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Попередньо проведеними досліджен-
нями показано, що у пацієнтів з передрако-
вими захворюваннями (ПЗ) верхніх дихаль-
них шляхів (ВДШ), серед яких були хворі 
на хронічний гіперпластичний ларингіт, 
респіраторний папіломатоз, інвертовану 
папілому носа, визначаються подібні пору-
шення показників природженого і набутого 
імунітету у вигляді дефіциту Т-лімфоцитів 
та значних коливань функціональної актив-
ності природних цитотоксичних клітин 
(ПЦК), розладу інтерферонового статусу, 
збільшення вмісту TNF-α в сироватці крові, 
дизімуноглобулінемії та суттєвого підви-
щення рівня ЦІК [5]. Значна частота вияв-
лення у обстежених пацієнтів зазначених 
змін, що вказують на дисбаланс анти- та 
пробластомних чинників системи імунітету, 
стала підставою для використання у них 
після хірургічного втручання імуномоду-
люючих засобів, зокрема лаферобіону та 
мінерало-вітамінних комплексів, що містять 
вітаміни А, Е, С, селен, мідь та цинк, як 
протирецидивних в складі комплексної те-
рапії. 

 
Матеріали та методи дослідження 
Дослідження стану системи імунітету 

було проведено у 37 осіб з передраковими 
захворюваннями верхніх дихальних шляхів 
до та після лікування. Отримані дані порів-
нювались з аналогічними показниками у 
практично здорових обстежуваних контро-
льної групи.  

  Повторні дослідження системи іму-
нітету у пацієнтів з ПЗ ВДШ були проведені 
в найближчий період (1-3 міс) та більш від-

далений строк (4-18 міс) після лікування. За 
результатами клінічних спостережень та 
інструментального обстеження остання 
група була розподілена на дві, одну з яких 
складали хворі з безрецидивним перебігом, 
а іншу 5 осіб, у яких було визначено реци-
див захворювання (через 8-11 міс після лі-
кування). 

Дослідження крові у хворих здійсню-
валось шляхом отримання сироватки крові 
та виділення з неї мононуклеарних клітин в 
градієнті щільності фіколл-верографіна. 
Системна імунологічна реактивність оціню-
валась за визначенням кількості CD3

+ - клі-
тин крові, рівня функціональної активності 
природних цитотоксичних клітин [4], вміст 
у сироваткових імуноглобулінів класів М, 
G, А [6] та циркулюючих імунних комплек-
сів (ЦІК) [1].  

 Продукція фактора некрозу пухлин 
(TNF-α) вивчалась шляхом дослідження 
спонтанного та індукованого синтезу цито-
кіну клітинами периферичної крові. Для 
індукції синтезу ФНП використовувався 
ліпополісахарид Е. coli в концентрації 2 
мкг/мл.  

Активність фактора некрозу пухлин 
(TNF-α) визначалась по цитолітичній дії на 
оброблені актиноміцином Д (“Serva”) в дозі 
2мкг/мл чутливі до ФНП клітини-мішені L-
929 (мишачі фібробласти), застосовуючи 
фотометричний тест з кристалічним фіоле-
товим [3]. Оптична густина вимірювалась 
при довжині хвилі 570 нм. 

Статистична обробка результатів дос-
ліджень виконувалась з використанням не-
параметричного критерію U Вілкоксона-
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Манна-Уітні за допомогою пакету програм 
для статистичної обробки біометричних 
даних WinPEPI [2]. Статична обробка даних 
цитокінового статусу у хворих проводилась 
за допомогою загальноприйнятих методів 
варіаційної статистики. Достовірність різ-
ниці середньої величини визначалась за 
критерієм Стьюдента.  

 
Результати дослідження 
Результати повторного дослідження 

системи імунітету у хворих через 1-3 міс 
після лікування виявили нормалізацію у них 
низки змінених показників імунологічної та 
природженої реактивності. Так, проведене 
лікування сприяло збільшенню кількості 

CD3
+ Т-лімфоцитів крові у пацієнтів з дефі-

цитом цієї популяції імунокомпетентних 
клітин, відносна кількість яких в крові збі-
льшилась у них в середньому з 46,3 до 
56,8% (Р=0,05). 

Дослідження функціональної активно-
сті природних цитотоксичних клітин крові, 
результати яких наведені в таблиці, показа-
ли, що більш, ніж у над половини обстежу-
ваних (54%) з ПЗ ВДШ рівні природної ци-
тотоксичної активності (ПЦА) мононуклеар-
них клітин периферичної крові змінені порі-
вняно з такими в контрольній групі і коли-
ваються в широкому діапазоні (від 0 до 
100%) як в бік пригнічення, так і стимуляції 
по відношенню до нормальних значень. 

