Проведенные нами клинические наблюдения за больными, у которых ГП сформировался на фоне снижения МПКТ,
показали перспективность и высокую клиническую эффективность применения КСП — коллапана и коллагеновой мембраны, что подтверждалось нормализацией рентгенологической картины (уменьшением и
сглаживанием патологических
вертикальных зубодесневых
карманов) и улучшением клинических гигиенических и пародонтальных индексов.
Эффективность проведенного хирургического лечения
снижалась в следующем ряду
применявшихся типов лечения: коллагеновая мембрана >
коллапан > открытый кюретаж
без применения остеопластических препаратов. Эффективность применения коллагеновой мембраны и коллапана по
исследовавшимся параметрам
незначительно различалась и
существенно превышала применение открытого кюретажа.
Полученные данные о применении остеопластических материалов у больных с ГП на фоне снижения МПКТ указывают
на хорошие результаты проведенного лечения, что представляет собой клиническое обосно-

вание целесообразности продолжения лечения указанного
контингента больных и их более длительного наблюдения
(в течение 6–10–12 мес.) после операции.
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С-РЕАКТИВНИЙ ПРОТЕЇН ЯК РЕАКТАНТ
ГОСТРОЇ ФАЗИ У ЖІНОК
З АВТОІМУННИМ ТИРЕОЇДИТОМ
Харківська медична академія післядипломної освіти
Вступ
С-реактивний протеїн (СRP)
належить до групи білків гострої фази, концентрація яких
підвищується при запаленні. У
клінічній практиці використовується разом із швидкістю осідання еритроцитів (ШОЕ) як
індикатор запалення [1].
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Водночас встановлено, що
при деяких патологічних станах
діагностична значущість СRP
обмежена: з одного боку, рівень
СRP підвищується навіть при
невеликому асептичному ушкодженні тканин (а ШОЕ при
цьому залишається нормальною), з другого — деякі вірусні
інфекції, тяжка інтоксикація, ок-

ремі форми артриту не супроводжуються зростанням СRP
[2].
Морфологічним субстратом
автоімунного тиреоїдиту (АІТ) є
асептичне запалення [3], тому
при даній патології варто чекати підвищення рівня СRP. Але,
враховуючи активно обговорювану сьогодні гіпотезу щодо
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значної ролі латентної вірусної
інфекції в етіопатогенезі АІТ, не
можна виключити, що за цих
умов рівень СRP не підвищиться. До того ж, не можна виключити і роль вікового фактора в
реакції білків гострої фази при
АІТ. Проведені нами дослідження [4] виявили істотний вплив
вікового фактора на алгоритм
вірогідних асоціативних зв’язків
між імуноглобулінами (Ig) G до
вірусу простого герпесу (ВПГ) і
цитомегаловірусу (ЦМВ) і показниками клітинного імунітету
у жінок з АІТ. Виявилося, що
практично у 100 % обстежених
жінок були підвищені IgG до
ВПГ та ЦМВ, але при цьому вірогідні асоціативні зв’язки між
IgG та імунореактивним індексом (ІРІ) — Т-хелпери-індуктори/Т-супресори-цитостатики —
простежувалися в репродуктивному періоді лише з IgG та
МВ, а в менопаузі — лише з IgG
до ВПГ, тобто, ймовірно, кожному віковому періоду властиві
певні особливості імунної відповіді.
Наведені дані зумовили мету дослідження — встановити
у жінок з АІТ репродуктивного
та менопаузального віку рівні
СRP і наявність асоціативних
зв’язків між ним і про- та протизапальними цитокінами, а також активністю Fas-опосередкованого апоптозу.
Матеріали та методи
дослідження
Рівні СRP, інтерлейкіну (ІЛ)1β (прозапального) і ІЛ-4 (протизапального) у сироватці крові, а також показник Fas-опосередкованого апоптозу (CD95+)
визначали у жінок репродуктивного (29–35 років: з АІТ —
n=25; без АІТ — n=13) і менопаузального (49–55 років: з АІТ
— n=25; без АІТ — n=8) вікових періодів.
Дослідження СRP, ІЛ-1β та
ІЛ-4 проведене імуноферментним методом на імуноферментному аналізаторі АІФ-Ц-01С.
Показник Fas-опосередкованого апоптозу досліджений імунопероксидазним методом з використанням стабільного діагностикуму на основі моноклональних антитіл CD95+.
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На момент обстеження жодна жінка не мала якої-небудь
гострої патології та загострень
хронічних запальних захворювань.
Статистична обробка даних
виконана за допомогою програми Biostatistics version 4.03. Статистичний аналіз передбачав
оцінку нормальності розподілу
змінних, що вивчалися за допомогою тесту Колмогорова —
Смирнова, розрахунок основних статистичних параметрів
(середнє значення та його помилка). Для визначення зв’язку між дослідженими показниками використана рангова кореляція Спірмана.
Результати дослідження
та їх обговорення
У всіх обстежених жінок, як
з АІТ, так і без тиреоїдної патології, рівень СRP не перевищував межі лабораторної норми.
При цьому середні значення
показника в контрольних групах вірогідно не відрізнялися
за віковим аспектом (Р>0,05).
У групах з АІТ він був вірогідно
(0,172±0,090) проти (0,096±
±0,010) мг/л, Р<0,05) вищий

