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На сьогодні хронічний риносинуїт 
(ХР) є одним з найбільш розповсюджених 
запальних захворювань верхніх дихальних 
шляхів (ВДШ), а лікування цього континге-
нту хворих залишається актуальною про-
блемою ринології. В разі малої ефективнос-
ті терапії при ХР створюються умови для 
розширення спектру патологічних процесів 
як у навколоносових пазухах, так і в інших 
відділах дихальних шляхів, що і обумовлює 
актуальність розробки нових підходів до 
лікування пацієнтів з даною патологією та 
моніторингу щодо його ефективності. Це, у 
свою чергу, вимагає від лікаря не тільки за-
стосування новітньої медичної технології, а 
і більш глибокого аналізу патофізіологічних 
механізмів, що визначають перебіг хвороби, 
з кількісною реєстрацією змін, які відбува-
ються у слизовій оболонці ВДШ. Одним з 
підходів до вирішення цього завдання є ла-
бораторне дослідження властивостей ротог-
лоткового секрету (РС) у хворих, яке неін-
вазивним шляхом в динаміці дозволяє 
отримати інформацію про особливості роз-
витку патологічного процесу. 

Метою роботи було визначення іму-
но-біохімічних показників РС у хворих на 
ХР, що можуть застосовуватись для оцінки 
порушень, пов’язаних з перебігом патологі-
чних процесів у слизовій оболонці ВДШ. 

Матеріал і методи 
Досліджувався РС у 14 хворих на ХР 

та у 32 клінічно здорових донорів (конт-

роль). РС одержували зранку, натщесерце, 
без стимуляції слиновиділення. Перед до-
слідженням пацієнти не чистили зуби і не 
полоскали порожнину рота. 

Седиментацією протягом 10 хв при 
300 g з РС одержувався клітинний осад. Су-
пернатант додатково центрифугувався про-
тягом 20 хв при 1500 g і з отриманою надо-
садовою рідиною проводились подальші 
імунологічні та біохімічні дослідження. 

 Відносний клітинний склад осаду РС 
визначався у відсотках на 100 підрахованих 
клітин за допомогою світлового мікроскопу 
при збільшенні у 675 разів на мазках, пофа-
рбованих за Паппенгеймом [13]. 

Секреторна та мономерна форми іму-
ноглобуліну А (sIgA та mIgA) у РС виявля-
лися методом радіальної імунодифузії за 
Манчині [19] з використанням реактивів 
виробництва «ГНЦ Институт иммуноло-
гии» (Москва, Росія), а вміст імунних ком-
плексів (ІК) – за методом Ю.А. Гриневича, 
А.М. Алферової [6] шляхом їх селективної 
преципітації в 3,75 % розчині поліетиленг-
ліколю. Концентрація лактоферину (ЛФ) та 
інтерлейкіну-1β (ІЛ-1β) досліджувалась ме-
тодом твердофазного імуноферментного 
аналізу реактивами фірм «Вектор-Бест» та 
«Протеиновый контур» (Росія) із спектро-
фотометричною реєстрацією результату. 
Активність фактора гальмування міграції 
лейкоцитів (ФГМЛ) у РС визначалась в реа-
кції її гальмування під шаром агарози [16]з 
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обчисленням у відсотках індексу гальму-
вання міграції лейкоцитів (ІГМЛ).  

Методом перекисної хемілюмінесцен-
ції на люмінометрі LKB-Wallac 1250 (Шве-
ція) вимірювалась інтенсивність процесів 
перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) за ве-
личиною світлосуми, підрахованої за 5 хв  
(Σсв. 5 хв.) у мВ після додавання 500 мкл 3% 
розчину перекису водню до 1 мл РС [8]. За-
гальна активність нейтральних протеїназ 
(ПРА) досліджувалась за гідролізом РС 
протаміну сульфата [3], активність еластази 
– за швидкістю відщеплення п-нітроаніліну 
від хромогенного субстрату – Suc-Ala3-
пара-нітроаніліду [5], а вміст α1-інгібітора 
протеїназ (α 1-IП) – за здатністю РС гальму-
вати гідроліз трипсином N-бензоїл-DL-
аргінін-пара-нітроаніліду [4]. Активність 
калікреїну вивчалась за допомогою спект-
рофотометричного методу з використанням 
специфічного для фермента слини хромо-

генного субстрату Д-Вал-Лей-Арг-пара-
нітроаніліду [17], а активність кінінази – за 
допомогою методу Folk та співавторів [2]. 
Вміст лізоциму виявлявся нефелометрич-
ним методом [20], каталазна активність – 
йодометричним [1], а рівень білка – за 
Lowry та співавторами [18]. 