 
 

Рівні цитотоксичної активності ПЦК крові у пацієнтів з ПЗ ВДШ до та після лікування 
 

Статистичні 
показники 

Кількість хворих (%) в різних групах 

Контрольна 
група до 

лікування 

після лікування 

1-3 міс 
4-18 міс 

без 
рецидивів рецидиви 

Середнє значення 
Межі коливань 

29,9 
0,0-100,0 

34,1 
14,4-48,9 

41,0 
17,0-55,8 

55,3* 

20,1-98,6 
26,0 

10,8-49,3 
n 26 7 15 5 11 

  
Примітка. * Р< 0,05 по відношенню до контролю. 
 
 
Проведене лікування сприяло норма-

лізації рівнів ПЦА клітин у хворих в перші 
3 міс після лікування. У віддалені строки 
спостереження цитотоксична активність 
клітин-кілерів мала тенденцію до підви-
щення у пацієнтів з безрецидивним перебі-
гом в цей період, але значно збільшувалась 
при наявності рецидивів захворювання.  

Як відомо, важливу роль у формуван-
ні імунної відповіді відіграє фактор некрозу 
пухлин – TNF-α. Це багатофункціональний 
цитокін, який приймає участь у розвитку 
запальних реакцій організму, стимулює фа-
гоцитарну та цитотоксичну активність клі-
тин, регулює процеси імунного запалення, 
сприяє утилізації деструктивного матеріалу, 
регулює апоптоз клітин та ін. Гіперпродук-
ція TNF-α є одним з головних механізмів 
активації процесу запалення при його пере-

ході з латентного стану у фазу клінічних 
проявів, що свідчить про прогресування 
захворювання. 

При обстеженні пацієнтів на ПЗ ВДШ 
ми визначали у них продукцію фактора не-
крозу пухлин клітинами крові in vitro та 
вміст TNF-α у сироватці крові в динаміці 
спостереження (рис. 1). Зокрема, було вияв-
лено підвищення спонтанної продукції 
TNF-α та збільшення його вмісту в сироват-
ці крові у хворих в порівнянні з контроль-
ною групою. Після лікування спостеріга-
лось зниження спонтанної продукції TNF-α, 
більшою мірою виражене в перші 3 міс піс-
ля лікування та у обстежуваних з безреци-
дивним перебігом у віддаленому періоді 
після операції. Крім того, у цих пацієнтів 
достовірно зменшувалися рівні сироватко-
вого TNF-α. Виникнення рецидиву захво-
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рювання супроводжувалось суттєвим збі-
льшенням спонтанної продукції TNF-α та 
його вмісту в сироватці крові. 

 

 
А 

 
Б 
 
Рис. 1. Вміст в сироватці крові (А) та спон-

танна продукція клітинами крові (Б) TNF-α у хво-
рих на ПЗ ВДШ до та після лікування: 1 – конт-
роль;  2 – хворі до лікування;  3 – 1-3 міс. після 
лікування;  4 – 4-18 міс. після лікування без реци-
диву; 5 – рецидив. 

 
 
Стан гуморальних механізмів захисту 

пацієнтів з ПЗ ВДШ до та після лікування 
оцінювався за допомогою визначення вміс-
ту сироваткових імуноглобулінів різних 

класів та циркулюючих імунних комплек-
сів.  

 Одержані результати показали, що 
середній вміст сироваткових імуноглобулі-
нів ізотипів M та G у хворих обох груп ле-
жить в межах фізіологічної норми. Разом з 
тим у значної частини обстежуваних (у 22 з 
31, 71%) спостерігаються різні варіанти 
дизімуноглобулінемії, які виражаються 
зменшенням кількості IgG в 1,5-2 рази порі-
вняно із здоровими донорами та гіперімуно-
глобулінемією класів M та А. Після ліку-
вання відбувається нормалізація вмісту IgM 
та IgG – вони наближаються до показників 
у контрольній групі. Рівень же IgA у хво-
рих, збільшений до початку лікування у 12 
(39%) в 1,5-3 рази порівняно з нормою, піс-
ля його закінчення зберігається в різні стро-
ки спостереження, досягаючи достовірних 
відмінностей в групі пацієнтів з наявністю 
рецидивів захворювання (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Вміст IgА в сироватці крові хворих 

на ПЗ ВДШ до та після лікування 
 
 
 
Визначення концентрації циркулюю-

чих імунних комплексів показало, що у осіб 
з ПЗ ВДШ в середньому показники ЦІК 
збільшені та достовірно відрізняються від 
таких в контрольній групі (рис. 3). Прове-
дене лікування справило нормалізуючий 
вплив на кількісні показники ЦІК у хворих 
протягом перших 3 міс спостереження, про-
те через 4-18 міс рівень ЦІК зростав, сягаю-
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чи найбільших значень в групі пацієнтів з 
наявністю рецидивів захворювання. 

