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Проведенные нами клини-
ческие наблюдения за больны-
ми, у которых ГП сформировал-
ся на фоне снижения МПКТ,
показали перспективность и вы-
сокую клиническую эффектив-
ность применения КСП — кол-
лапана и коллагеновой мемб-
раны, что подтверждалось нор-
мализацией рентгенологичес-
кой картины (уменьшением и
сглаживанием патологических
вертикальных зубодесневых
карманов) и улучшением кли-
нических гигиенических и паро-
донтальных индексов.

Эффективность проведен-
ного хирургического лечения
снижалась в следующем ряду
применявшихся типов лече-
ния: коллагеновая мембрана >
коллапан > открытый кюретаж
без применения остеопласти-
ческих препаратов. Эффектив-
ность применения коллагено-
вой мембраны и коллапана по
исследовавшимся параметрам
незначительно различалась и
существенно превышала при-
менение открытого кюретажа.

Полученные данные о при-
менении остеопластических ма-
териалов у больных с ГП на фо-
не снижения МПКТ указывают
на хорошие результаты прове-
денного лечения, что представ-
ляет собой клиническое обосно-

вание целесообразности про-
должения лечения указанного
контингента больных и их бо-
лее длительного наблюдения
(в течение 6–10–12 мес.) пос-
ле операции.
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Вступ

С-реактивний протеїн (СRP)
належить до групи білків гос-
трої фази, концентрація яких
підвищується при запаленні. У
клінічній практиці використо-
вується разом із швидкістю осі-
дання еритроцитів (ШОЕ) як
індикатор запалення [1].

Водночас встановлено, що
при деяких патологічних станах
діагностична значущість СRP
обмежена: з одного боку, рівень
СRP підвищується навіть при
невеликому асептичному уш-
кодженні тканин (а ШОЕ при
цьому залишається нормаль-
ною), з другого — деякі вірусні
інфекції, тяжка інтоксикація, ок-

ремі форми артриту не супро-
воджуються зростанням СRP
[2].

Морфологічним субстратом
автоімунного тиреоїдиту (АІТ) є
асептичне запалення [3], тому
при даній патології варто чека-
ти підвищення рівня СRP. Але,
враховуючи активно обгово-
рювану 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 підвищить-
ся. До того ж, не можна виклю-
чити і роль вікового фактора в
реакції білків гострої фази при
АІТ. Проведені нами досліджен-
ня [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 по-
казниками клітинного імунітету
у жінок з АІТ. Виявилося, що
практично у 100 % обстежених
жінок були підвищені IgG до
ВПГ та ЦМВ, але при цьому ві-
рогідні асоціативні зв’язки між
IgG та імунореактивним індек-
сом (ІРІ) — Т-хелпери-індукто-
ри/Т-супресори-цитостатики —
простежувалися в репродук-
тивному періоді лише з IgG та
МВ, а в менопаузі — лише з IgG
до ВПГ, тобто, ймовірно, кож-
ному віковому періоду властиві
певні особливості імунної від-
повіді.

Наведені дані зумовили ме-
ту дослідження — встановити
у жінок з АІТ репродуктивного
та менопаузального віку рівні
СRP і наявність асоціативних
зв’язків між ним і про- та про-
тизапальними цитокінами, а та-
кож активністю Fas-опосеред-
кованого апоптозу.

Матеріали та методи
дослідження

Рівні СRP, інтерлейкіну (ІЛ)-
1β (прозапального) і ІЛ-4 (про-
тизапального) у сироватці кро-
ві, а також показник Fas-опосе-
редкованого апоптозу (CD95+)
визначали у жінок репродук-
тивного (29–35 років: з АІТ —
n=25; без АІТ — n=13) і мено-
паузального (49–55 років: з АІТ
— n=25; без АІТ — n=8) віко-
вих періодів.

Дослідження СRP, ІЛ-1β та
ІЛ-4 проведене імунофермент-
ним методом на імунофермент-
ному аналізаторі АІФ-Ц-01С.
Показник Fas-опосередковано-
го апоптозу досліджений імуно-
пероксидазним методом з ви-
користанням стабільного діаг-
ностикуму на основі монокло-
нальних антитіл CD95+.

На момент обстеження жод-
на жінка не мала якої-небудь
гострої патології та загострень
хронічних запальних захворю-
вань.

Статистична обробка даних
виконана за допомогою програ-
ми Biostatistics version 4.03. Ста-
тистичний аналіз передбачав
оцінку нормальності розподілу
змінних, що вивчалися за до-
помогою тесту Колмогорова —
Смирнова, розрахунок основ-
них статистичних параметрів
(середнє значення та його по-
милка). Для визначення зв’яз-
ку між дослідженими показни-
ками використана рангова ко-
реляція Спірмана.

Результати дослідження
та їх обговорення

У всіх обстежених жінок, як
з АІТ, так і без тиреоїдної пато-
логії, рівень СRP не перевищу-
вав межі лабораторної норми.
При цьому середні значення
показника в контрольних гру-
пах 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 вірогі-
дно вищі у групі жінок менопау-
зального періоду, знаходячись
при цьому у межах референт-
них 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 запален-
ня не спостерігається. В той же
час у межах референтних норм
рівні СRP є вірогідно вищими у
репродуктивному віці, а ШОЕ
— в менопаузі, тобто у віково-
му аспекті у жінок з АІТ спосте-
рігається різноспрямована ре-
акція з боку СRP і ШОЕ.

