studies have been
published that examined the effects of autovaccines on
the immune system. But published data are quite inconsistent and incomplete. Therefore further research is required in this area.
So clinical studies from the early 1900s and novel autovaccination approaches suggest an alternative strategy to antibiotic therapy.
Key words: autovaccine, chronic infection, personified treatment, polyresistant strains, adaptive immune
response.
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ВСТУП

В 2012 році ВООЗ було встановлено мету –
елімінацію кору і краснухи як мінімум у п›ятьох
регіонах до 2020 року [1]. Під елімінацією мається на увазі «відсутність ендемічної передачі
кору в певній географічній зоні протягом t12 місяців» [2]. Елімінація кору, як вважається, була
досягнута на континентах обох Америк в 2002
році й тривала більше десяти років, незважаючи
на крапкові виявлення імпорту вірусу [3]. Однак
цього ніколи не відбувалося на територіях інших
п›яти регіонів ВООЗ, а недавні спалахи кору у
Венесуелі (>5000 випадків) і Бразилії (>2000
випадків) в 2018р. призвели до втрати статусу
елімінації кору в Південній Америці [4]. Тепер
вже визнано, що повної ліквідації кору, як було
заплановано, до 2020 року очікувати не варто
[5, 6].
Одним із критеріїв елімінації й контролю
кору є показники колективного імунітету [7].
У сучасній практиці їх оцінюють за рівнями IgG
у сироватці крові. Такі серологічні дослідження, які звуться вивченням серопревалентності
(seroprevalence – серопоширеність) у популяції
дають можливість завчасно визначити сприйнятливі когорти населення, дозволяючи планувати й здійснювати цілеспрямовані дії по усуненню слабких місць у колективному імунітеті,
наприклад, проводити глобальні, або додаткові персоніфіковані кампанії по вакцинації для
одержання необхідного рівня колективного імунітету [8].
При аналізі результатів вивчення колективного імунітету МОЗ України керується рекомендаціями ВООЗ за припустимими рівнями сприйнятливості до кору в різних вікових групах населення. Про епідемічне благополуччя свідчать
наступні показники сприйнятливих осіб: 1-4 років – до 15%; 5-9 років – до 10%; 10-14 років – до
5%; 15-17 років – до 5%. [9].
Метою цієї роботи є вивчення колективного
імунітету проти кору у різних когортах населення Харківської області України на основі даних
серологічного дослідження, проведеного в період із лютого 2018 року по липень 2019 року.
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Учасники дослідження були розподілені
за наступними віковими когортами: 1-5 років
(2014-2018 року народження), 6-9 років (20092013), 10-19 років (1999-2008), 20-29 років
(1989-1998), 30-39 років (1979-1988), 40-49 років (1969-1978) і старше 50 років (до 1968).
Було відібрано зразки крові (5 мл), з яких
отримано сироватку, що зберігалася при t -20°С.
Для виявлення та кількісного визначення IgG використовувалися імуноферментні тест-системи
«Ridascreen Masem/Measles Virus» виробництва
R-Biopharm AG (Німеччина). Тестування виконували й інтерпретували згідно з рекомендаціями
виробника: рівень IgG <150 мМе/мл оцінювався
як негативний, 150-200 мМе/мл – сумнівний,
>200 мМе/мл – позитивний.
95% довірчі інтервали (ДІ) були розраховані
біноміальним методом Клопера-Пірсона.
РЕЗУЛЬТAТИ

Загальна зважена частка в популяції індивідуумів із позитивним (91,3%) і сумнівним (3,3%),
рівнем протикорових IgG становила 94,6%
(табл. 1). Серопревалентність коливається відповідно до вікових груп (когорт) і має найбільш
низькі рівні серопозитивності в 20-29 (87,2%),
30-39 років (86,9%) і 40-49 років (91,1%), при
цьому виявляючи високі рівні сумнівних результатів у перших двох когорт (по 5,5%).
У цих же групах відзначені найбільш низькі показники середнього геометричного титру
(концентрації) протикорових IgG, виражених у
мМе/мл (рис. 1). Помітно, що є зростання пропорції сумнівних і зменшення позитивних результатів у віковій групі 10-19 років.
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Рис. 1. - Серопревалентність протикорового IgG (у відсотках) і середнє геометричне його титру (у мМе/мл) по
вікових групах в обстежених у 2018-19 рр.
Таблиця 1

Серопревалентність протикорових IgG в обстежених у 2018-2019 рр.
згідно з віковими групами
Вік (років)

Когорта (роки)

Кількість обстежених

% негативних
(95% ДІ*)

% сумнівних
(95% ДІ)

% позитивних (95% ДІ)

1-5

2014-2018

381

4,2 (2,4-6,7)

0,8 (0,2-2,3)

95,0 (92,3-97,0)

6-9

2009-2013

462

4,3 (2,7-6,6)

1,3 (0,5-2,8)

94,4 (91,9-96,3)

10-19

1999-2008

711

4,5 (3,1-6,3)

2,7 (1,6-4,1)

92,8 (90,7-94,6)

20-29

1989-1998

1044

7,4 (5,9-9,1)

5,5 (4,2-7,0)

87,2 (85,0-89,1)

30-39

1979-1988

1667

7,6 (6,4-9,0)

5,5 (4,5-6,7)

86,9 (85,1-88,4)

40-49

1969-1978

1084

5,7 (4,4-7,3)

3,2 (2,3-4,5)

91,1 (89,2-92,7)

50

до 1969

1215

1,3 (0,8-2,1)

0,6 (0,2-1,2)

98,1 (97,2-98,8)

Усі

до 2018

6564

5,3 (4,8-5,9)

3,3 (2,9-3,8)

91,3 (90,6-92,0)

Примітка: * – довірчий інтервал.

ВИСНОВКИ Й ОБГОВОРЕННЯ

Дослідження серопревалентності є важливим інструментом моніторингу ефективності
вакцинації, вивчення колективного імунітету й
виявлення сприйнятливих до інфекції груп населення.
Згідно з даними наших досліджень, проведених в період з лютого 2018 року по липень 2019
року в Харківській області, когортами найбільш
високого епідеміологічного ризику по кору є 2029 і 30-39 років. У групі 10-19 років також не досягнуто необхідного порога несприйнятливості.
Ці результати узгоджуються, наприклад, із
даними чеських дослідників, де найвища серопозитивність антитіл IgG (> 96%) була в осіб у віці
50 років і більше, тобто тих, які були інфіковані
природнім шляхом в епоху, що передувала вакцинації. Найбільш низька серопозитивність відзначалася у вікових групах 30-39 років (61,5%),
40-49 років (77,5%) і 18-29 років (81,1%) [10].

У роботі іспанських авторів використовувалася інформація ВООЗ для оцінки середніх показників охоплення вакцинацією і колективного
протикорового імунітету в країнах Європейського союзу в період 2015-2017 років. Дослідження показало, що охоплення вакцинацією двома
дозами вакцини було менше 95% у 28 країнах,
також як і рівень серопозитивності в групі вакцинованих був нижче необхідних 94,4% у 22 країнах [6].
Незважаючи на задовільні показники в групах осіб до 10 і після 50 років [9], рівень колективного імунітету проти кору в дорослого населення Харківської області недостатній для усунення ендемічної циркуляції вірусу. Ця ситуація
має кілька причин – надзвичайно висока контагіозність вірусу, недостатній відсоток охоплення
вакцинацією двома дозами, зниження із часом
поствакцинального імунітету і, можливо, сумнівна ефективність вакцин, що застосовували-
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ся деякий час. Тому, для досягнення елімінації
кору, крім епідеміологічного й вірусологічного
нагляду, необхідне виявлення груп населення з
низькими рівнями специфічного імунітету й наступними кампаніями по його корекції шляхом
персоніфікованої вакцинації.
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РЕЗЮМЕ
СЕРОПРЕВАЛЕНТНІСТЬ ПРОТИКОРОВОГО IGG
У НАСЕЛЕННЯ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
В 2018-2019 рр.
Юдін І.П., Кучма І.Ю., Волянський А.Ю.
ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова
НАМН України»

Мета роботи. Оцінка протикорового колективного імунітету в різних вікових групах населення Харківської області.
Матеріали та методи. Серопревалентність специфічних IgG досліджувалася з лютого 2018 року по
липень 2019 року серед різних вікових груп населення Харківської області методом імуноферментного
аналізу.
Результати. Опрацьовано 6564 зразків сироваток. Загальний рівень серопозитивності складав
91,3%, негативними були 5,3% результатів і 3,3%
– сумнівними. Найвища серопозитивність за IgG (>
98%) була в осіб у віці 50 років і старше. Найбільш
низькі показники серопозитивності відзначені в когортах 20-29 років (87,2%), 30-39 років (86,9%) і 4049 років (91,1%).
Висновки. Виявлено сприйнятливі до кору групи
населення, щодо яких необхідно застосовувати нові
стратегії профілактики у вигляді персоніфікованих
кампаній вакцинації для підвищення рівня колективного імунітету.
Ключові слова: кір, IgG, серопревалентність, колективний імунітет.

SUMMARY
SEROPREVALENCE OF ANTI-MEASLES IGG
IN THE POPULATION OF KHARKIV REGION
IN 2018-2019
Yudin I.P., Kuchma I.Y., Volyanskiy A.Y.
SO “Mechnikov Institute of Microbiology
and Immunology NAMS of Ukraine”

Aim. The aim of this study was to evaluate herd immunity against measles in different age groups of the
Kharkiv region of Ukraine’s population.
Materials and methods. Seroprevalence of specific IgG antibodies was studied among different age
groups of the Kharkiv region population from February
2018 to July 2019 by ELISA method.
Results. A number of 6564 sera samples were processed. The overall seropositivity level was 91.3%; negative results were 5.3% and 3.3% equivocal. The highest seropositivity for IgG (> 98%) was in people aged
50 years and older. The lowest seropositivity rates were
observed in the cohorts of 20-29 years (87.2%), 30-39
years (86.9%), and 40-49 years (91.1%).
Conclusions. Measles-susceptible populations
were identified for which new prevention strategies
should be applied in the form of personalized vaccination
campaigns to increase herd immunity.
Key words: measles, IgG, seroprevalence, herd immunity.
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РEЗЮМЕ
СЕРОПРЕВАЛЕНТНОСТЬ ПРОТИВОКОРЕВОГО IGG
У НАСЕЛЕНИЯ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2018-2019 гг.
Юдин И.П., Кучма И.Ю., Волянский А.Ю.
ГУ «Институт микробиологии и иммунологии им. И.И. Мечникова НАМН Украины»

Цель работы. Оценка противокоревого коллективного иммунитета в различных возрастных группах
населения Харьковской области Украины.
Материалы и методы. Серопревалентность
специфического IgG исследовалась с февраля 2018
года по июль 2019 года среди различных возрастных
групп населения Харьковской области методом иммуноферментного анализа.

Результаты. Обработано 6564 образцов сывороток. Общий уровень серопозитивности составил
91,3%, негативными были 5,3% результатов, 3,3%
– сомнительными. Наивысшая серопозитивность
по IgG (> 98%) была у лиц в возрасте 50 лет и старше. Наиболее низкие показатели серопозитивности
отмечены в когортах 20-29 лет (87,2%), 30-39 лет
(86,9%) и 40-49 лет (91,1%).
Выводы. Выявлены восприимчивые к кори группы населения, в отношении которых необходимо
применять новые стратегии профилактики в виде
персонифицированных кампаний вакцинации для повышения уровня коллективного иммунитета.
Ключевые слова: корь, IgG, серопревалентность, коллективный иммунитет.
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СОСТОЯНИЕ ИММУНИТЕТА И КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ
С СЕЗОННЫМ АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РИНИТОМ НА ФОНЕ НАРУШЕНИЯ
КИШЕЧНОГО МИКРОБИОЦЕНОЗА И ПИЩЕВОГО СТАТУСА
БОНДАРЕНКО Т.Н., ЛИТУС В.И., КУЗНЕЦОВ А.Г.,
КУЗНЕЦОВА Л.В., НАЗАР О.В.
Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика
ВСТУПЛЕНИЕ

Питание является одним из самых существенных факторов внешней среды, которая
влияет на функциональное состояние всех органов и систем, определяет состояние адаптационных возможностей организма, способствует здоровью или наоборот вызывает развитие
заболеваний, способствует их хронизации и
прогрессу. Функциональное состояние органов
и систем пациентов с сезонным аллергическим
ринитом (САР) определяется резервами энергетического, пластического и регуляторного
обеспечения, которые клетки получают с продуктами питания [1, 2, 10].
Течение САР зависит от способности организма адекватно реагировать на повреждающие факторы, такие как инфекция, техногенные, информационные, психоэмоциональные
и другие нагрузки. САР характеризуется дисфункцией нервной, гипоталамо-гипофизарнонадпочечниковой и иммунной систем, коррекция которых требует адекватного обеспечения
организма пациентов всеми необходимыми макро- и микронутриентами [1, 12].
Длительное, а часто пожизненно необоснованное ограничение части ценных пищевых продуктов у пациентов с САР без соответствующей коррекции питания может быть
причиной иммунных нарушений, в том числе и
способности слизистой оболочки дыхательных
путей производить иммуноглобулины и другие
факторы защиты от вирусов и бактерий, развитию астении, повышению массы тела и другим нежелательным метаболическим сдвигам
[8, 11].
Неадекватное питание также является одной из причин вторичного иммунодефицита,
который имеет негативное влияние на ход САР
[7, 9, 12].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Было изучено 75 больных САР с нарушениями легкой и средней степени тяжести патологического процесса и учетом нарушения межклеточной кооперации, увеличения ИЛ-4, спец-
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ифического IgЕ и ФНО-D на фоне нарушения
пищевого статуса, протекающего с умеренно
выраженными иммунологическими показателями системного иммунитета [3, 7, 9].
Для оценки пищевого статуса важное значение предоставляли антропометрическим исследованием. Для диагностики массы тела использовали индекс массы тела (ИМТ), который
определяли путем разделения массы тела (в
кг) на рост (в метрах), приведенных в квадрат,
результаты трактовали согласно рекомендаций
ВОЗ [1, 5, 6].
Характер питания оценивали методом 3-х
дневного интервью о наиболее типичных пищевых рационах, а также методом опросника
о частоте употребления отдельных продуктов
питания в течение месяца. С помощью таблиц
химического состава пищевых продуктов определялось содержание в однодневном рационе основных компонентов еды: общего белка,
животного и растительного белка; жира, в том
числе животного, и растительных масел; углеводов, в том числе легкоусвояемых и сложных;
подсчитывалась энергетическая ценность рациона. Изучалась частота употребления пищевых источников омега-3 жирных кислот, свежих
овощей и фруктов. Полученные данные сравнивались с физиологическими потребностями
пациента, определенными согласно «Рекомендаций по рациональному питанию с учетом физической активности» [10, 11, 12].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Результаты антропометрических показателей показали, что среди пациентов с САР значительный процент имеют изменения массы
тела. В зависимости от массы тела выделены
три группы пациентов: 1 группа – 25 пациентов
с дефицитом массы тела; 2 группа – 25 пациентов, масса тела которых была в пределах нормы; 3 группа – 25 пациентов с избыточной массой тела и 4 группа (контрольная) сравнения
(здоровые люди) – 25 человек. Данные относительных показателей ИМТ у обследованных
групп больных приведены в таблице 1.
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Таблица 1

ИМТ (кг/м2) у пациентов с САР
4-здоровые (n=25)

1 группа
(n=25)

2 группа
(n=25)

3 группа
(n=25)

23,54±0,56

18,24±0,65**

23,45±1,05

29,13±1,59***

Примечание: Р вычислено между показателями нормы и пациентов, достоверность разницы относительно
нормы * - при Р<0,05, ** - Р<0,01, *** - Р<0,001.