 

 
Рис. 3. Вміст ЦІК в сироватці крові хворих 

на ПЗ ВДШ в динаміці спостереження: 1 – конт-
роль; 2 – хворі до лікування; 3 – 1-3 міс. після 
лікування; 4 – 4-18 міс. після лікування без реци-
диву; 5 – рецидив. 

 
 
 

Результати повторних досліджень си-
стеми імунітету у хворих вказують на те, 
що проведене лікування сприяло нормаліза-
ції у них низки змінених показників імуно-
логічної реактивності. Зокрема, спостеріга-
лась стимуляція знижених показників цито-

токсичної активності природних клітин-
кілерів та збільшення кількості CD3

+ Т-
лімфоцитів крові, нормалізація вмісту сиро-
ваткових IgM, IgG, зменшення рівня сиро-
ваткового прозапального TNF-α. Крім того, 
в перші 3 міс після проведеного лікування у 
пацієнтів нормалізувався рівень ЦІК.  

Таким чином, отримані результати до-
сліджень свідчать про те, що при ПЗ ВДШ 
визначаються суттєві порушення клітинної 
та гуморальної ланок імунологічної реакти-
вності, які після лікування здебільшого змі-
нюються в бік нормалізації. Проте відмічені 
після закінчення курсу терапії стимуляція 
продукції TNF-α та імунобулінів класу А, 
тенденція до подальшого збільшення вмісту 
ЦІК і рівня ПЦК у обстежуваних хворих 
свідчать про тривалий дисбаланс у них сис-
теми реактивності та вказують на доціль-
ність подальшого клініко-імунологічного 
моніторінгу і здійснення повторних курсів 
проти рецидивного лікування через 3-4 міс 
після комплексної терапії.  

З огляду на те, що рецидиви захворю-
вань супроводжувались більш ніж дворазо-
вою стимуляцією функціональної активнос-
ті ПЦК крові та продукції TNF-α, а також 
достовірним підвищенням вмісту сироват-
кових ЦІК та IgА, зміни цих показників 
можна вважати інформативними при про-
гнозуванні перебігу захворювання.  
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ ИММУННОГО  
ГОМЕОСТАЗА У БОЛЬНЫХ ПРЕДРАКОВЫМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ВЕРХНИХ  
ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ПОСЛЕ  

КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ 

Самбур М.Б., Заболотный Д.И., Савченко Т.Д., 
Кривохатская Л.Д , Заяц Т.А., Тимченко М.Д., 

Кикоть Ю.В. (Киев) 

Р е з ю м е  

Проведенное комплексное лечение больных 
предраковыми заболеваниями верхних дыхатель-
ных путей способствовало нормализации показа-
телей цитотоксической активности естественных 
цитотоксических клеток, количества циркули-
рующих Т-лимфоцитов, концентрации IgM и IgG, 
снижению содержания сывороточных TNF-α и 
ЦИК в первые три месяца после лечения. Вместе с 
тем, дальнейшая стимуляция функциональной 
активности ЕЦК, повышение концентрации IgA, 
TNF-α и ЦИК в сыворотке крови свидетельствуют 
о длительном дисбалансе иммунной реактивности 
больных и указывают на целесообразность дли-
тельного клинико-иммунологического мониторин-
га и проведения повторных курсов противореци-
дивной терапии у таких больных через 3-4 мес 
после комплексного лечения. 

Ключевые слова: верхние дыхательные пу-
ти, предраковые заболевания, противорецидивное 
лечение, иммунный гомеостаз. 

DYNAMICS OF IMMUNE HOMEOSTASIS 
CHANGES IN PATIENTS WITH PRECANCER 
DISEASES OF UPPER RESPIRATORY TRACT 

AFTER COMPLEX TREATMENT 

Sambur M.B., Zabolotny D.I., Savchenko T.D.,  
Krivohatskaya L.D., Zayats T.A., Timchenko M.D.,  

Kikot Yu.V. (Kiev) 

S u m m a r y  

 Complex treatment of patients with precancer 
diseases of upper respiratory tract resulted in normali-
zation of cytotoxic activity of NK cells, number of 
circulating T-lymphosytes, concentration of serum 
IgM and IgG and decrease of TNF-α and CIC level 
during first three months after the treatment. However, 
further stimulation of NK functional activity, in-
creased concentration of serum IgA, TNF-α and CIC 
demonstrate the protracted disbalance of patients im-
mune reactivity and prove the necessity of long time 
clinical and immunological monitoring and repeated 
courses of antirecurrence treatment in 3-4 months after 
the complex therapy. 

  
Key words: upper respiratory tract, precancer 

diseases, antirecurrence treatment, immune homeosta-
sis.  

 