Враховуючи регуляторну
роль цитокінів у цілій низці про-
цесів у організмі, в тому числі у
запальній реакції, а також вирі-
шальну роль апоптозу в прогре-
суючій деструкції тиреоцитів
при АІТ [5–7], нами проаналі-
зовано рівні ІЛ-1β (прозапаль-
ний цитокін) та ІЛ-4 (протиза-
пальний цитокін), CD95+ (мар-
кер Fas-опосередкованого апо-
птозу) [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               Жінки з АІТ                       Контроль

n M±m n M±m

Репродуктивний 25 0,199±0,050 13 0,149±0,07
Менопаузальний 25 0,096±0,010 8 0,172±0,09
Р <0,05 —

Таблиця 2
Рівні ІЛ-1βββββ, ІЛ-4 і CD95+ у жінок

з автоімунним тиреоїдитом у віковому аспекті

                  Репродуктивний    Менопаузальний
Показник    Група              період                    період Р

n M±m n M±m

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

Р < 0,01 —

ІЛ-4 АІТ 16 55,13±21,02 20 9,35±2,28 <0,05
Контроль 8 8,31±3,49 7 5,86±3,60 —

Р <0,05 —

CD95+ АІТ 14 17,80±2,20 20 18,80±1,90 —
Контроль 6 13,70±1,07 6 20,80±1,24 <0,001

Р 0,05<P<0,1 —
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ліз проведено з урахуванням
вікового аспекту.

У жінок з АІТ репродуктив-
ного віку встановлено вірогідне
підвищення у сироватці крові
рівнів ІЛ-1β та ІЛ-4 щодо конт-
рольної групи (відповідно Р<0,01
та Р<0,05). У періоді менопау-
зи ці показники на фоні АІТ ві-
рогідно не відрізнялися від рів-
нів контрольної групи. Стан апо-
птотичної активності лімфоци-
тів 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 ре-
зультат старіння організму), то
на фоні АІТ він у репродуктив-
ному періоді був вищим, ніж у
групі без АІТ аналогічного віку
(на 30,0 %), і практично одна-
ковим з його рівнем у періоді
менопаузи, в якому він не пе-
ревищував даних контрольної
групи.

Асоціативні зв’язки між СRP
і цими показниками також мали
вікові особливості. У групі жінок
з АІТ репродуктивного віково-
го періоду була відсутня віро-
гідна кореляція між СRP і роз-
глянутими про- та протиза-
пальним цитокінами, а в мено-
паузальному віці спостерігала-
ся пряма кореляція між СRP з
ІЛ-1β — представником проза-
пальних цитокінів (r= 0,582;
Р<0,05). Що стосується апопто-
зу, то нами виявлений вірогід-
ний 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 запален-
ня у щитоподібній залозі, влас-

тивого АІТ, можливо, пов’язана
з недостатньою мірою вираже-
ності запального процесу. За
результатами даного досліджен-
ня, цей процес активніший у
жінок репродуктивного віково-
го періоду: рівень СRP у них
удвічі вищий, ніж у групі жінок
менопаузального віку.

Не виключено, що такі ре-
зультати зумовлені наявністю
латентної внутрішньоклітинної
інфекції, для активації якої має
значення віковий фактор.

Таким чином, у жінок з АІТ не
спостерігається значного під-
вищення рівнів реактантів гос-
трої фази запалення. Водночас
у межах референтних норм ви-
являються вірогідні вікові від-
мінності як у рівнях СRP, так і
в кореляції між ним, прозапаль-
ним цитокіном ІЛ-1β й актив-
ністю Fas-опосередкованого
апоптозу. Ці дані дозволяють
зробити висновок про відмін-
ності в механізмах розвитку АІТ
у різних вікових періодах, які
лежать в основі значного збіль-
шення захворюваності на АІТ
жінок саме у менопаузальному
віці. Поглиблене їх досліджен-
ня є актуальною проблемою.

Висновки

1. У жінок АІТ як у репродук-
тивному, так і в менопаузаль-
ному періодах не супроводжу-
ється значним запальним про-
цесом за рівнем С-реактивно-
го протеїну та ШОЕ.

2. Асоціативні зв’язки між
СRP, цитокінами й активністю
апоптозу мають свої особли-
вості у жінок з АІТ репродуктив-
ного та менопаузального віко-
вих періодів, що вказує на ві-
кові особливості у генезі даної
патології у жінок.
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Таблиця 3
Асоціативні зв’язки між С-реактивним протеїном,

цитокінами й активністю Fas-опосередкованого апоптозу
у жінок з автоімунним тиреоїдитом

                    Репродуктивний                Менопаузальний
 Показники                   період                     період

r Р r Р

СRP — ІЛ-1β -0,321 — 0,582 <0,01
СRP — ІЛ-4 -0,249 — 0,314 —
СRP — CD95+ -0,486 <0,05 0,081 —