Как видно из приведенных данных, ИМТ у
пациентов с САР 1-й группы статистически достоверно более низкий, а у пациентов 3-й группы – более высокий в сравнении с группой здоровых лиц. Недостаточное, а также избыточное
питание имеет влияние на ход заболевания.
Согласно данных литературы, у пациентов с
САР часто имеет место существенное снижение
массы тела. При этом, у лиц, которые перед заболеванием были худощавыми, потеря массы
тела в основном составляет 2-3 кг, а у пациентов, которые имеют избыточную массу тела, потеря может составлять 10-12 кг. Анализ анамнеза заболевания показал, что несмотря на колебания массы тела у обследованных пациентов,
можно выделить два основных типа нарушений
питания – это недостаточное и избыточное по
энергетической ценности питание [5, 7, 8, 10].
Для качественной оценки характера питания обследованных групп пациентов нами про-

веден анализ питания с помощью 3-х дневного
интервью о наиболее специфических рационах. Данные об употреблении белка пациентами САР приведенные в таблице 2. Расчеты
физиологичных потребностей в белке с учетом
пола, возраста, физической активности, антропометрических данных колебались в пределах 85-125 г белка в сутки, и, как видно из
приведенных данных к лечению в обследованных группах, среднестатистические показатели не отличались между собой. Потребности в
животных белках высчитывались согласно современным подходам в нутрициологии, что, в
зависимости от возраста и заболеваемости,
составляют животного белка от 40% до 60%
квоты общего белка. До лечения потребности
в животных и растительных белках в обследованных группах больных не отличались между
собой (Р>0,05).
Таблица 2

Количество белка (г/сутки) в рационе пациентов с САР
Общий белок
Группы
больных

Животный белок

Растительный белок

потребности

употребление

потребности

употребление

потребности

употребление

1 группа
(n=25|)

101,7 ± 5,2

70,3 ± 2,7*

51,7 ±1,5

30,2 ± 1,8*

49,8 ± 1,8

40,1 ± 2,1*

2 группа
(n=25|)

104,1 ± 4,9

98,4 ± 2,5

52,3 ±1,6

35,4 ± 1,3*

52,5 ± 1,7

63,1 ±2,5*

3 группа
(n=25)

103,4± 4,7

126,8± 6,1*

51,9± 1,3

38,2± 1,9*

50,9± 1,9

88,7± 3,4*

Примечание: * достоверно в сравнении с физиологичными потребностями (Р<0,05).

Анализ данных опросника показал, что во
всех группах пациентов с САР обнаружено сниженное употребление полноценного по аминокислотному составу животного белка. Так, в
рационе пациентов с САР с дефицитом массы
тела наблюдался дефицит общего белка за сет,
в основном, животного белка. Квота животного
белка в питании данной группы больных в 2,3
раза более низкая в сравнении с физиологичными потребностями, в то время как количество
растительного белка в меньшей мере отличается от потребностей – в 1,2 раза.

Белковый дисбаланс также наблюдался в
питании пациентов с САР с нормальной массой тела, за счет уменьшенного употребления
полноценного животного белка (Р<0,01). Выраженный белковый дисбаланс также обнаружен
в питании больных с избыточной массой тела.
Невзирая на то, что квота общего белка в рационе пациентов данной группы более высокая в
сравнении с потребностями в 1,2 раза, основным источником белка были продукты растительного происхождения. Количество растительных белков в рационе пациентов с САР тре-
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тьей группы в 1,7 более высокая, а животного
– в 1,4 раза более низкая в сравнении с потребностями (Р<0,01).
Независимо от количества общего белка
важным для организма является его полноценность по аминокислотному составу. Недостаточное или избыточное поступление аминокислот приводит к негативному влиянию на метаболические процессы. Дефицит незаменимых
аминокислот приводит к нарушению процессов
возобновления и репарации тканей [7, 10, 11].
В наибольшей мере при дефиците незаменимых аминокислот страдают клетки, которые
быстро возобновляются, – это клетки иммунных
органов и кишечника. Недостаточное поступление аминокислот приводит к развитию иммунодефицита, повышения кишечной проницательности, изменений микробиоценоза кишечника,
который способствует усилению аллергических
реакций. Особенно негативным для иммунной
системы является дефицит таких важных для
иммунокомпетентных органов аминокислот как
лизин, глутамин, аргинин, потребности в которых в условиях стресса повышены. С целью
поддержки стабильности аминокислотного состава сыворотки крови в условиях сниженного
их поступления с пищевыми продуктами и повышенной потребности со стороны иммунной
системы, повышается распад белков скелетных
мышц, в результате чего усиливаются такие
клинические проявления, как общая слабость,
снижение работоспособности пациентов с САР
[3, 4, 5, 7].
Увеличение квоты растительных белков в рационе пациентов с САР и избыточное поступление заменимых аминокислот, создает избыток
аминокислот, которые не используются в пластичных процессах. Указаннные аминокислоты
метаболизируются с образованием глюкозы,
жирных кислот. Дезаминирование аминокислот
сопровождается ростом в крови аммиака, который увеличивает нагрузку на печень и почки [1,
2, 3, 4].
Одним из важных компонентов питания являются жиры.
ОБСУЖДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ

Как показали результаты анализа анкет, обследованные нами пациенты с САР 1-й группы
употребляли с едой недостаточное количество
жира. В их рационе преобладали низко жировые
продукты, а из дополнительных жиров больные
данной группы употребляли преимущественно растительные масла. Количество животного жира в питании пациентов 1-ой группы в 2,7
раза более низкая согласно потребностей, в
то время как квота растительных жиров статистически достоверно превышает потребности
(р<0,001).
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Анализ употребления пациентов с САР с
нормальной массой тела показал, что общее
количество жира в рационе данных пациентов
отвечает физиологической норме, однако содержание растительных жиров превышает физиологические потребности (Р<0,001). Пациенты с САР 3-й группы, у которых была избыточная масса тела, употребляли в 1,2 раза больше
жира в сравнении с потребностями. При этом
квота животных жиров незначительно превышала потребности, в то время как количество
растительных масел в рационе данных больных
в 1,8 раза была выше потребности (Р < 0,001).
Таким образом, в питании пациентов с САР
обнаружен значительный жирнокислотный дисбаланс в сторону увеличения поступления в организм полиненасыщенных жирных кислот, которые богаты растительным маслом.
Известно, что липидные комплексы животных продуктов (мяса, молочных продуктов,
птицы, рыбы, яичного желтка) не ввиду преобладания насыщенных жирных кислот, содержат небольшое количество полиненасыщенных
жирных кислот. Насыщенные жирные кислоты
являются структурными элементами жировой
ткани и источником энергии [3, 5, 6, 8, 11].
Кроме этого, в состав животных жиров, кроме жирных кислот входят фосфолипиды, жирорастворимые витамины, а жир рыб в большом
количестве содержит омега-3 жирные кислоты.
В состав растительных масел входят полиненасыщенные жирные кислоты, которые отсутствуют в структуре триглицерида жировой ткани, а
благодаря длинной углеродной цепи, практически не попадают к митохондриям и тем самым
не принимают участия в образовании энергии.
Полиненасыщенные жирные кислоты (ПОЛ)
частично используются для синтеза простагландинов. Большая часть полиненасыщенных
жирных кислот метаболизируется путем перекисного окисления из образования продуктов
свободнорадикального окисления. Кроме этого, растительные масла являются рафинированными продуктами с нарушенным соотношением элементов липидного комплекса, а широкое распространение в питании легких масел,
маргарина, майонеза, кулинарного жира, с повышенным содержанием трансжирных кислот,
повреждающее действие которых на клеточные
мембраны доказано [1,7, 10].
Особенное значение имеет жирнокислотное
содержание хиломикрона для органов дыхания.
Известно, что после всасывания жирные кислоты, фосфолипиды, триглицериды, холестерин
в клетках кишечника образуют хиломикрон, который по лимфатическим сосудам и грудному
лимфатическому протоку попадает в сосуды
малого круга кровообращения, то есть в сосуды
бронхолегочного аппарата и желудочнокишеч-
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ного тракта. Качественный состав хиломикрона
имеет значение для эпителия бронхолегочной
системы. Позитивное влияние естественных,
богатых на все компоненты, жиров, у больных
с заболеваниями дыхательных путей известно
[3, 9].
Одними из важных компонентов еды являются углеводы. В отличие от белков и жиров, которые выполняют важную структурную и регуляторную функцию, углеводы в основном используются в качестве источника энергии [2, 7, 10].
На сегодняшний день считается, что избыточное употребление углеводов, особенно легкоусвояемых, является основной причиной развития ожирения и сахарного диабета. Согласно
рекомендаций экспертов ВОЗ, количество сахара в питании здоровых детей не должно превышать 20 г в сутки. Согласно рекомендаций
диет по Пезнеру, больным, кроме больных сахарным диабетом, показано в среднем употреблять в сутки 70-80 г легкоусвояемых углеводов
[2, 5, 9].
Во многих современных рекомендациях
предлагается рассчитывать потребности в углеводах на 1 кг идеальной массы тела и средние
потребности должны быть не выше, чем 4-5 г на
1 кг массы тела и только при выполнении тяжелой работы или профессиональным спортстменам позволяется 6-7 г на 1 кг массы; считается, что квота углеводов выше 6-7 г будет вызывать развитие жировой инфильтрации печенки.
При этом большинство углеводов должны быть
представлены сложными углеводами – зерновыми, овощами, в меньшей мере фруктами, а
количество легкоусвояемых углеводов должно
быть минимальным [9, 11, 12].
Оказалось, что количество углеводов в питании пациентов с САР 1-й группы была сниженной. Пациенты недостаточно употребляли
сложные углеводы. Пациенты с САР 2-й группы,
несмотря на нормальную массу тела и физиологичную норму в рационе углеводов, в питании
преобладали преимущественно легкоусвояемые углеводы. Количество легкоусвояемых
углеводов в рационе данных пациентов в 2 раза
превышала потребности (Р<0,001). Известно,
что избыточное употребление сахара, кондитерских изделий, способствует усилению воспалительной реакции. Кроме этого, пищевые
источники простых углеводов не содержат витамины, минералы, клетчатку, которая углубляет дефицит указанных компонентов, негативно
влияет на иммунную систему, антиоксидантную
защиту, состояние надпочечников и другие [8,
10, 12].
Наиболее значительные нарушения употребления углеводов отмечены у пациентов с САР
3-й группы. В рационе указанных пациентов количество углеводов в 1,5 раза более высокая в