Статистична обробка результатів про-
водилась із застосуванням однобічного не-
параметричного критерію «U» Манна-Уїтні, 
враховуючи рекомендації Є.В. Гублера [7] 
та Е.В. Мальцева [11], за допомогою пакету 
програм для статистичної обробки біомет-
ричних даних WinPEPI.  

Результати та їх обговорення 
В роботі  вивчались імуно-біохімічні 

чинники в  РС, серед яких можна виділити 
як такі, що опосередковують патологічні 
процеси в слизовій оболонці ротової та но-
сової частин глотки, так і такі, які протиді-
ють ураженню ВДШ. 

 
Імуно-біохімічні показники РС у хворих на риносинуїт 

Контроль Хворі на риносинуїт 
Досліджувані показники 

CЗ (MK) CЗ (MK) 
ПРА, нмоль аргініну/ (хв · мг) 20,63 (7,10-36,20); n=15 46,70 (6,90-171,40); n=11 
Активність еластази, Нмоль п-НА/ (год · мг білка) 11,48 (0-35,40); n=26 13,06 (1,64-28,00); n=10 
Вміст α1IП, мкг/мг білка 5,82 (2,40-11,60); n=14 2,13** (0-4,80); n=9 
Активність калікреїна, мкмоль п-НА/(год · мг білка) 1,06 (0,46-1,93); n=27 1,62** (0,93-2,62); n=10 
Активність кінінази, мкмоль ГК/ (год · мг білка) 0,63 (0-1,48); n=19 0,63 (0,20-0,99); n=9 
Активність каталази, мг Н2О2/ (хв ·мг білка) 0,92 (0,10-1,80); n=18 1,55** (1,10-2,10); n=9 

Σсв.5 хв, мB 2,62 (0,93-5,36); n=13 4,45 (1,09-8,19); n=10 
Вміст ІЛ-1β, пг/мл 78,64 (0-450,00); n=11 42,50 (0-100,00); n=6 
ІГМЛ, % 70,55 (-44,15-94,51); n=31 81,92 (38,83-94,41); n=13 
Вміст  лізоциму, мкг/мг білка 12,88 (5,00-23,40); n=12 18,41 (2,50-82,00); n=9 

Вміст ЛФ, пг/л 
1479,0 (30,00-5200,00) 

n=20 
866,92 (75,00-1750,00) 

n=13 
Вміст ІК, умов. од. 4,55 (0-11,00); n=20 4,33 (0-14,00); n=9 

Вміст sIgA, г/л 1,12 (0,90-1,50); n=13 1,17 (0,5-1,8); n=6 

Вміст mIgA, г/л 0,41 (0-1,10); n=13 0,03* (0-0,20); n=6 

епітеліальні клітини, % 87,53 (56,0-100,0); n=32 83,93 (59,00-98,00); n=14 
сегментоядерні нейтрофільні  
гранулоцити, % 

11,72 (0-41,00); n=32 13,00 (0-38,00); n=14 Відносний склад 
клітинного осаду 
РС 

лімфоцити, % 0,75 (0-9,00); n=32 2,93** (0-9,00); n=14 
 
Примітки:  1) СЗ – середнє значення;  2) МК – межі коливань;  3)  n – кількість досліджень; 4) * – 

достовірність розбіжностей з контролем рU ≤0,05; 5) ** – достовірність розбіжностей з контролем рU ≤0,01;  
6) п-НА – п-нітроанілін; 7) ГК – гіпурова кислота. 
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Результати  проведених досліджень, 
наведені в таблиці, свідчать про те, що такий 
показник вираженості запалення, як інтенси-
вність ПОЛ в ротоглотковому секреті у хво-
рих на ХР, несуттєво зростає, поряд з досто-
вірним підвищенням каталазної активності, 
яка, як відомо, головним чином має бактері-
альне походження [15]. Концентрація ІЛ-1β, 
ЛФ, відсоток сегментоядерних нейтрофіль-
них гранулоцитів в РС у цих пацієнтів мало 
відрізняються від нормальних значень. Разом 
з  тим  було визначено достовірне збільшен-
ня у РС відсотка лімфоцитів, що скоріш за 
все може бути пов’язано з інфільтративними 
процесами у ВДШ, характерними для хроні-
чного запального процесу [12]. 

