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Вступ

Автоімунний тиреоїдит (АІТ)
зараховують до органоспеци-
фічних автоімунних захворю-
вань із переважно клітинною
імунною відповіддю [1]. При
цьому під впливом інтерлейкі-
ну-1 (ІЛ-1) Т-лімфоцити — хел-
пери 1-го типу (Th-1) продуку-
ють ІЛ-2 й одночасно на Т-лім-
фоцитах починає експресува-
тися рецептор до ІЛ-2. Так ство-
рюються умови для проліфе-
рації лімфоцитів і дозрівання
клону специфічно активованих
клітин [2]. У разі дії на Th-0 ІЛ-4,
які продукуються базофілами,
Th-0 диференціюються в Th-2
і продукують свій цитокіновий
профіль (ІЛ-4, ІЛ-5, ІЛ-10, ІЛ-13).
Ці інтерлейкіни пригнічують ци-
тотоксичну активність Т-лім-
фоцитів і забезпечують гумо-
ральну імунну відповідь [3; 4].
Встановлено, що ІЛ-1 надають
синергічний з ІЛ-4 ефект із по-
силення проліферації В-лім-
фоцитів щодо продукції антитіл
(АТ) [2]. При АІТ спостерігають-
ся порушення і клітинної, і гу-
моральної ланок імунної відпо-

віді [5]. Водночас вікові інволю-
тивні процеси як у імунній, так і
в ендокринній системах можуть
модифікувати баланс між Th-1
і Th-2 напрямами імунної від-
повіді [6].

Мета роботи — встановити
особливості клітинної та гумо-
ральної імунної відповіді у жінок
з АІТ репродуктивного і мено-
паузального періодів.

Матеріали та методи
дослідження

У жінок з АІТ репродуктивно-
го ((31,76±0,59) року, n = 21) і
менопаузального ((51,73±0,57)
року, n  = 10) вікових періодів
імуноферментним методом на
імуноферментному аналізаторі
АІФ-Ц-01С досліджені рівні ІЛ-1β
і ІЛ-4 у сироватці крові, а також
імунофенотип лімфоцитів із ви-
користанням стабільних діагнос-
тикумів на основі моноклональ-
них АТ до CD3+, CD4+, CD8+,
CD16+ і CD21+. Розраховані
імунорегуляторні індекси (ІРІ):
CD4+/ CD8+, CD4+/ CD16+, CD8+/
CD16+. Імуноферментним ме-
тодом також визначені рівні АТ
до тиреопероксидази (АТ до

ТПО) і тиреоглобуліну (АТ до
ТГ). Контрольні групи утворили
жінки без тиреоїдної патології
віком (32,13±0,74) року (n = 8) і
(51,43±0,99) року (n = 7). Наве-
дений цифровий матеріал об-
роблений методами варіаційної
статистики з використанням мо-
дифікованого t-критерію Стью-
дента з роздільними оцінками
дисперсій [7].

Результати дослідження
та їх обговорення

У жінок з АІТ репродуктивно-
го віку встановлено вірогідне
підвищення у сироватці крові
рівнів ІЛ-1β і ІЛ-4 порівняно з
контрольними групами (відпо-
відно P < 0,01 і P < 0,05) і з гру-
пами жінок менопаузального
періоду (P < 0,02 і P < 0,05 від-
повідно). У менопаузальному
періоді на фоні АІТ вірогідного
зростання рівнів ІЛ-1β і ІЛ-4 не
відмічено (табл. 1). Отримані
дані свідчать про виражену ак-
тивацію Th-1 і Th-2 лімфоцитів,
відповідальних за різні напря-
ми імунопатологічних реакцій у
репродуктивному віці, і в той
же час про значно меншу акти-
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Таблиця 2
Показники клітинного імунітету в жінок із автоімунним тирероїдитом

репродуктивного та менопаузального віку

  Показники
         

Норма, %
               Репродуктивний                   Менопаузальний

                          період                            період P
n M±m n M±m

CD3+ 67–76 21 72,19±1,65 10 66,50±1,67 <0,02
CD4+ 38–46 21 44,61±1,38 10 39,70±1,91 <0,05
CD8+ 31–40 21 27,62±1,27 10 26,30±0,87
CD16+ 10–19 15 16,93±0,85 5 18,60±0,75
CD21+ 11–16 10 14,10±0,53 4 12,50±0,65 0,1>P>0,05
CD4+/CD8+ 21 1,71±0,13 10 1,58±0,11
CD4+/ CD16+ 15 2,70±0,15 4 1,94±1,69
CD8+/CD16+ 15 1,63±0,12 4 1,31±0,05 <0,02

вацію і клітинної, і гуморальної
ланок імунної відповіді у жінок
з АІТ у постменопаузальному
періоді.

Показники клітинного імуніте-
ту у жінок з АІТ (табл. 2) харак-
теризувалися зниженням у ре-
продуктивному і менопаузаль-
ному періодах рівня CD8+. Рівні
CD3+, CD4+, CD16+ і CD21+

були в межах норми, але в групі
жінок менопаузального періоду
визначалися вірогідно нижчі
показники зрілих Т-лімфоцитів
— CD3+ (P < 0,02) і Т-лімфо-
цитів хелперів-індукторів —
CD4+ (P < 0,05). Імунорегуля-
торні індекси в менопаузі були
нижчі: CD4+ / CD8+ — на 12,7 %,
CD4+ / CD16+ — на 39,2 %. Та-
кий стан клітинного імунітету
свідчить про наявність у жінок
з АІТ Т-клітинного імунодефі-
цитного стану цитотоксично су-
пресивного типу, більш вираже-
ного у постменопаузі.