сравнении с физиологичными потребностями.
При этом квота сложных углеводов в 1,3 раза, а
простых в 2,7 раза более высокая в сравнении с
потребностями.
Таким образом, в большинстве пациентов с
САР обнаружен дисбаланс углеводного компонента питания в сторону избыточного употребления легкоусвояемых углеводов.
Частый прием простых углеводов вызывает быстрое повышение в крови инсулина, что
в следующем может приводить к снижению
концентрации глюкозы крови и появления слабости. Снижение содержания глюкозы крови к
субнормальным показателям может усиливать
общую слабость. Установлено, что концентрация глюкозы крови в промежутке от 4,6 – 3,8
ммоль/л может вызывать лабильность настроения, слабость, усталость, головную боль, повышенную сонливость, чувство жара, потливость и другие вегетативные расстройства,
бессонницу, снижение либидо, депрессию,
ухудшение зрения, психические расстройства,
склонность к агрессии и преступлениям. При
этом очень трудно диагностировать незначительные колебания глюкозы крови, так как во
время забора крови под действием адреналина, вызванного манипуляцией, компенсаторно повышается содержание глюкозы в крови.
Проще рекомендовать пациентам максимально уменьшить содержание простых углеводов
[1, 4, 7].
Как видно из полученных данных, пациенты
с САР 1-й группы употребляли с едой энергии
менше, чем было нужно (Р<0,05). При дефиците энергетических субстратов в рационе, в
организме для обеспечения жизненно важных
органов глюкозой и жирными кислотами используются внутренние резервы, прежде всего
аминокислоты мускульной ткани, иммунных органов, слизистой желудочно-кишечного тракта,
печени. Такая перестройка метаболизма вызывает слабость, снижает работоспособность и
является причиной иммунодефицита. Несмотря
на то, что пациенты с САР 2-й и 3-й группы получали рацион с нормальным и даже повышенным
количеством энергии, их питание характеризовалось сниженным употреблениям продуктов с
высокой биологической ценностью.
Энергетическая ценность и химический
состав разработанной диеты сравнивался с
традиционными рекомендациями по питанию
(группа сопоставления), которые используются
в лечении данных больных. Следует заметить,
что несмотря на то, что в группе сопоставления
были пациенты со сниженной, нормальной и повышенной массой тела, данный факт во внимание как правило не берется и пациентам назначают традиционный рацион с энергетической
ценностью от 2400 до 2800 ккал.
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При этом выполняются рекомендации относительно традиционных рекомендаций согласно формулы сбалансированного питания употребления белков, жиров и углеводов в соотношении 1:1:4. Однако указанное соотношение
рассчитано на здорового человека с нормальной массой тела. Наличие заболевания требует
коррекции химического состава рациона. Так,
употребление животных белков у пациентов
группы сопоставления статистически достоверно ниже в сравнении с их содержанием в рационе пациентов со сниженной массой тела (1-я
группа) в 1,6 раза, с нормальной массой тела
(2-я группа) – в 1,5 раза и с повышенной массой
тела – в 1,6 раза (Р<0,001 во всех случаях).
Усиленное разрушение эпителия желудочнокишечного тракта у пациентов с ПАР требует
получения с пищевыми продуктами субстратов
для возобновления клеточных мембран. Известно, что холестерин и фосфолипиды являются основными липидами клеточных мембран
и являются основными компонентами, которые моделируют основу клеточной мембраны.
Учитывая это, мы не ограничивали квоту жира
в питании пациентов, однако в рекомендациях
мотивировали пациентов на то, что животные и
растительные жиры должны быть качественными и употребляться в соответствующих соотношениях. Животный жир больные основной группы получали из продуктов.
Как видно из даннях, квота жира была наивысшей у пациентов со сниженной массой тела.
В питании пациентов 2-й и 3-й группы количество жира было практически одинаковым. Важное значение при разработке рациона предоставляли растительным маслам, особенно соотношению между омега-6 и омега-3 жирным
кислотам. Известно, что для здоровых наиболее оптимальным является соотношение 1:4, в
лечебно-профилактических рационах рекомендовано употребление от 3 до 9 г омега-3 жирных кислот, мы рекомендовали увеличить квоту
и довести их ежедневное употребление до 8-10
г в сутки за счет употребления соевого масла,
масла из льна, муки из льна, рыбы, печени трески, грецких орехов и дополнительного приема
рыбьего жира в капсулах.
Указанная рекомендация базировалась на
данных о том, что омега-3 жирные кислоты способствуют уменьшению воспаления и аллергии,
улучшают трофику слизистых путем синтеза посредников, которые запускают процессы клеточного синтеза. Рядом с белком жировой компонент рациона имеет наиболее важное значение для бронхолегочной системы. Начальный
транспорт экзогенных (пищевых) и эндогенных
(печеночных) липидов в кровь осуществляется
через сердце в систему легочных вен и артерий. Клетки верхних дыхательных путей непре-
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рывно сталкиваются с достаточно высокой концентрацией липидов и эволюционно адаптировались к такой среде, поэтому качество жира
имеет большое значение для функционирования данных органов [3, 8, 10].
Коррекцию энергетической ценности рациона наиболее целесообразно проводить с помощью изменения количества углеводов в рационе больных. Квота углеводов в рационе пациентов с САР 1-й и 2-й группы была одинаковой,
то есть увеличения энергетической ценности
рациона для пациентов со сниженной массой
тела проводили за счет увеличения содержания
в питании белка и жира, так как жир является
более энергетически насыщенным субстратом
в сравнении с углеводами и выполняет более
разнообразные биологические функции.
У пациентов с САР с повышенной массой
тела (3-я группа) количество углеводов в рационе статистически достоверно более низкая. Рацион пациентов группы сопоставления содержал наивысшее количество углеводов как простых, так и сложных в сравнении с пациентами
основной группы (Р<0,001 во всех случаях).
Диета пациентов с САР основной группы
была обогащена дополнительным назначением лецитина в дозе по 1200 мг 3 раза в день,
L-формой витамина С в дозе 400 мг в сутки, аевит по 1 капсуле на день в течение 4 недель, с
переходом на 1 капсулу 2 раза в неделю, комплексом витаминов группы В по 1 таблетке в
день в течение 4 недель с переходом на 1 таблетку 2 раза в неделю, магне В6 в дозе по 2 таблетки в день в течение 2 недель с переходом
на дозу по 1 таблетке в день на весь период лечения.
Развитие кишечного дисбиоза у пациентов
с САР приводит к нарушениям барьерной функции кишечника, микроциркуляции с застоем
и повышенной проницаемостью капилляров,
снижению микробного декарбоксилирования
пищевого гистидина, повышенной выработке
гистамина, изменения глутамата, серотонина,
и других регуляторных пептидов, ГАМК, окись
азота, которые усиливают аллергизацию и влияют на психоэмоциональную сферу. При дисбиозе толерантность лимфоцитов к антигенам
и метаболитам нормальной флоры нарушается.
Иммунные нарушения также могут быть инициирующими проникновением через слизистый
барьер продуктов жизнедеятельности микроорганизмов, аллергенов [10, 11].
Во время изучения жалоб внимание уделяли характеру клинических симптомов, которые
характерны для кишечного дисбиоза, а именно
интенсивности и локализации боли, частоте и
характеру опорожнения, наличия в нем патологических примесей крови, гноя, слизи, а также
наличию тенезмов и ночной дефекации.
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Все микроорганизмы, которые заселяют
толстую кишку, делят на три группы: основную (бифидумбактерии и бактероиды), сопутствующую (молочнокислые бактерии и штаммы кишечной палочки, энтерококки), остаточную (стафилококки, грибы, протей). Изучение
микробного состава фекалий у пациентов с
САР обнаружило разной степени выраженности дисбиоз, который проявлялся снижением
частоты выявления и уменьшением количества Escherichia, Bifidobacterium, Lactobacillus,
Enterococcus и увеличением частоты высеивания и количества Staphylococcus, Klebsiella,
Clostridium, Proteus, Candida в сравнении со
здоровыми.
У пациентов проявлялось нарушение частоты высеивания представителей микробиоценоза кишечника и их количества.
Полученные данные свидетельствовали
о необходимости проведения коррекции нарушений кишечного микробиоценоза. С этой
целью пациентам с кишечным дисбиозом назначали дифференцированную диету с учетом
характера стула: при диарейном синдроме на
10-14 дней рекомендовали бульоны, рисовую
кашу, мясные тефтели, черный чай, сухари, с
постепенным расширением рациона, а также
назначали ферментные препараты и пробиотики.
При склонности к запорам рекомендовали
увеличить в питании количество клетчатки за
счет овощных и фруктовых пюре (тыквенное,
кабачковое, морковное, печеные яблоки). Для
улучшения функции кишечника у пациентов с
запорами к указанным пюре рекомендовали
добавлять оливковое масло, что улучшало выделение желчи и двигательную функцию кишечника, а также аспаркам или панангин по 1-2 таблетки в день с целью повышения мускульного
тонуса кишечника и уменьшения спазмов.
Пациентам с САР советовали избегать переедания, изымать или уменьшать метеогенные
продукты, такие как бобовые, сухофрукты, ржаной хлеб и другие. Для коррекции кишечного
дисбиоза пациентам с САР назначали про- и
пребиотики в зависимости от степени дисбиоза,
а также с учетом основной терапии. Пациентам,
которым по показаниям проводилась терапия
антибиотиками, назначали пробиотик лациум, 1
саше которого содержит микроорганизмы, действие которых наиболее эффективно на фоне
лечения антибиотиками. Лациум назначали на
срок 10-14 дней, после чего рекомендовали
бифиформ-комплекс, в состав которого входит
пребиотик инулин 450 мг (из корня Cichorium
int.) и пробиотик Lactobacillus rhamnosus GG
(LGG®) – 1x109 КОЕ, Lactobacillus acidophilus (LA5®) – 1x108 КОЕ, Bifidobacterium lactis (BB-12®) –
1x109 КОЕ.

Кроме этого, позитивных сдвигов кишечной
симптоматики, у пациентов, которым проводилась коррекция кишечного дисбиоза, наблюдалась позитивная динамика со стороны желудочно-кишечного тракта.
Повторный анализ микробного состава фекалий у пациентов с САР через 6 недель обнаружил значительное улучшение бактериального
состава.
При этом количество представителей дружественной микрофлоры после лечения значительно выросли. Так, количество Escherichia, которое до лечения было снижено, после лечения
увеличилась в 1,13 раза (P<0,05). В результате
проведенной терапии увеличилось количество
Bifidobacterium – в 1,3 раза, Lactobacillus – в 1,2
раза, Enterococcus – в 1,2 раза (P<0,05 во всех
случаях). Сравнительный анализ микробиотического состава кала и содержания представителей дружественной микрофлоры у пациентов с САР с соответствующими показателями
микробиоценоза у здоровых лиц статистически
достоверную разницу не обнаружил.
Полученые данные свидетельствовали об
эффективности разработанной терапии, которая включала диетическую коррекцию и комплексный дифференцированный подход в назначении пре- и пробиотиков. Об эффективности лечения свидетельствует позитивная
динамика клинических проявлений кишечного
дисбиоза.
ВЫВОДЫ

Таким образом, кроме позитивных сдвигов
кишечной симптоматики, у пациентов с САР наблюдалась позитивная динамика со стороны
желудочнокишечного тракта, а также нормализация специфических и неспецифических показателей иммунитета.
Анализ характера питания обследованных
пациентов обнаружил пищевой дисбаланс во
всех группах пациентов, который проявлялся
сниженным употреблением полноценного по
аминокислотному составу животного белка.
Дефицит незаменимых аминокислот приводит
к нарушению процессов возобновления и репарации тканей. В наибольшей мере при дефиците незаменимых аминокислот страдают клетки,
которые быстро возобновляются, – это клетки
иммунных органов и кишечника. Недостаточное поступление аминокислот приводит к развитию иммунодефицита, повышению кишечной
проницаемости, изменений микробиоценоза
кишечника, который способствует усилению
аллергических реакций. Особенно негативным
для иммунной системы является дефицит таких важных для иммунокомпетентных органов
амінокислот, как лизин, глутамин, аргинин, потребности в которых в условиях болезни САР
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повышены. С целью поддержки стабильности
аминокислотного состава сыворотки крови в
условиях сниженного их поступления с пищевыми продуктами и повышенной потребности со
стороны иммунной системы, повышается распад белков скелетных мышц, в результате чего
усиливаются такие клинические проявления,
как общая слабость, снижение работоспособности.
Анализируя характер питания пациентов
с САР, можно сделать вывод о наличии выраженного алиментарного дисбаланса, который
требует коррекции питания, путем назначения
рационов с энергетической ценностью, которая
отвечает потребностям организма и полностью
обеспечивает пациентов пластичными субстратами и регуляторными факторами. При разработке дифференцированной диеты использовался индивидуальный подход к назначению
основных компонентов рациона.
Назначение дифференцированной диеты
как по химическому составу, энергетической
ценности, так и с учетом состояния кишечника и назначение про- и пребиотиков (лациум
по показаниям и бифифором комплекс) в зависимости от степени дисбиоза, обнаружило
позитивную динамику кишечной симптоматики
и нормализацию видового состава кишечной
микрофлоры.
Таким образом, после проведенного лечения третьей группы пациентов с САР при помощи дифференцированной диеты как по химическому составу, энергетической ценности и
назначению про- и пребиотиков у данной группы пациентов в состоянии ремиссии, по показаниям проводим
аллергенспецифическую
иммунотерапию.
Эффективность специфического лечения
пациентов с САР на фоне дисбиоза кишечника
повышается на 85 %.
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РЕЗЮМЕ
СОСТОЯНИЕ ИММУНИТЕТА И КОРРЕКЦИЯ
НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С СЕЗОННЫМ
АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РИНИТОМ НА ФОНЕ
НАРУШЕНИЯ КИШЕЧНОГО МИКРОБИОЦЕНОЗА
И ПИЩЕВОГО СТАТУСА
Бондаренко Т.Н., Литус В.И., Кузнецов А.Г.,
Кузнецова Л.В., Назар О.В.
Национальная медицинская академия последипломного
образования имени П.Л. Шупика

Вступление. Питание является одним из самых
существенных факторов внешней среды, которая
влияет на функциональное состояние всех органов и
систем, определяет состояние адаптационных возможностей организма, способствует здоровью или
наоборот вызывает развитие заболеваний, способствует их хронизации и прогрессу. Функциональное
состояние органов и систем пациентов с сезонным
аллергическим ринитом (САР) определяется резервами энергетического, пластического и регуляторного обеспечения, которые клетки получают с продуктами питания. Неадекватное питание также является
одной из причин вторичного иммунодефицита, который имеет негативное влияние на ход САР.
Материалы и методы. Было изучено 75 больных САР с нарушениями легкой и средней степени
тяжести патологического процесса и учетом нарушения межклеточной кооперации, увеличения ИЛ-4,
специфического IgЕ и ФНО-D на фоне нарушения пищевого статуса, протекающего с умеренно выраженными иммунологическими показателями системного
иммунитета.
Результаты исследований. Было выделено три
группы пациентов:1 группа – 25 пациентов с дефи-
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цитом массы тела; 2 группа – 25 пациентов, масса
тела которых была в пределах нормы; 3 группа – 25
пациентов с избыточной массой тела и 4 группа (контрольная) сравнения (здоровые люди) 25 человек.
Обсуждение исследований. Полученые данные
свидетельствуют об эффективности разработанной
терапии, которая включает диетическую коррекцию
и комплексный дифференцированный подход в назначение пре- и пробиотиков. Об эффективности лечения свидетельствует позитивная динамика клинических проявлений кишечного дисбиоза.
Выводы. Кроме позитивных сдвигов кишечной
симптоматики, у пациентов с САР наблюдалась позитивная динамика со стороны желудочно-кишечного
тракта, а также нормализация специфических и неспецифических показателей иммунитета. Эффективность специфического лечения пациентов с САР на
фоне дисбиоза кишечника повышается на 85%.
Ключевые слова: сезонный аллергический ринит, кишечный микробиоценоз, пищевой статус.