На сьогодні незаперечно доведена роль 
протеолітичних ферментів у патогенезі різ-
них хронічних запальних і дегенеративних 
захворювань [9]. Тому особливої уваги за-
слуговує дисбаланс в системі протеази-
антипротеази в РС у хворих на ХР, який про-
являється суттєвим зменшенням вмісту ан-
типротеазного чинника – α1-IП, поряд з по-
мірним підвищенням показника ПРА і май-
же незміненою активністю еластази. Харак-
терно, що у пацієнтів з ХР зростає вплив на 
слизову оболонку компонентів калікреїн-
кінінової системи, оскільки активність калік-
реїну збільшується, при незмінній активності 
кінінази. Крім того, дія калікреїну на слизову 
оболонку ВДШ у хворих не обмежується 

зменшеннням вмісту α1-IП, який може ви-
ступати в ролі його інгібітора [14]. 

Таким чином, на слизовій оболонці 
ВДШ у осіб з ХР відбуваються негативні 
зміни, притаманні хронічному запальному 
процесу, серед яких в першу чергу зверта-
ють на себе увагу зниження вмісту α1-IП, 
збільшення активності калікреїну та підви-
щення відсоткової частки лімфоцитів у 
складі клітинного осаду РС. 

Визначення окремих імунологічних 
показників у РС показало, що вміст у ньому 
sIgA при ХР залишається в нормі. Не вихо-
дить за межі контрольних значень і рівень 
mIgA. Також не відхиляється від контроль-
них показників кількість ІК в РС у хворих 
на ХР, а рівень ІГМЛ  у них хоч і зростає, 
але несуттєво. Помітних змін не зазнають і 
природні захисні чинники слизової оболон-
ки. Так, вміст лізоциму незначно перевищує 
контрольні значення, а ЛФ – в середньому 
несуттєво зменшений.  

Таким чином, одержані дані дають 
підстави вважати, що перебіг ХР не супро-
воджується помітними змінами місцевих 
показників природженого та набутого іму-
нітету слизової оболонки ротової порожни-
ни, тоді як показники ферментних систем та 
клітинного складу РС характеризуються 
більш суттєвими порушеннями, які супро-
воджують хронічне запалення слизової обо-
лонки ВДШ. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ЛОКАЛЬНОЙ РЕАКТИВНОСТИ В 
СЛЮНЕ БОЛЬНЫХ С ПАТОЛОГИЕЙ ВЕРХНИХ 

ДЫХАЛЬНЫХ ПУТЕЙ. Сообщение 1.  
АНАЛИЗ ИММУНО-БИОХИМИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ РОТОГЛОТОЧНОГО СЕКРЕТА  
У БОЛЬНЫХ РИНОСИНУИТОМ 

Мельников О.Ф., Тимченко С.В., Кизим А.И.,  
Голобородько О.П., Самбур М.Б. , Тимченко М.Д.,  

Карпенко Г.Ф., Сидоренко Т.В., Заяц Т.А., 
Фараон И.В. , Заболотная Д.Д., Смагина Т.В. (Киев) 

Р е з ю м е  

Проведенный анализ иммуно-биохимичес-
ких показателей ротоглоточного секрета у боль-
ных хроническим риносинуитом показал, что это 
заболевание сопровождается повышением актив-
ности калликреина при одновременном уменьше-
нии содержания α1-ингибитора протеиназ и увели-
чении относительного количества лимфоцитов без 
существенных изменений показателей местного 
иммунитета ротовой части глотки.  

INDEXES OF LOCAL REACTIVITY IN SALIVA OF 
PATIENTS WITH PATHOLOGY OF UPPER 

RESPIRATORY TRACTS. ANNOUNCEMENT 1. 
ANALYSIS OF IMUNO-BIOCHEMICAL INDEXES 
OF SECRETION OF OROPHARYNX IN PATIENTS 

WITH RHINOSINUSITIS.  

Melnikov O.F., Timchenko S.V., Kizim A.I.,  
Goloborod’ko O.P., Sambur M.B., Timchenko M.D.,  

Karpenko G.F., Sidorenko T.V., Zayac T.A., Faraon I.V.,  
Zabolotnaya D.D., Smagina T.V. (Kiev) 

S u m m a r y  

The analysis of immuno-biochemical indexes 
of secretion of oropharynx in patients with chronic 
rhinosinusitis testifies that this disease is accompanied 
by increase of activity of kallikrein at simultaneous 
decrease of content of α1-inhibitor of proteinases, in-
crease of the relative amount of lymphocytes without 
of noticeable alterations of local immunity in orophar-
ynx.

 