Рівні АТ до ТГ в обох віко-
вих групах були підвищеними

приблизно до однакового рів-
ня, в той же час АТ до ТПО
були вищими на 27,7 % у жінок
в менопаузальному віці, але
вірогідної різниці не зареєстро-
вано (табл. 3).

Аналізуючи отримані дані,
можна зробити висновок, що
при АІТ відсутнє виражене пре-
валювання Th-1 або Th-2 спря-
мованості імунної відповіді, і
цитокіни, властиві обом типам
Th, можуть продукуватися від-
повідними клітинами одночасно,
що відповідає даним Т. В. Гла-
занової і співавторів [8]. Водно-
час, як наслідок так званої ти-
мусної менопаузи [6; 9], у жінок

у менопаузі визначаються озна-
ки зниження здатності імунної
системи продукувати імуноком-
петентні Т-клітини. Останнє зу-
мовлює деякі особливості імун-
ної відповіді у хворих на АІТ у
різних вікових періодах. Цей
факт слід враховувати при роз-
робці імунотропної терапії при
даній патології.

Висновки

У жінок з АІТ імунна відповідь
характеризується проявами Th-
1 і Th-2 спрямованості, про що
свідчить склад субпопуляції
лімфоцитів периферичної кро-
ві, активування про- й антиза-

Таблиця 3
Рівні антитиреоїдних антитіл у жінок із АІТ

у репродуктивному та менопаузальному періодах

                          Репродуктивний                Менопаузальний
  Показники                     період                               період

n M±m n M±m
АТ до ТГ 19 295,2±60,2 19 280,1±77,9
АТ до ТПО 20 339,59±53,18 20 470,13±130,22

Таблиця 1
Рівні ІЛ-1βββββ і ІЛ-4 у жінок з автоімунним тирероїдитом

репродуктивного та менопаузального віку

Показники Репродуктивний період                             Менопаузальний період  Р
Групи жінок n M±m Групи жінок n M±m

ІЛ-1β Контроль 8 9,29±4,72 Контроль 7 11,40±7,19
АІТ 15 56,67±14,30 АІТ 16 19,47±5,68 <0,02

Р <0,01
ІЛ-4 Контроль 8 8,31±3,49 Контроль 7 5,86±3,60

АІТ 16 55,13±21,02 АІТ 20 9,35±2,28 <0,05
Р <0,05
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пальних цитокінів і високі рівні
антитиреоїдних антитіл.

У репродуктивному та пост-
менопаузальному вікових періо-
дах спостерігається різний сту-
пінь вираженості імунної від-
повіді.
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Вступ

Відповідно до встановлено-
го взаємозв’язку між товщиною
інтими-медії (ТІМ) і серцево-су-
динними факторами ризику, ар-
теріальна гіпертензія (АГ) має
на останню особливий вплив,
можливо, через гіпертрофію
шару медії, що є специфічним
для цієї хвороби [8; 9]. Оскіль-
ки наявність уражень органів-
мішеней надзвичайно важлива
у визначенні сумарного рівня
ризику у пацієнтів з АГ, пошук
цих уражень повинен проводи-
тись особливо ретельно [1; 8].
Функціональні та гемодина-
мічні зміни судинної стінки асо-
ційовані з дією різних факторів.
Збільшення кров’яного тиску на
судинну стінку може призвести
до дисфункції ендотелію, у ре-
зультаті чого зросте тонус глад-
ких м’язів судин і відбудеться
запуск процесів судинного ре-

моделювання, одним із проявів
якого є потовщення медії —
м’язового шару судини [9].
Збільшення товщини комплек-
су інтими-медії допомагає кра-
ще класифікувати серцево-су-
динний ризик та оцінити ефек-
тивність модифікації факторів
ризику різними медикаментами
на подальше прогресування
ранніх змін в артеріальній стінці
у хворих на АГ. Гіпертрофія
міокарда лівого шлуночка
(ГМЛШ) — це прояв ураження
серця як органа-мішені АГ, вона
прямо пропорційна рівню АТ і
тривалості захворювання [8].

Робота виконана в рамках
НДР Харківського національ-
ного університету ім. В. Н. Ка-
разіна «Дослідження неліній-
них динамічних ефектів в ав-
тономній регуляції серцевої
біомеханіки» Міністерства на-
уки і освіти України, держ-
реєстрація № 0103U004222.

Встановлено, що структурні
зміни судин виникають навіть
при пограничній АГ, хоча швид-
ше це пов’язано з факторами
ризику атеросклерозу, а не
впливом рівня АТ окремо [5].
Також було продемонстровано
існування геометричних і функ-
ціональних змін у сонних арте-
ріях у пацієнтів з АГ, які узго-
джуються з даними, одержани-
ми при дослідженні лівого шлу-
ночка у цих же пацієнтів [14].
Нами не було знайдено дослі-
джень, присвячених аналогіч-
ному вивченню стегнових ар-
терій.

Було виявлено кореляцію
між ТІМ сонних і плечових ар-
терій і товщиною міжшлуночко-
вої перегородки у хворих з ін-
фарктом міокарда в анамнезі
[3]. Також було встановлено,
що серед рівнів кров’яного тис-
ку пульсовий тиск є єдиним або
найбільш сильним незалежним
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