клінічних проявів кишкового дисбіозу.
Висновки. Крім позитивних зрушень кишкової
симптоматики, у пацієнтів на САР спостерігалася позитивна динаміка з боку шлунково-кишкового тракту,
а також нормалізація специфічних і неспецифічних
показників імунітету. Ефективність специфічного лікування пацієнтів з САР на тлі дисбіозу кишечника підвищується на 85%.
Ключові слова: сезонний алергічний риніт, кишечний мікробіоценоз, харчовий статус.

РЕЗЮМЕ

Introduction. Nutrition is one of the most significant
environmental factors that affects the functional state of
all organs and systems, determines the state of adaptive
capabilities of the body, promotes health, or vice versa,
causes the development of diseases, contributes to their
chronicity and progress. The functional state of organs
and systems by a patient with seasonal allergic rhinitis
(ATS) is determined by the reserves of energy, plastic
and regulatory support that cells receive with food. Inadequate nutrition is also one of the causes of secondary immunodeficiency, which has a negative effect on the
course of ATS.
Materials and methods. We studied 75 patients
with ATS with mild and moderate disorders of the pathological process and taking into account disturbances in
intercellular cooperation, an increase in IL-4, specific IgE
and TNF-D against the background of a nutritional disorder occurring with mild immunological indicators of systemic immunity.
Research results. Three groups of patients were
distinguished: 1 group of 25 patients with a lack of body
weight; Group 2 – 25 patients whose body weight was
within normal limits; Group 3 – 25 overweight patients
and Group 4 (control) comparisons (healthy people) –
25 people.
Discussion of research. The data obtained indicate the effectiveness of the developed therapy, which
includes dietary correction and a comprehensive differentiated approach in the appointment of pre- and probiotics. The effectiveness of treatment is indicated by the
positive dynamics of the clinical manifestations of intestinal dysbiosis.
Conclusions. In addition to positive changes in intestinal symptoms, in patients with ATS, there was a
positive dynamics in the gastrointestinal tract, as well as
normalization of specific and non-specific indicators of
immunity. The effectiveness of the specific treatment of
patients with ATS against intestinal dysbiosis is increased
by 85%.
Key words: seasonal allergic rhinitis, intestinal microbiocenosis, nutritional status.

СТАН ІМУНІТЕТУ ТА КОРЕКЦІЯ ПОРУШЕНЬ У
ХВОРИХ НА СЕЗОННИЙ АЛЕРГІЧНИЙ РИНІТ НА ТЛІ
ПОРУШЕННЯ КИШЕЧНОГО МІКРОБІОЦЕНОЗУ
ТА ХАРЧОВОГО СТАТУСУ
Бондаренко Т.М., Літус В.І., Кузнецов О.Г.,
Кузнецова Л.В., Назар О.В.
Національна медична академія післядипломної освіти
імені П.Л. Шупика

Вступ. Харчування є одним з найбільш істотних
факторів зовнішнього середовища, яке впливає на
функціональний стан всіх органів і систем, визначає
стан адаптаційних можливостей організму, сприяє
здоров’ю або навпаки викликає розвиток захворювань, сприяє їх хронізації і прогресу. Функціональний
стан органів і систем пацієнтом із сезонним алергічним ринітом (САР) визначається резервами енергетичного, пластичного і регуляторного забезпечення,
які клітини отримують з продуктами харчування. Неадекватне харчування також є однією з причин вторинного імунодефіциту, який має негативний вплив
на хід САР.
Матеріали та методи. Було вивчено 75 хворих
на САР з порушеннями легкого та середнього ступеня тяжкості патологічного процесу і урахуванням порушення міжклітинної кооперації, збільшення ІЛ-4,
специфічного IgЕ і ФНП-D на тлі порушення харчового
статусу, що протікає з помірно вираженими імунологічними показниками системного імунітету.
Результати досліджень. Було виділено три групи пацієнтів: 1 група – 25 пацієнтів з дефіцитом маси
тіла; 2 група – 25 пацієнтів, маса тіла яких була у межах норми; 3 група – 25 пацієнтів з надмірною масою
тіла і 4 група (контрольна) порівняння (здорові люди)
– 25 осіб.
Обговорення досліджень. Отримані дані свідчать про ефективність розробленої терапії, яка включає дієтичну корекцію і комплексний диференційований підхід з призначенням пре- і пробіотиків. Про
ефективність лікування свідчить позитивна динаміка
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СТАН МУКОЗАЛЬНОГО ІМУНІТЕТУ СЕЧОСТАТЕВИХ ШЛЯХІВ
У ХВОРИХ ЗА РІЗНИХ ВАРІАНТІВ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ
ГОСТРОГО НЕУСКЛАДНЕНОГО ПІЄЛОНЕФРИТУ
РУДЕНКО А.В., ПАСЄЧНІКОВ С.П., МІТЧЕНКО М.В., КОРНІЛІНА О.М.
Державна установа «Інститут урології НАМН України», м. Київ, Україна

ВСТУП

Значна розповсюдженість інфекцій сечових
та статевих шляхів, у тому числі захворювань,
що передаються статевим шляхом, у жінок,
хворих на гострий неускладнений пієлонефрит
(ГНП), вказує на актуальність даної проблеми.
Дослідники підкреслюють, що хронічні запальні
хвороби органів малого тазу (ХЗХОМТ) у жінок
репродуктивного віку трапляються у 85,8% випадків, найчастіше це кольпіт – 69,1%, ерозія
шийки матки – 49,6% та хронічний сальпінгіт –
32,9% випадків. На думку авторів, етіологічними
чинниками вищеназваних захворювань та ГНП,
крім класичних бактерій, можуть служити молікути – уреаплазми і мікоплазми [8, 12].
Відомо також, що важливу роль у реалізації
запального процесу, крім вірулентності збудників, відіграє стан клітинних та гуморальних
факторів місцевого імунного захисту слизових
оболонок сечових та статевих шляхів. Серед
гуморальних факторів місцевого імунітету (МІ)
найбільш відомі антимікробні пептиди (АМП),
які синтезуються нейтрофілами та епітеліальними клітинами для інактивації мікробних збудників: лактоферин, лізоцим, мієлопероксидаза та
ін. [7]. Не менш важливою захисною системою
слизових оболонок вважаються дефензини –
перший бар’єр для інфекції, оскільки мають широкий спектр антимікробної активності відносно
грампозитивних і грамнегативних бактерій, грибів, найпростіших, вірусів [14]. До специфічних
імунних механізмів захисту від небезпечних мікроорганізмів належать секреторні імуноглобуліни (СІ), що утворюють комплекси з антигенами збудників, нейтралізують токсини, перешкоджають адгезії мікроорганізмів на епітеліальних
клітинах слизових оболонок сечових шляхів. СІ
в агрегованій формі активують комплемент, що
призводить до стимуляції місцевого фагоцитозу та нейтралізації й елімінації мікроорганізмів з
урогенітального тракту завдяки аглютинації [6].
Повідомляється про підвищений рівень IgM, IgА,
IgG в сечі хворих на хронічний обструктивний пієлонефрит у стадії загострення [2]. Ендогенну
імунорегуляцію здійснюють цитокіни, що явля-

ють собою біологічно активні сполуки, які впливають на розвиток запальної реакції і процеси
клітинної проліферації. Цитокіни виконують захисну роль, оскільки забезпечують надходження
у вогнище запалення ефекторних клітин (нейтрофілів, макрофагів), стимулюють фагоцитарну, антибактеріальну активність і викликають
запуск антигенспецифічної імунної відповіді, що
в сукупності сприяє елімінації чужорідного антигену. Найбільш значимими серед них є фактор
некрозу пухлин-D та інтерлейкін-10 [5].
Аналіз стану МІ сечових та статевих шляхів
залежно від анамнезу захворювання, проведений у нашому попередньому повідомленні,
довів, що запальний процес у хворих на ГНП
супроводжувався не тільки інтенсивною місцевою імунною реакцією сечових шляхів, а й підвищенням рівнів окремих факторів мукозального
імунітету статевих шляхів. У хворих на рецидивуючий ГНП рівні окремих показників імунітету
статевих шляхів були недостатніми для захисту
від інфекції. Це свідчило про виснаження резервів факторів МІ за рецидивуючого перебігу ГНП
у жінок репродуктивного віку [9]. Зважаючи на
наведені раніше результати наших досліджень,
правомірним є оцінка рівнів згаданих факторів
МІ залежно від важкості перебігу інфекційно-запального процесу у хворих на ГНП.
Мета роботи – вивчити стан місцевого імунітету слизових оболонок сечових і статевих
шляхів у хворих на гострий неускладнений пієлонефрит залежно від важкості перебігу захворювання.
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

У відділі запальних захворювань та лабораторії мікробіології, мікології та вірусології обстежено 124 хворих на ГНП із супутніми запальними захворюваннями геніталій (хронічний аднексит, кольпіт, ерозія шийки матки). Середній
вік пацієнток склав 25,6 роки, що свідчить про
перевагу жінок сексуально активного віку. Для
оцінки клінічної картини гострого інфекційнозапального процесу в нирках застосовано розподіл на три варіанти клінічного перебігу (ВКП)
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ГНП: легкий (n=105), середньої важкості (n=90)
та важкий (n=51). Легкий перебіг характеризувався вираженими симптомами протягом
1-2 діб після госпіталізації, позитивна динаміка мала місце з першої-другої доби лікування.
Варіантом легкого перебігу був торпідний перебіг (субфебрильна температура тіла, легка
люмбалгія з тривалістю симптомів протягом 3
діб і більше). Перебіг середньої важкості, крім
тривалості виражених симптомів більше 2 діб,
супроводжувався помірно вираженими симптомами інтоксикації (нудота, сухість у роті, спрага,
тахікардія), помірним порушенням лейкограми
в межах лейкоцитозу до 15,0u109/л, збільшенням частки паличкоядерних нейтрофілів до 10%
та лейкоцитарного показника до 120 у.о. [10].
Важкому перебігу відповідали різко виражені
симптоми інтоксикації аж до гіпотензії, блювання, олігурії та більш виражені порушення лейкограми. Відповідно лейкоцитарний показник міг
сягати рівня більшого за 120 у.о., що відповідало гнійній стадії ГНП. Референтну групу склали
23 клінічно здорові жінки, які не висловлювали
урологічних та гінекологічних скарг. Обстеження
останніх довело відсутність інфікування сечових
та статевих шляхів як класичними бактеріями,
так і молікутами.
Для вивчення гуморальних показників мукозального імунітету застосували імуноферментний аналіз і дослідили 64 зразки сечі (середня
порція) та 121 змив із піхви (надосадова рідина,
яку отримували після центрифугування змивів
із піхви в режимі 1500 об./хв упродовж 10 хв).
Змиви одержували через введення у піхву 3 мл
стерильного фізіологічного розчину. Протягом
30 секунд кілька разів обмивали піхву, щоб отримати змив.
В біологічних зразках сечі та змивів із піхви
визначали рівні секреторних імуноглобулінів

(Ig) М, А, G, секреторного IgА (sIgA) і лактоферину (ЛФ) (Вектор-Бест, Росія); мієлопероксидази (МПО) і лізоциму (Immunodiagnostik,
Німеччина), С3-компонента комплементу (С3)
(Полігност, Росія), секреторного компоненту
(SC) (Цитокін, Росія), фактора некрозу пухлин-D
(ФНП-D) (Procon, Росія). Додатково у змивах із
піхви визначали концентрацію E-дефензину-2
людини (hВD-2) (Immunodiagnostik, Німеччина), а в сечі – рівні інтерлейкіну-10 (ІЛ-10) та ІЛ15 (Invitrogen, Канада). Уніфікацію результатів
щодо гуморальних факторів імунітету у змивах
із піхви забезпечував розрахунок встановленої
концентрації на 1 мг білка у рідині. Для визначення концентрації білка застосували методику
Бредфорда та калібрувальну криву, що збудована за білком – альбуміном людини (SigmaAldrich, Німеччина) [13].
Результати дослідження опрацьовані статистично за допомогою програми Statistica 12.0
для Windows. Обчислювали медіану (Ме) та міжквартильний розмах (25%-75%) [11]. За ненормального розподілу змінних порівнювали дві незалежні групи через застосування U-критерію
Манна-Уїтні [4]. Достовірним для всіх процедур
статистичного аналізу вважали рівень значущості p<0,05. За наведення точного рівня статистичної значущості результати округлялися
до трьох знаків після коми. Дуже малі значення
р представляли, як р<0,001 [3].
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ

Проведено аналіз гуморальних показників
імунітету у зразках сечі. Виявлено достовірне зростання в усіх групах хворих на ГНП таких
факторів неспецифічного імунітету як наступні
АМП: С3-компонента комплементу, лактоферину, лізоциму та мієлопероксидази відносно показників групи здорових жінок (табл. 1).
Таблиця 1

Вміст гуморальних факторів місцевого імунітету в сечі хворих на ГНП залежно
від варіанта клінічного перебігу
Групи хворих, варіант клінічного перебігу
Здорові жінки
(n=23)