у жінок репродуктивного віку
(табл. 1). Водночас показники
ШОЕ у жінок з АІТ були вірогідно вищі у групі жінок менопаузального періоду, знаходячись
при цьому у межах референтних норм ((10,42±0,94) проти
(7,71±0,87) мм рт. ст., Р<0,05).
Таким чином, у жінок з АІТ
підвищення рівнів СRP і ШОЕ
як показників реакції запалення не спостерігається. В той же
час у межах референтних норм
рівні СRP є вірогідно вищими у
репродуктивному віці, а ШОЕ
— в менопаузі, тобто у віковому аспекті у жінок з АІТ спостерігається різноспрямована реакція з боку СRP і ШОЕ.
Враховуючи регуляторну
роль цитокінів у цілій низці процесів у організмі, в тому числі у
запальній реакції, а також вирішальну роль апоптозу в прогресуючій деструкції тиреоцитів
при АІТ [5–7], нами проаналізовано рівні ІЛ-1β (прозапальний цитокін) та ІЛ-4 (протизапальний цитокін), CD95+ (маркер Fas-опосередкованого апоптозу) [8; 9] (табл. 2), а також
асоціативні зв’язки між СRP і
цими показниками (табл. 3). Ана-

Таблиця 1
Рівні С-реактивного протеїну у жінок
з автоімунним тиреоїдитом у віковому аспекті, мг/л
Рівні С-реактивного протеїну
Вікові періоди
Репродуктивний
Менопаузальний
Р

Жінки з АІТ

Контроль

n

M±m

n

M±m

25
25

0,199±0,050
0,096±0,010
<0,05

13
8

0,149±0,07
0,172±0,09
—

Таблиця 2
β, ІЛ-4 і CD95+ у жінок
Рівні ІЛ-1β
з автоімунним тиреоїдитом у віковому аспекті
Показник

Група

Репродуктивний
період
n

ІЛ-1β
Р
ІЛ-4
Р
CD95+
Р

АІТ
15
Контроль 8
АІТ
16
Контроль 8
АІТ
14
Контроль 6

Менопаузальний
період

M±m

n

56,67±14,30
9,29±4,72
< 0,01
55,13±21,02
8,31±3,49
<0,05
17,80±2,20
13,70±1,07
0,05<P<0,1

16
7
20
7
20
6

Р

M±m
19,47±5,68 <0,02
11,40±7,19
—
—
9,35±2,28 <0,05
5,86±3,60
—
—
18,80±1,90
—
20,80±1,24 <0,001
—
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Таблиця 3
Асоціативні зв’язки між С-реактивним протеїном,
цитокінами й активністю Fas-опосередкованого апоптозу
у жінок з автоімунним тиреоїдитом
Показники
СRP — ІЛ-1β
СRP — ІЛ-4
СRP — CD95+

Репродуктивний
період
r

Р

r

Р

-0,321
-0,249
-0,486

—
—
<0,05

0,582
0,314
0,081

<0,01
—
—

ліз проведено з урахуванням
вікового аспекту.
У жінок з АІТ репродуктивного віку встановлено вірогідне
підвищення у сироватці крові
рівнів ІЛ-1β та ІЛ-4 щодо контрольної групи (відповідно Р<0,01
та Р<0,05). У періоді менопаузи ці показники на фоні АІТ вірогідно не відрізнялися від рівнів контрольної групи. Стан апоптотичної активності лімфоцитів у жінок також мав свої вікові
особливості. Якщо у жінок без
тиреоїдної патології рівень CD95+
був вірогідно (Р<0,001) вищий
у менопаузі (ймовірно, як результат старіння організму), то
на фоні АІТ він у репродуктивному періоді був вищим, ніж у
групі без АІТ аналогічного віку
(на 30,0 %), і практично однаковим з його рівнем у періоді
менопаузи, в якому він не перевищував даних контрольної
групи.
Асоціативні зв’язки між СRP
і цими показниками також мали
вікові особливості. У групі жінок
з АІТ репродуктивного вікового періоду була відсутня вірогідна кореляція між СRP і розглянутими про- та протизапальним цитокінами, а в менопаузальному віці спостерігалася пряма кореляція між СRP з
ІЛ-1β — представником прозапальних цитокінів (r= 0,582;
Р<0,05). Що стосується апоптозу, то нами виявлений вірогідний зворотний асоціативний
зв’язок між CD95+ і СRP лише в
репродукції (r = -0,486; Р<0,05).
Отримані результати можна
інтерпретувати так. Відсутність
вираженого підвищення рівня
СRP, якого варто було чекати
на фоні асептичного запалення у щитоподібній залозі, влас-
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Менопаузальний
період

тивого АІТ, можливо, пов’язана
з недостатньою мірою вираженості запального процесу. За
результатами даного дослідження, цей процес активніший у
жінок репродуктивного вікового періоду: рівень СRP у них
удвічі вищий, ніж у групі жінок
менопаузального віку.
Не виключено, що такі результати зумовлені наявністю
латентної внутрішньоклітинної
інфекції, для активації якої має
значення віковий фактор.
Таким чином, у жінок з АІТ не
спостерігається значного підвищення рівнів реактантів гострої фази запалення. Водночас
у межах референтних норм виявляються вірогідні вікові відмінності як у рівнях СRP, так і
в кореляції між ним, прозапальним цитокіном ІЛ-1β й активністю Fas-опосередкованого
апоптозу. Ці дані дозволяють
зробити висновок про відмінності в механізмах розвитку АІТ
у різних вікових періодах, які
лежать в основі значного збільшення захворюваності на АІТ
жінок саме у менопаузальному
віці. Поглиблене їх дослідження є актуальною проблемою.
Висновки
1. У жінок АІТ як у репродуктивному, так і в менопаузальному періодах не супроводжується значним запальним процесом за рівнем С-реактивного протеїну та ШОЕ.
2. Асоціативні зв’язки між
СRP, цитокінами й активністю
апоптозу мають свої особливості у жінок з АІТ репродуктивного та менопаузального вікових періодів, що вказує на вікові особливості у генезі даної
патології у жінок.
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