легкий
(n=22)

Показники

36

середньої важкості
(n=32)

важкий
(n=10)

n

Me
25% - 75 %

n

Me
25% - 75 %

n

Me
25% - 75 %

n

Me
25% - 75 %

C3, нг/мл

12

5,0
1,15 – 11,50

22

31,0 *
8,4 – 426,0
р=0,007

30

22,5 *
6,0 – 283,0
р=0,004

10

32,8 *
10,0 – 45,0
р=0,021

ЛФ, нг/мл

13

0
0 – 1,0

22

114,5 *
25,0 – 205,0
р<0,001

32

90,0 *
18,2 – 340,0
р<0,001

10

31,0 *
8,7 – 189,0
р=0,003

Лізоцим,
нг/мл

11

1,15
0,75 – 5,8

8

40,3 *
23,6 – 77,4
р<0,001

10

63,0 *
18,5 – 136,0
р<0,001

7

14,8 *
6,5 – 42,0
р=0,002
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Продовження таблиці 1
Групи хворих, варіант клінічного перебігу

Здорові жінки
(n=23)

Показники
n

Me
25% - 75 %

n

МПО, нг/мл

5

0
0 – 10,0

8

IgA, мкг/мл

7

1,75
1,0 – 3,25

15

IgM, мкг/мл

7

0
0 – 0,5

15

IgG, мкг/мл

7

2,0
0– 2,5

15

sIgA, мкг/мл

23

0,03
0 – 0,40

22

SC,
мкг/мл

11

0,16
0,04 – 0,32

22

ФНП- , пг/мл

14

17,5
9,8 – 42,0

22

ІЛ-10, пг/мл

5

ІЛ-15, пг/мл

4

37,0
35,0 – 75,0
41,2
33,2 – 48,2

6
6

легкий
(n=22)
Me
25% - 75 %

49,0 *
22,5 – 97,2
р=0,017
4,30 *
1,9 – 18,5
р=0,041
0,85 *
0,25 – 1,65
р=0,031
17,5
0 – 60,0
0,50 *
0,25 – 1,00
р=0,010
0,34 *
0,13 – 0,72
р=0,037
77,5 *
28,5 – 260,0
р=0,008
86,0
40,0 – 90,0
23,4
19,0 – 42,0

середньої важкості
(n=32)
Me
n
25% - 75 %

10

23

23

23

32

30

28
8
8

41,0 *
11,0 – 185,0
р=0,009
4,15 *
2,9 – 12,85
р=0,009
0,40
0,10 – 1,75
10,0 *
2,5 – 26,0
р=0,008
0,50 *
0,03 – 1,50
р=0,024
0,50 *
0,24 – 1,00
р=0,005
128,0 *
62,0 – 255,0
р<0,001
51,0
29,0 – 83,0
32,6
25,8 – 34,9

n

важкий
(n=10)
Me
25% - 75 %

7

25,0 *
11,0 – 28,0
р=0,025

10

4,60
1,05 – 27,0

10

0,45
0,40 – 1,65

10

10,9
0 – 24,0

10

10

10
7
6

1,10 *
0,25 – 4,00
р=0,009
0,43
0,14 – 1,08
102,0 *
25,0 – 198,0
р=0,008
70,0
53,0 – 186,0
35,2
24,5 – 53,0

Примітки: верхній рядок – медіана (Ме), нижній рядок – квартилі (25% – 75%);
* - статистично значущі відмінності порівняно до групи здорових жінок

Експресія антимікробних пептидів у місці запалення є нормальною реакцією організму, втім
найменші величини медіан для ЛФ, лізоциму,
МПО визначалися у хворих із важким ВКП. Можливо, це обумовлено виснаженням продукції
цих АМП за умов надзвичайно високої потреби
цих пептидів. Незважаючи на те, що медіана для
С3 у хворих із важким ВКП знаходилася на такому ж рівні, як і для інших груп хворих, міжквартильний розмах був найменшим, що вказувало
на недостатню активацію системи комплементу
для захисту організму під час розвитку запального процесу.
У розвитку ІСШ суттєве значення мають порушення стану місцевого імунітету, одним з показників якого є секреторні імуноглобуліни. При
дослідженні вмісту імуноглобулінів А, М, G у сечі
обстежених жінок констатовано збільшення рівня IgМ та IgG відносно хворих із легким ВКП,
але тільки медіана для IgM достовірно (р=0,031)
перевищувала показник референтної групи.
Рівень IgА мало відрізнявся при порівнянні різних груп хворих, статистична різниця виявлена
в групах хворих з легким та середньої важкості
ВКП порівняно до групи контролю.

У хворих всіх груп спостерігалося достовірне
підвищення основного імуноглобуліну секретів
– секреторного IgА. Дворазове збільшення рівня sIgА спостерігалося у хворих із важким ВКП
порівняно до хворих інших груп. Одночасно концентрація у сечі рівня секреторного компоненту,
який полегшує транспорт імуноглобуліну A через епітелій і підвищує стійкість IgA до дії протеолітичних ферментів, була підвищеною (p<0,05)
у хворих із ВКП легкої та середньої важкості відносно показника референтної групи. Підвищений рівень sIgА у хворих з важким ВКП, на наш
погляд, є важливим компенсаторним резервом
організму, коли синтез імуноглобулінів інших
класів зменшувався.
При дослідженні вмісту цитокінів у сечі хворих на ГНП відзначено достовірне зростання
медіани для ФНП- відносно контролю: у хворих з ВКП середньої важкості та важким, перевищення склало в 7,3 та 5,8 рази, відповідно, у
хворих з легким ВКП – тільки в 4,4 рази. Вміст
ІЛ-10 у сечі хворих трьох груп порівняння перевищувало референтне значення медіани у 2,3
(легкий перебіг), 1,4 (середньої важкості) та 1,9
(важкий перебіг) рази, але статистичних відмін-
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ниці щодо цього показника у групі з легким ВКП.
Активація системи комплементу в усіх групах
хворих не мала суттєвих відмінностей при порівнянні медіани для С3 з референтним значенням.
Важливу роль у захисті статевих шляхів у жінок від патогенних грамнегативних бактерій та
грибів виконують E-дефензини, активація яких
відбувається в епітеліальних клітинах слизових
оболонок при стимуляції їх ліпополісахаридами
мікроорганізмів [1]. Найменше значення медіани для E-дефензину-2, вивільнення якого відбувається при запаленні і є активним до мікробних
збудників, зафіксовано у хворих за важкого ВКП
ГНП, але статистичної різниці з контрольним показником і з показниками інших груп хворих не
встановлено. Зазначений рівень hBD-2 порівняно до хворих інших груп, можливо, обумовлений
пониженою активацією Толл-подібних рецепторів 1, 2 та 4, оскільки важливим елементом
механізмів індукції синтезу дефензинів епітеліальними клітинами є взаємодія поверхневих
структур бактеріальних клітин з відповідними
рецепторами на поверхні епітеліоцитів, що було
раніше продемонстровано у хворих з бактеріальним вагінозом [15].

ностей не виявлено. Величини медіан для ІЛ-15
в сечі всіх обстежених хворих не досягали навіть
референтного значення, що свідчить про функціональну недостатність епітеліоцитів слизових
оболонок сечових шляхів. Достовірних відмінностей при порівнянні всіх вищеназваних гуморальних факторів мукозального імунітету сечових шляхів між групами хворих не встановлено,
що може вказувати на однотипність реагування
цитокінової системи захисту на інфекційно-запальний процес незалежно від важкості його
перебігу.
У хворих на ГНП та супутні ХЗХОМТ також
проведено дослідження гуморальних факторів
МІ у змивах із піхви (табл. 2). Аналіз показників
неспецифічного мукозального імунітету виявив
найбільші величини медіан для лізоциму, МПО у
хворих із важким ВКП порівняно до групи здорових жінок. При порівнянні до хворих з легким
ВКП встановлено суттєве збільшення рівнів
МПО у хворих із середньою важкістю ВКП та лізоциму – у хворих із важким ВКП. Рівень ЛФ був
меншим за контроль у хворих із ВКП середньої
важкості та важким. Медіана для ЛФ у хворих із
ВКП середньої важкості досягла вірогідної різ-

Таблиця 2

Вміст гуморальних факторів місцевого імунітету у змивах із піхви хворих на ГНП
залежно від варіанта клінічного перебігу
Групи хворих, варіант клінічного перебігу
Здорові жінки
(n=15)

Показник
(на 1 мг
білка)

середньої важкості
(n=47)

важкий (n=24)

n

Me
25% – 75 %

n

Me
25% – 75 %

n

Me
25% – 75 %

n

Me
25% – 75 %

C3, мкг

13

0,29
0,19 – 0,40

49

0,41
0,11 – 0,67

42

0,28
0,12 – 0,60

23

0,52
0,12 – 1,18

ЛФ, мкг

15

10,7
6,48 – 12,10

49

12,9
6,4 – 27,5

44

7,1 
2,8 – 14,4
р=0,035

23

6

0,86
0,44 – 1,72

МПО, мкг

6

1,7
0,88 – 3,50

hBD-2, мкг

6

IgA, мкг

8

IgM, мкг

8

Лізоцим,
мкг

38

легкий (n=50)

0,201
0,100 – 0,470
34,0
26,3 – 40,5
3,25
2,20 – 4,60

7

1,52
0,56 – 0,24

7

1,02 *
0,28 – 3,80
р=0,003

27
43

43

0,198
0,027–0,643
109,0 *
50,0 – 200,0
р=0,006
10,2 *
4,9 – 15,5
р=0,003

10

10

13
38

38

2,04
1,70 – 5,45
6,10 * 
3,37 – 8,97
* р=0,001

р=0,028
0,330
0,180–0,466
67,0 *
28,0 – 176,1
р=0,038
7,8
1,8 – 11,7

8,3
5,1 – 24,0

5

4,57 * 
3,97 – 5,22
* р=0,036

р=0,015

5

6,15 *
2,50 – 11,60
р=0,008

13
23

23

0,052
0,016–0,385
91,0 *
29,0 – 275,1
р=0,032
6,4
3,6 – 11,5
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Продовження таблиці 2
Групи хворих, варіант клінічного перебігу

Здорові жінки
(n=15)

Показник
(на 1 мг
білка)
n

Me
25% – 75 %

легкий (n=50)
n

Me
25% – 75 %

середньої важкості
(n=47)
Me
n
25% – 75 %

важкий (n=24)
n

Me
25% – 75 %

38

134,6 * 
70,0 – 307,0
* р=0,025

р=0,043

23

157,1 *
96,2 – 300,0
р=0,005

IgG, мкг

8

53,9
37,1 – 77,2

43

213,8 *
121,2 – 483,6
р<0,001

sIgA, мкг

15

20,4
11,2 – 27,7

49

37,8 *
21,8 – 89,8
р=0,005

44

36,1
11,3 – 89,4

23

44,4
13,0 – 86,5

SC, мкг

12

19,0
13,0 – 26,5

49

21,4
6,9 – 35,5

41

15,8
8,0 – 28,6

23

16,9
6,8 – 33,1

ФНП- , пг

12

33,8
23,3 – 174,7

49

46,9
24.5 – 105,0

38

59,2
19,5 – 161,4

23

110,3
14,6 – 266,2

Примітки: статистично значущі відмінності порівняно до групи здорових жінок (*); до хворих з легким ВКП ()

У всіх групах хворих спостерігалося підвищення рівнів імуноглобулінів різних класів відносно контролю. Найвищі рівні IgA, IgM та IgG
відзначено у хворих із легким ВКП: у 3,2, 3,1 та
4,0 рази, і відповідно, перевищували референтні
величини відповідних медіан. У групах хворих із
ВКП середньої важкості та важким, статистично
значуща різниця порівняно до хворих референтної групи встановлена для вмісту у вагінальних
змивах IgA та IgG. Достовірна різниця документована також для рівня IgG при порівнянні хворих з легким ВКП та середньої важкості.
Достовірно підвищений відносно контролю
(в 1,8 рази) рівень sIgA зафіксовано тільки у
хворих із легким ВКП. У хворих інших двох груп
спостерігався більш широкий міжквартильний
розмах значень sIgA, у чверті хворих із ВКП середньої важкості та важким, значення sIgA залишалися на рівні референтних величин. Медіана
та міжквартильний інтервал для секреторного
компоненту у змивах із піхви хворих із різним
ВКП не відрізнялися від референтних значень.
Ведуча роль у формуванні запальної реакції
належить одному з основних прозапальних сполук – фактору некрозу пухлини . Важкий ВКП
характеризувався підвищенням рівня ФНП- у
змивах із піхви хворих, але значущої статистичної різниці не встановлено відносно контролю та
хворих інших груп.
Таким чином, активний запальний процес у
сечових шляхах у хворих за різного ВКП ГНП характеризувався підвищенням вмісту гуморальних факторів імунітету в сечі. При порівнянні
хворих залежно від варіанта клінічного перебігу
захворювання, встановлено найменші величини
медіан для неспецифічних факторів локального
імунітету (лактоферину, лізоциму та мієлопероксидази) у групі жінок за важкого ВКП гострого

пієлонефриту. Найбільше зростання показників
специфічного імунітету (IgA, IgM, IgG) виявлено
у пацієнток з легким ВКП ГНП. Прозапальний
цитокін ФНП-D достовірно перевищував референтне значення у всіх групах хворих, але в більшій мірі – у хворих за важкого та середньої важкості ВКП.
Супутній запальний процес в геніталіях призводив до достовірного зростання вмісту МПО,
IgА та IgG у змивах із піхви у хворих всіх груп.
При порівнянні хворих залежно від ВКП ГПН,
найбільше і статистично значиме зростання
неспецифічних факторів імунітету (лізоциму та
МПО) відмічено у хворих з важким ВКП, а специфічних (IgА, IgМ та IgG) – у пацієнток з легким
ВКП. Слід також зазначити пригнічення дефензинової системи захисту слизових оболонок геніталій за важкого ВКП ГНП: визначався низький
рівень -дефензину-2 у змивах із піхви порівняно до показників групи здорових жінок та інших
груп хворих.
ВИСНОВКИ

1. Встановлено, що у хворих на гострий неускладнений пієлонефрит за наявності супутніх хронічних запальних хвороб органів
малого тазу спостерігалися зміни факторів
неспецифічного та специфічного імунітету й
рівнів цитокінів слизових оболонок сечових
та статевих шляхів.
2. У сечі хворих всіх груп за різних варіантів
клінічного перебігу гострого неускладненого пієлонефриту спостерігалося суттєве
підвищення концентрації С3-компонента
комплементу, лактоферину, лізоциму, мієлопероксидази, секреторного IgA та фактора
некрозу пухлин- відносно їх референтних
величин. Найменші величини медіан для не-
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специфічних факторів локального імунітету
(лактоферину, лізоциму та мієлопероксидази) зафіксовано у групі жінок за важкого
варіанту клінічного перебігу захворювання.
Підвищення рівня фактора некрозу пухлинв більшій мірі було характерним для хворих
за середньої важкості та важкого перебігу
пієлонефриту. Найбільше зростання рівнів
показників специфічного імунітету (IgA, IgM,
IgG) встановлено у пацієнток за легкого перебігу захворювання.
3. У змивах із піхви хворих усіх груп відзначено
достовірно підвищений рівень мієлопероксидази, IgA, IgG та прозапального цитокіну
ФНП- відносно показників референтної групи. Міжгрупове порівняння встановило найбільше і статистично значуще зростання рівня показників неспецифічних факторів місцевого імунітету (лізоциму та мієлопероксидази) у хворих за важкого перебігу гострого
неускладненого пієлонефриту, а імуноглобулінів А, М, G – у пацієнток з легким перебігом
захворювання.
ЛІТЕРАТУРА
1.

Будихина А.С. E-дефензины: свойства и
функции / А. С. Будихина, Б. В. Пенегин //
Рос. аллерогологический ж. – 2008. – № 3.
– С. 15-21.

2.

Булатова А.В. Показатели местного воспаления при хроническом пиелонефрите у
детей / А. В. Булатова // Автореф. …. канд.
мед. наук по специальности 14.01.08 – «педиатрия». – Казань, 2010. – 24 с.

3.

Гржибовский А.М. Краткие рекомендации
по описанию, статистическому анализу и
представлению данных в научных публикациях / А. М. Гржибовский, Т. Н. Унгуряну
// Экология человека. – 2011. – № 5. – С.
55-60.

4.

Гржибовский А.М. Сравнение количественных данных двух независимых выборок с
использованием программного обеспечения Statistica и SPSS: параметрические
и непараметрические критерии / А. М.
Гржибовский, С. В. Иванов, М. А. Горбатова
// Наука и здравоохранение. – 2016. – № 2.
– С. 5-28.

5.

Динамика продукции цитокинов при инфекции мочевой системы у детей / С. С.
Паунова, А. Г. Кучеренко, И. Е. Смирнов [и
др.] // Нефрология и диализ. – 2008. – Т. 10,
№ 1. – С. 51-55.

6.

Копанев Ю.А. Взаимосвязь функции
местного иммунитета и микробиоцено-

40

за кишечника, возможности иммунокоррекции дисбактериоза / Ю. А. Копанев
// Лечащий Врач. – 2009. – Вып. 09/09.
Електронный ресурс
https://www.lvrach.
ru/2009/09/10638450/ .
7.

Кулакова Е.В. Эндогенные антимикробные
полипептиды – факторы неспецифической
защиты организма / Е. В. Кулакова, В. М.
Елизарова, А. Н. Пампура // Росс. стоматологический ж. – 2012. – № 6. – С. 42-45.

8.

Особливості перебігу ГНП у жінок репродуктивного віку в залежності від таксономічної належності збудників запального
процесу/ А. В. Руденко, С. П. Пасєчніков, М.
В. Мітченко, К. К. Константінов // Урологія.
– 2017. – Т. 21, № 1. – С. 54-61.

9.

Оцінка стану гуморальних факторів місцевого імунітету сечових і статевих шляхів у
прогнозі перебігу ГНП у жінок репродуктивного віку/ А. В. Руденко, С. П. Пасєчніков,
М. В. Мітченко, О. М. Корніліна // Імунологія
та алергологія: наука і практика. – 2019. –
№ 3. – С. 60-67.

10. Патент на винахід № 10192А. Спосіб диференційної діагностики гострого пієлонефриту / О. Ф. Возіанов, С. П. Пасєчніков, В.
М. Лісовий [та інш.] // Опубл. 25.12.1996,
бюл. № 4.
11. Реброва О.Ю. Статистический анализ медицинских данных: применение пакета
прикладных программ STATISTICA / О. Ю.
Реброва. – Москва: Медиа Сфера, 2002. –
312 с.
12. Рецидивуюча інфекція сечової системи у
жінок: етіологічна структура та сучасна концепція патогенезу (огляд та власні дослідження) / М. О. Колесник, Н. М. Степанова,
В. С. Дріянська, А. В. Руденко // Журнал
НАМНУ. – 2013. – № 2. – С. 194-204.
13. Скоупс Р. Методы очистки белков / Р.
Скоупс. – Москва: Мир. – 1985. – С. 466467.
14. Human defensins / J. J. Schneider, A. Unholzer,
M. Schaller [et al.] // J. Mol. Med. – 2005. – 83
(8). – P. 587-595.
15. Valore E.V. Reversible deficiency of antimicrobial polypeptides in bacterial vaginosis / E. V
Valore, D. J. Wiley, T. Ganz. // Infect. Immun.
– 2006. – 74 (10). – Р. 5693-5702.

ІМУНОЛОГІЯ ТА АЛЕРГОЛОГІЯ: НАУКА І ПРАКТИКА. 4’2019
РЕЗЮМЕ

РЕЗЮМЕ

СТАН МУКОЗАЛЬНОГО ІМУНІТЕТУ
СЕЧОСТАТЕВИХ ШЛЯХІВ У ХВОРИХ ЗА РІЗНИХ
ВАРІАНТІВ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ГОСТРОГО
НЕУСКЛАДНЕНОГО ПІЄЛОНЕФРИТУ

СОСТОЯНИЕ МУКОЗАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА
МОЧЕПОЛОВЫХ ПУТЕЙ У БОЛЬНЫХ С
РАЗЛИЧНЫМИ ВАРИАНТАМИ КЛИНИЧЕСКОГО
ТЕЧЕНИЯ ОСТРОГО НЕОСЛОЖНЕННОГО
ПИЕЛОНЕФРИТА

Руденко А.В., Пасєчніков С.П., Мітченко М.В.,
Корніліна О.М.
Державна установа «Інститут урології НАМН України»,
м. Київ, Україна

Метою роботи було дослідити стан мукозального імунітету сечових і статевих шляхів у хворих на гострий неускладнений пієлонефрит (ГНП), залежно від
важкості перебігу захворювання.
Методи. Обстежено 124 жінки, хворих на ГНП
та із супутніми хронічними запальними хворобами
органів малого тазу (ХЗХОМТ), і 23 клінічно здорові
жінки. Для оцінки клінічної картини ГНП застосовано розподіл на 3 варіанти клінічного перебігу (ВКП):
легкий (n=105), середньої важкості (n=90) та важкий
(n=51). Гуморальні показники мукозального імунітету
визначали у 64 зразках сечі та 121 змиві із піхви за
методом імуноферментного аналізу. Визначали рівні
імуноглобулінів (Ig) А, М, G, секреторного IgА (sIgA),
лактоферину (ЛФ), мієлопероксидази (МПО) і лізоциму, С3-компонента комплементу (С3), секреторного компонента, фактора некрозу пухлин-D (ФНП-D).
У вагінальних змивах визначали концентрацію
E-дефензину-2, а в сечі – рівні інтерлейкінів 10 та 15.
Результати. У сечі хворих з різним клінічним перебігом ГНП встановлено суттєве підвищення концентрації С3, ЛФ, лізоциму, МПО, sIgA та ФНП-D відносно
їх референтних величин. Найменші величини медіан
для ЛФ, лізоциму та МПО зафіксовано у хворих з важким ВКП ГНП. Підвищення рівня ФНП-D в більшій мірі
було характерним для хворих з ВКП середньої важкості та важким. Найбільше зростання рівнів IgA, IgM,
IgG виявлено у пацієнток з легким ВКП. У змивах із
піхви у жінок усіх груп виявлено достовірно підвищені
рівні МПО, IgA, IgG та ФНП-D відносно референтних
показників. Найбільше (р<0,05) зростання неспецифічних факторів імунітету (лізоциму та МПО) відмічено у вагінальних змивах хворих з важким ВКП, а специфічних (IgА, IgМ та IgG) – у пацієнток з легким ВКП.
Висновок. У хворих за різних варіантів клінічного перебігу ГНП встановлено суттєве підвищення
факторів неспецифічного та специфічного імунітету
й цитокінів у сечі відносно референтних показників; в
меншій мірі для неспецифічних показників імунітету і
в більшій – для ФНП-D у хворих з важким ВКП. Супутні
ХЗХОМТ зумовили підвищення рівнів МПО та лізоциму у змивах із піхви хворих за важкого ВКП, а рівнів
імуноглобулінів A, M, G – за легкого перебігу захворювання.
Ключові слова: гострий неускладнений пієлонефрит, жінки репродуктивного віку, варіант клінічного перебігу, місцевий імунітет сечових та статевих
шляхів.

Руденко А.В., Пасечников С.П., Митченко Н.В.,
Корнилина Е.М.
ГУ «Институт урологии НАМН Украины», Киев, Украина

Целью работы было исследовать состояние мукозального иммунитета мочевых и половых путей у больных острым неосложненным пиелонефритом (ОНП) в
зависимости от тяжести течения заболевания.
Методы. Обследовано 124 женщины, больных ОНП
и с сопутствующими хроническими воспалительными
заболеваниями органов малого таза (ХВЗОМТ), и 23 клинически здоровые женщины. Для оценки клинической
картины ОНП применено деление на 3 варианта клинического течения (ВКТ): легкий (n=105), средней тяжести
(n=90) и тяжелый (n=51). Гуморальные показатели мукозального иммунитета определяли в 64 образцах мочи и
121 смыве из влагалища методом иммуноферментного
анализа. Определяли уровни иммуноглобулинов (Ig) А,
М, G, секреторного IgА (sIgA), лактоферрина (ЛФ), миелопероксидазы (МПО) и лизоцима, С3-компонента
комплемента (С3), секреторного компонента, фактора
некроза опухолей-D (ФНО-D). В вагинальных смывах
определяли концентрацию E-дефензина-2, а в моче –
уровни интерлейкинов 10 и 15.
Результаты. В моче больных с разным клиническим течением ОНП установлено существенное повышение концентрации С3, ЛФ, лизоцима, МПО, sIgA
и ФНО- относительно их референтных величин. Наименьшие величины медиан для ЛФ, лизоцима и МПО
зафиксировано у больных с тяжелым ВКП ОНП. Повышение уровня ФНО- в большей степени было характерно для больных с ВКТ средней тяжести и тяжелым.
Наибольший рост уровня IgA, IgM, IgG обнаружено у
пациенток с легким ВКТ. В смывах из влагалища у
женщин всех групп выявлены достоверно повышенные уровни МПО, IgA, IgG и ФНО-D относительно референтных показателей. Наибольшее (р<0,05) увеличение уровня неспецифических факторов иммунитета (лизоцима и МПО) отмечалось в вагинальных
смывах у больных с тяжелым ВКТ, а специфических
(IgА, IgМ и IgG) – у пациенток с легким ВКТ.
Заключение. У больных с различным клиническим течением ОНП установлено существенное повышение гуморальных факторов неспецифического
и специфического иммунитета и цитокинов в моче
относительно референтных показателей; в меньшей
степени для неспецифических показателей иммунитета и в большей – для ФНО-D у больных с тяжелым
ВКТ. Сопутствующие ХВЗОМТ способствовали наибольшему повышению в смывах уровня МПО и лизоцима у больных с тяжелым ВКТ, а уровня иммуноглобулинов A, M, G – у больных с легким ВКТ.
Ключевые слова: острый неосложненный пиелонефрит, женщины репродуктивного возраста,
вариант клинического течения, местный иммунитет
мочевых и половых путей.
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SUMMARY
THE STATE OF THE MUCOSAL IMMUNITY OF THE
ROGENITAL TRACT IN PATIENTS WITH VARIOUS
VARIANTS OF CLINICAL COURSE OF ACUTE
UNCOMPLICATED PYELONEPHRITIS
Rudenko A.V., Pasіechnikov S.P., Mitchenko M.V.,
Kornilina E.M.
State Institution “Institute of Urology NAMS of Ukraine”, Kyiv,
Ukraine

The purpose of the work was to investigate the state
of mucosal immunity of the urinary and genital tract in
patients with acute uncomplicated pyelonephritis (AUP),
depending on the severity of the disease.
Methods. 124 women with AUP and with concomitant chronic inflammatory diseases of the pelvic organs
(CIDPO) and 23 clinically healthy women were examined.
To assess the clinical picture of AUP was used a division
into 3 variants of the clinical course (VCC): mild (n = 105),
moderate severity (n = 90) and severe (n = 51). Humoral
indicators of mucosal immunity were determined in 64
urine samples and 121 vaginal washings by enzymelinked immunosorbent assay. The levels of immunoglobulins (Ig) A, M, G, secretory IgA (sIgA), lactoferrin (LF)
myeloperoxidase (MPO) and lysozyme, C3-component
of complement (C3), secretory component, tumor necrosis factor- (TNF- ) were determined. The concentration of -defensin-2 was determined in vaginal washings,
and the levels of interleukins 10 and 15 – in urine.

Results. A significant increase of the concentration
of C3, LF, lysozyme, MPO, sIgA, and TNF- relative to their
reference values was found in the urine of patients with
different variants of clinical course of AUP. The smallest
median values for LF, lysozyme and MPO were recorded
in patients with severe VCC AUP. An increase of TNFlevel was more characteristic for patients with moderate severity and severe VCT. The highest increase of
IgA, IgM, IgG levels was found in patients with mild VCT.
Significantly elevated levels of MPO, IgA, IgG and TNFwere detected in vaginal washings in women of all groups
relative to reference indicators. The highest (p<0.05) increase in the level of non-specific immunity factors (lysozyme and MPO) was observed in vaginal washings in
patients with severe VCT, and specific (IgA, IgM and IgG)
– in patients with mild VCT.
Conclusions. In patients with various clinical course
of AUP, a significant increase of the humoral factors of
nonspecific and specific immunity and cytokines in urine
was established relative to reference indicators; to a
lesser extent for non-specific indicators of immunity and
to a greater extent for TNF- in patients with severe VCT.
Concomitant CIDPO contributed to the greatest increase
in washings of MPO and lysozyme levels in patients with
severe VCT, and the level of immunoglobulins of all classes – in patients with mild.
Key words: acute uncomplicated pyelonephritis in
women of reproductive age, variant of clinical course, local immunity of urinary and genital tracts.
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ВСТУП

Ендометріоз посідає одне з ведучих місць
серед захворювань жіночих репродуктивних органів та є причиною майже третини усіх випадків
жіночого безпліддя [1, 2, 3]. Оскільки ендометріозні ураження найчастіше локалізовані в очеревині, то вони знаходяться в безпосередньому контакті з перитонеальною рідиною, котра
омиває порожнини малого тазу, матку, маткові
труби і яєчники, і є, свого роду, відображенням
локальних запальних змін. Як відомо, перитонеальна рідина містить багато імунних клітин, які
продукують велику кількість різних цитокінів, що
виконують різноманітні біологічні ефекти: як захисні – сприяють елімінації ендометріоїдних ектопій через активацію відповідних ефекторних
клітин, так і запальні – сприяють адгезії клітин
ендометрію до очеревини [1, 4, 5, 6, 7, 8, 9]. Показано, що Th1, Th2, Treg, Th17 клітини наявні в
перитонеальній рідині жінок, хворих на ендометріоз, рецептори до багатьох цитокінів є у тканині ендометрію, а збільшення рівня ряду цитокінів у перитонеальній рідині корелює з тяжкістю
ендометріозу та з розвитком безпліддя [7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14]. Як відомо, характер імунного запалення визначається переважанням тієї
чи іншої субпопуляції імунних клітин, зокрема,
Т-хелперів, які відрізняються багатьма параметрами, найважливішими з яких є здатність продукувати відповідні цитокіни, які мають кожен
свої функції [7, 8, 11, 12 13, 15, 16, 17].
Тим не менше, характер імунного запалення
при ендометріозі достеменно не визначений [7,
8, 9]. Отримавши на попередньому етапі роботи результати, що вказують на порушення експресії генів транскрипційних факторів регуляції
диференціювання Th1 – Tbet, Th2 – GATA3 та
Treg – Foxp3 в ендометрії жінок, хворих на ендометріоз, асоційований із безпліддям, вважали
логічним та послідовним дослідити відображення гуморальних змін шляхом визначення рівнів
цитокінів у перитонеальній рідині [17]. Висунуто
припущення про те, що у жінок хворих на ендо-

метріоз, асоційований із безпліддям, змінюються рівні, характер продукції та співвідношення
цитокінів клітин різного профілю у перитонеальній рідині, що може відігравати патогенетичну роль (сприяти розвитку імунного запалення
певного типу) у розвитку як самого захворювання, так і спричиненого ним безпліддя.
Мета дослідження: визначення особливостей продукції та співвідношення Th1, Th2,
Treg, Th17 цитокінів перитонеальної рідини у
жінок, хворих на ендометріоз, асоційований із
безпліддям.
Матеріали та методи. Під спостереженням
перебувало 88 дорослих пацієнток репродуктивного віку. У досліджувану групу увійшли 58
пацієнток, у яких був діагностований зовнішній
генітальний ендометріоз, а саме: перитонеальна форма та термін безпліддя не менше 2-х років. У контрольну групу увійшли 30 жінок з безпліддям трубного генезу, які звернулися в клініку зі скаргами на бездітність, і яким в процесі
комплексного обстеження було встановлено
трубну непрохідність внаслідок раніше перенесеного запального процесу. Ознак жодного іншого патологічного процесу, на момент спостереження, в пацієнток контрольної групи не було
виявлено. Контрольну групу склали 30 жінок з
безпліддям трубного генезу, внаслідок перенесеного в анамнезі запального процесу, у яких у
результаті комплексного клініко-лабораторного
обстеження не було виявлено жодних інших захворювань і за станом здоров’я вони могли бути
прирівняними до практично здорових жінок (віком від 21 до 42 років, середній вік становив
29,75 років). Вибір власне такої контрольної
групи жінок диктувався необхідністю отримання
для дослідження не тільки периферичної крові,
яку можна взяти у добровольців, а й перитонеальної рідини та тканини ендометрію, що було б
можливим лише за умови проведення лапарота гістероскопії. Показаннями для проведення
оперативних втручань у пацієнток контрольної
групи були скарги на безпліддя, після проведен-
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ня комплексного клінічного, інструментального
та лабораторного обстеження подружньої пари,
які не виявили жодної патології в обох партнерів. Всі жінки знаходилися на амбулаторному та
стаціонарному обстеженні та лікуванні в Медичному Центрі лікування безпліддя (м. Чернівці) в
період з 2009 р. по 2015 р.
Критеріями включення в основну групу були:
добровільна інформована згода на обстеження,
репродуктивний вік, наявність верифікованого
ендометріозу, безпліддя строком не менше 2
років, прохідність маткових труб.
Критеріями включення в контрольну групу
були: добровільна інформована згода на обстеження, репродуктивний вік, верифіковане трубне безпліддя внаслідок раніше перенесеного
запального процесу та відсутності ознак гострого гідросальпінксу.
Критеріями виключення для обох груп були
фактори, які б могли вплинути на результати
імунологічних досліджень, а саме: супутні захворювання репродуктивної системи у стадії загострення, ендокринні, імунні захворювання, інфекційні захворювання, виявлення патологічних
збудників при мікробіологічних та вірусологічних дослідженнях, прийом гормональних препаратів мінімум за 3 місяці до моменту забору
досліджуваного матеріалу.
Дослідження проводилось у Центрі лікування безпліддя з дотриманням концепції інформованої згоди пацієнта на проведення досліджень,
урахування переваг користі над ризиком шкоди,
принцип конфіденційності та поваги до особистості пацієнта та інших етичних принципів сто-

совно осіб, які виступають об’єктом дослідження.
Перитонеальна рідина відбиралася під час
лапароскопії, тканина ендометрію – під час гістероскопії (в той самий день, слідом за лапароскопією), а кров – перед проведенням операцій.
Увесь матеріал забирався виключно в проліферативну фазу менструального циклу.
З метою з›ясування парадигми балансу цитокінів Th1/Th2/Treg/T17 та цитокінів переважно
кілерних та макрофагальних клітин, всі досліджувані цитокіни були згруповані за цим принципом.
Рівень цитокінів визначали методом твердофазного імуноферментного аналізу (ELISA) з
використанням наборів фірми «Вектор Бест» на
приладі «STAT FAX 303 PLUS».
Перевірку закону розподілу вибірок на нормальність здійснювали за критерієм Колмогорова-Смірнова. Оскільки закони розподілу вибірок відрізнялися від нормального розподілу, подальшу статистичну обробку даних проводили
непараметричними методами. Порівняння груп
хворі-контроль проводили за критерієм Уілкоксона-Манна-Уїтні. Відмінності між групами вважали достовірними на рівні значущості p<0,05.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

З метою наглядної демонстрації особливостей характеру локальної продукції досліджуваних цитокінів при ендометріозі та у практично
здорових жінок, дані було згруповано у діаграму
окремо для досліджуваної та контрольної груп,
яка відображає криві продукції цитокінів окремими типами клітин (рис. 1.).

Порівняльний рівень цитокінів у перитонеальній
рідині у пацієнток досліджуваної та контрольної груп
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Рис. 1. Порівняльний рівень цитокінів перитонеальної рідини досліджуваної та контрольної груп

Як видно з рис. 1, тенденції продукції цитокінів у перитонеальній рідині жінок хворих на ендометріоз, асоційований із безпліддям, та без
нього (контрольна група) різко відрізняються.
Як видно, крива, що показує продукцію цитокі-
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нів у жінок хворих на ендометріоз, у цілому, знаходиться вище, що відображає значну різницю у
концентраціях цитокінів з контрольною групою.
Як видно на рис. 1 – піки припадають на точки
IL-2, TNF-D, IL-6, IL-17, IL-10, IL-18.
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З метою глибшої оцінки «вкладу» кожного досліджуваного цитокіну проведено визначення їх
процентного співвідношення (рис. 2).
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Рис. 2. Відносна кількість досліджуваних цитокінів у перитонеальній рідині у жінок хворих
на ендометріоз, асоційований з безпліддям

Як видно з рис. 2, найбільшу частку з усіх досліджуваних цитокінів у перитонеальній рідині,
становив IL-10 (28%), далі в порядку зниження
відносної кількості з показниками (16%, 14% та
13% відповідно) – IL-2, IL-6 та IL-18 відповідно.
Далі, в порядку зниження відносної ваги, розміщувалися TGF-E (7%); TNF-D та IL-17 по 6%; IL12 (4%); IL-1E та INF-J по 3% кожен. Найменшу
частку, так само, як і в периферичній крові, становив IL-4 – неповний 1 відсоток.
Сумарна відносна кількість цитокінів Тh1
становила 25%, цитокінів Th2 – неповних 15%,

цитокінів Treg клітин – 35 %, цитокіну Th 17 – IL17 складала 6% та цитокінів, що продукуються
переважно клітинами макрофагами та кілерами
– 20 %. Таким чином, сумарне співвідношення
цитокінів Th1/Th2 у жінок хворих на ендометріоз
становило 2,5:1,5.
З метою кращого розуміння та можливості
порівняння, аналогічний аналіз рівнів досліджуваних цитокінів у перитонеальній рідині був проведений також у пацієнток контрольної групи
(рис. 3.).
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Рис. 3. Співвідношення досліджуваних цитокінів у перитонеальній рідині
у практично здорових жінок (контрольна група)
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Як видно з рис. 3, тенденції співвідношення
рівнів досліджуваних цитокінів у практично здорових жінок (контрольна група) відрізняються
від показників досліджуваної групи – хоча найбільшу частку в обох випадках становив IL-10,
а найменшу – IL-4, тим не менше, відсоток IL10 у перитонеальній рідині практично здорових
жінок становив левову частку – 37%. Такий високий відносний вміст IL-10 у контрольній групі виявився за рахунок відсутності підвищення
інших цитокінів. Звертає увагу висока відносна
кількість TGF-E – 21%, тоді як у досліджуваній
групі – 7%.
Також, явно відрізняється сумарна відсоткова кількість цитокінів залежно від переважної
приналежності їх до продукуючих клітин (див.
рис. 2. та рис. 3.). Так, сумарна відносна кількість цитокінів Тh1 у практично здорових жінок
становила 10% проти 25% у досліджуваної групи, цитокінів Th2 – 3% проти неповних 15% у досліджуваній групі, відносна кількість цитокінів
Treg клітин становила 58% проти 35% у жінок на
ендометріоз, цитокіну Th17 – IL-17 складала –
3% проти 6%, а сумарна відносна кількість цитокінів, що продукуються переважно клітинами
макрофагами та кілерами – 29% проти 20% у
досліджуваної групи.
ОБГОВОРЕННЯ ТА ВИСНОВКИ

Отримані тенденції продукції цитокінів у перитонеальній рідині узгоджуються з одержаними раніше результатами значного підвищення експресії транскрипційних факторів Tbet та
GATA3 переважно за рахунок GATA3 зі зниженням Tbet/GATA3 [17]. Так, сумарне співвідношення цитокінів Th1/Th2 у перитонеальній рідині практично здорових жінок (з трубним безпліддям внаслідок запалення в анамнезі) становило
3:1 (у сироватці крові – 4:1), що значно вище,
ніж у жінок хворих на ендометріоз – 2,5:1,5. Дане
співвідношення змінилося переважно за рахунок вираженого зростання IL-6. Таким чином,
не зважаючи на переважання сумарної кількості, що продукуються переважно Th1, та незначне зниження IL-4, у перитонеальній рідині,
так само, як і в сироватці крові жінок хворих на
ендометріоз, можна говорити про переважання
балансу цитокінів Th2. Це узгоджується з думкою ряду інших авторів [10, 11, 12, 17, 18, 20].
Відомо, що за ендометріозу в перитонеальній рідині зростає кількість типових Тh1 цитокінів – INF- , IL-2 та TNF- . З іншого боку, є роботи,
які вказують на посилення проліферації стромальних клітин ендометрію під дією типового
Th2 цитокіну – IL-4 та зниженню ендометріоїдних розростань під впливом анти IL-4 МКАТ. Деякі дослідники публікують, що ендометріоз має
асоціації та ознаки аутоімунного захворювання,
пов’язуючи це з переважанням Th2 [10, 11, 12,
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17, 18, 20]. Таким чином, розвиток ендометріозу
супроводжується порушеннями продукції цитокінів і, ймовірно, ендометріоз є захворюванням
із переважанням Th2-опосередкованої імунної
відповіді.
На противагу системному відображенню секреторної функції Treg, на локальному рівні спостерігалась тенденція до зростання для обох цитокінів Treg клітин – і IL-10 і TGF- . Локальні зміни
IL-10, залежно від ступеню тяжкості ендометріозу, прямо пропорційні до стадії ендометріозу
при невірогідних відмінностях Foxp3. Пояснення
цього явища може полягати як у захисній ролі
вказаних цитокінів із неоднозначною регуляцією через Foxp3 та і їх синтезу іншими клітинами,
зокрема, ендометріозного походження. Важливо відмітити, що рівень IL-10 становив найбільшу частку серед усіх досліджуваних цитокінів,
що узгоджується з відомими роботами інших
авторів. Як відомо, IL-10 належить до протизапальних цитокінів та відіграє ключову роль у
обмеженні запалення і підтримки імунного гомеостазу. Незважаючи на переважну приналежність до Treg, у меншій мірі продуцентами ІЛ-10
є майже всі лейкоцити, включаючи макрофаги,
дендритні клітини, NK, нейтрофіли, еозинофіли,
тучні клітини, В-клітини і CD4+ (у тому числі Th1,
Th2, Th17, Th22, Treg і Tr1) та неімунні клітини,
такі, як кератиноцити, епітеліальні та пухлинні
клітини. Всі ці типи клітин секретують IL-10 у відповідь на різні стимули, зокрема, бактеріальний
LPS, а Т-клітини – після стимуляції TCR [7, 8, 11,
14, 15, 16, 21].
Описані в літературі результати, отримані в
моделях на тваринах показали, що Foxp3 володіє значною пластичністю залежно від рівнів цитокінів, зокрема, при високих рівнях TGF- , експресія Foxp3 індукує диференціацію Treg, а при
невираженому зростанні TGF- , IL-6 і IL-21 сприяє диференціюванню Th17 клітин [14, 15, 21, 22,
23]. Зокрема, дихотомія Th17/Treg (за аналогією з Th1/Th2) не лише визначає долю клітин,
а й хід запального процесу [18, 19, 20, 21, 22,
23]. Це твердження також цілком узгоджується
з отриманими результатами вираженого зростання IL-17, що свідчить про можливу активацію
Th17 на тлі зниження Treg (Foxp3), і знову ж таки,
функціонально перекликається зі зростанням
цитокінів Th2, враховуючи аутоімунну направленість та синергізм IL-17, підтверджений багатьма авторами, які пишуть, що активація досліджених етапів сигнального шляху диференціації
Th2 функціонально пов’язана з активацією Th17
[19, 20, 21, 22]. Свідченням цього у даній роботі є значно підвищені (в 7,57 рази) рівні IL17 в
перитонеальній рідині (p<0,001). Th17 асоціюються з видаленням позаклітинних патогенів
та розвитком запалення і тяжких аутоімунних
захворювань. Зокрема, в деяких дослідженнях
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показано, що Th17 наявні в перитонеальній рідині жінок, хворих на ендометріоз, рецептори
до IL-17 є в тканинах ендометрію, а збільшення
рівня IL-17A у перитонеальній рідині корелює з
тяжкістю ендометріозу і безпліддя, пов’язаного
з цим розладом [19, 20, 21, 22, 23, 24]. У даному
дослідженні, також, спостерігалась тенденція
до зростання IL-17 у перитонеальній рідині при
порівнянні рівнів у хворих з «малими» формами
та тяжким ендометріозом, що доводить роль
Th17 опосередковано IL-17 у прогресуванні ендометріозу.
Таким чином, у перитонеальній рідині спостерігаються виражені зміни цитокінового профілю, які значно превалюють над змінами у периферичній крові, та характеризуються зростанням IL-2 (р < 0,001), TNF- (р < 0,001), INF(р < 0,001), IL-6 (p<0,001), IL-17, (p<0,001), IL-10
(p<0,001), TGF- (p<0,05), IL-12 (p<0,001), IL-18
(p<0,001). Локальна продукція характеризується зниженням співвідношення цитокінів Th1/Th2
у 2,45 рази, що свідчить про переважання імунної відповіді, опосередкованої Th2.
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Ендометріоз посідає одне з ведучих місць серед
захворювань жіночих репродуктивних органів та є
причиною майже третини усіх випадків жіночого безпліддя. Висунуто припущення, що у жінок хворих на
ендометріоз, асоційований із безпліддям, змінюються рівні, характер продукції та співвідношення цито-
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кінів клітин різного профілю у перитонеальній рідині,
що може відігравати патогенетичну роль (сприяти
розвитку імунного запалення певного типу) у розвитку як самого захворювання, так і спричиненого ним
безпліддя.
Мета дослідження: визначення особливостей
співвідношення Th1, Th2, Treg, Th17 цитокінів перитонеальної рідини у жінок, хворих на ендометріоз, асоційований із безпліддям.
Матеріали та методи. У досліджувану групу
увійшли 58 жінок, у яких був діагностований зовнішній генітальний ендометріоз, а саме: перитонеальна форма та термін безпліддя не менше 2-х років. У
контрольну групу увійшли 30 жінок з безпліддям трубного генезу. Жодного іншого патологічного процесу,
на момент спостереження, в пацієнток контрольної
групи не було виявлено.
Дослідження проводилось у Центрі лікування
безпліддя (м. Чернівці) в період з 2009 р. по 2015
р. з дотриманням концепції інформованої згоди пацієнта на проведення досліджень та інших етичних
принципів стосовно осіб, які виступають об’єктом
дослідження.
Перитонеальна рідина відбиралася під час лапароскопії, в проліферативну фазу менструального
циклу.
Рівень цитокінів визначали методом твердофазного імуноферментного аналізу (ELISA).
Результати дослідження. Цитокіновий профіль
у перитонеальній рідині жінок хворих на ендометріоз,
асоційований із безпліддям, характеризується зростанням рівнів IL-2, TNF-D, IL-6, IL-17, IL-10, IL-18.
Найбільшу частку з усіх досліджуваних цитокінів
у перитонеальній рідині становить IL-10 (28%), далі
в порядку зниження відносної кількості з показниками (16%, 14% та 13% відповідно) – IL-2, IL-6 та IL-18
відповідно. Далі в порядку зниження відносної ваги
розміщувалися TGF-E (7%); TNF-D та IL-17 по 6%; IL12 (4%); IL-1E та INF-J по 3% кожен. Найменшу частку,
так само, як і в периферичній крові, становив IL-4 –
неповний 1 відсоток.
Сумарна відносна кількість цитокінів Тh1 становила 25%, цитокінів Th2 – неповних 15%, цитокінів Treg
клітин – 35 %, цитокіну Th 17 – IL-17 складала 6% та
цитокінів, що продукуються переважно клітинами макрофагами та кілерами – 20 %. Таким чином, сумарне
співвідношення цитокінівTh1/Th2 у жінок хворих на
ендометріоз, становило 2,5:1,5.
Висновки: у перитонеальній рідині спостерігаються виражені зміни цитокінового профілю, які значно превалюють над змінами у периферичній крові,
та характеризуються зростанням IL-2 (р < 0,001),
TNF-D (р < 0,001), INF-J (р < 0,001), IL-6 (p<0,001),
IL-17, (p<0,001), IL-10 (p<0,001), TGF-E (p<0,05), IL12 (p<0,001), IL-18 (p<0,001). Локальна продукція характеризується зниженням співвідношення цитокінів
Th1/Th2 у 2,45 рази, що свідчить про переважання
імунної відповіді, опосередкованої Th2.
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Эндометриоз занимает одно из ведущих мест
среди заболеваний женских репродуктивных органов и является причиной почти трети всех случаев
женского бесплодия. Выдвинуто предположение,
что у женщин больных эндометриозом, ассоциированным с бесплодием, меняются уровни, характер
продукции и соотношение цитокинов клеток различного профиля в перитонеальной жидкости, что может
играть патогенетическую роль (способствовать развитию иммунного воспаления определенного типа) в
развитии как самого заболевания, так и вызванного
им бесплодия.
Цель исследования: определение особенностей соотношения Th1, Th2, Treg, Th17 цитокинов перитонеальной жидкости у женщин, больных эндометриозом, ассоциированным с бесплодием.
Материалы и методы. В исследуемую группу
вошли 58 женщин, у которых был диагностирован наружный генитальный эндометриоз, а именно: перитонеальная форма и срок бесплодия не менее 2-х лет.
Контрольную группу составили 30 женщин с бесплодием трубного генеза. Никакого другого патологического процесса, на момент наблюдения, у пациенток
контрольной группы не было обнаружено. Исследование проводилось в Центре лечения бесплодия (г.
Черновцы) в период с 2009г. по 2015г. с соблюдением
концепции информированного согласия пациента на
проведение исследований и других этических принципов в отношении лиц, выступающих объектом исследования.
Перитонеальная жидкость отбиралась во время
лапароскопии, в пролиферативную фазу менструального цикла.
Уровень цитокинов определяли методом твердофазного иммуноферментного анализа (ELISA).
Результаты исследования. Цитокиновый профиль в перитонеальной жидкости женщин больных
эндометриозом, ассоциированным с бесплодием,
характеризуется ростом уровней IL-2, TNF-D, IL-6, IL17, IL-10, IL-18.
Наибольшую долю из всех исследуемых цитокинов в перитонеальной жидкости составляет IL-10
(28%), далее в порядке убывания относительного количества с показателями (16%, 14% и 13% соответственно) – IL-2, IL-6 и IL-18 соответственно. Далее,
в порядке снижения относительного веса размещались TGF-E (7%); TNF-D и IL-17 по 6%; IL-12 (4%); IL-1E
и INF-J по 3% каждый. Наименьшую долю, так же, как
в периферической крови, составлял IL-4 – неполный
1 процент.

Суммарное относительное количество цитокинов
Тh1 составляет 25%, цитокинов Th2 – неполных 15%,
цитокинов Treg клеток – 35%, цитокина Th 17 – IL-17
составляет 6% и цитокинов, продуцируемых преимущественно клетками макрофагами и киллерами
– 20%. Таким образом, суммарное соотношение цитокинов Th1/Th2 у женщин больных эндометриозом
составило 2,5:1,5.
Выводы: в перитонеальной жидкости наблюдаются выраженные изменения цитокинового профиля,
которые значительно превалируют над изменениями
в периферической крови, и характеризуются ростом
IL-2 (р <0,001), TNF-D (р <0,001), INF-J (р <0,001), IL-6
(p <0,001), IL-17 (p <0,001), IL-10 (p <0,001), TGF-E
(p <0,05), IL-12 (p <0,001), IL-18 (p <0,001). Локальная
продукция характеризуется снижением соотношения
цитокинов Th1/Th2 в 2,45 раза, что свидетельствует
о преобладании иммунного ответа, опосредованного
Th2.

SUMMARY
RELATION OF Th1, Th2, Treg, Th17 CYTOKINES
OF PERITONEAL FLUID IN WOMEN WITH
ENDOMETRIOSIS, ASSOCIATED WITH INFERTILITY
Koval H.D.1, Yuzko A.N.1, Kurchenko A.I.2
1

HSEI of Ukraine “Bukovinian State Medical University”
(Chernivtsi)
2
National Medical University,
named after A.A. Bohomolets (Kyiv)

Endometriosis is one of the leading diseases of the
female reproductive organs and is the cause of almost
a third of all cases of female infertility. It has been suggested that in women with endometriosis associated
with infertility, the levels, nature of production and the
ratio of cytokines of cells of different profiles in the peritoneal fluid change, which may play a pathogenetic role
(to promote the development of immune inflammation of
a certain type) in the development of the disease itself.
infertility.
Aim of the study: to determine the features of the
ratio of Th1, Th2, Treg, Th17 cytokines of peritoneal fluid
in women with endometriosis associated with infertility.
Materials and methods: The study group included
58 women who were diagnosed with external genital
endometriosis, namely: peritoneal form and infertility
for at least 2 years. The control group consisted of 30
women with tubal genital infertility. No other pathological process, at the time of observation, was detected in
control patients. The study was conducted at the Center
for Infertility Treatment (Chernivtsi) from 2009 to 2015,
following the concept of informed consent of the patient
to conduct research and other ethical principles in relation to persons who are the object of the study. Peritoneal fluid was collected during laparoscopy during the
proliferative phase of the menstrual cycle. Cytokine levels were determined by enzyme-linked immunosorbent
assay (ELISA).
The results of the study. The cytokine profile in the
peritoneal fluid of women with infertility-associated endometriosis is characterized by an increase in levels of
IL-2, TNF-D, IL-6, IL-17, IL-10, IL-18.
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The largest proportion of all cytokines under study
in the peritoneal fluid is IL-10 (28%), followed by IL-2,
IL-6 and IL-18 in the order of decreasing relative amount
(16%, 14% and 13%, respectively). respectively. The
TGF-E (7%) was then placed in relative weight reduction.
TNF-D and IL-17 6% each; IL-12 (4%); IL-1E and INF-J
are 3% percent each. The lowest proportion, as in the
peripheral blood, was IL-4, which was incomplete 1 percent.
The total relative number of cytokines Th1 is 25%,
cytokines Th2 – incomplete 15%, cytokines Treg cells –
35%, cytokines Th 17 – IL-17 is 6% and cytokines produced mainly by macrophages and killer cells – 20%.

Thus, the total ratio of Th1/Th2 cytokines in women with
endometriosis was 2.5:1.5.
Conclusions: In the peritoneal fluid, pronounced
changes in the cytokine profile are observed, significantly prevail over changes in the peripheral blood, and are
characterized by the growth of IL-2 (p <0.001), TNF-D
(p <0.001), INF-J (p <0.001), IL -6 (p <0.001), IL-17
(p <0.001), IL-10 (p <0.001), TGF-E (p <0.05), IL-12
(p <0.001), IL-18 (p <0.001). Local production is characterized by a 2.45-fold decrease in the Th1/Th2 cytokine
ratio, which indicates a predominance of the Th2-mediated immune response.
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