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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАРУШЕНИЙ РАЗНЫХ УРОВНЕЙ БАРЬЕРНОЙ ФУНКЦИИ СЛИЗИСТОЙ

ОБОЛОЧКИ ВЕРХНЕГО ОТДЕЛА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА КАК КЛЮЧЕВОГО ФАКТО-
РА РАЗВИТИЯ КАНДИДОЗА У ПАЦИЕНТОВ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

ГУ «Институт гастроэнтерологии НАМН Украины», Днепр, Украина
Цель исследования — определить уровни нарушения барьерной функции слизистой обо-

лочки у пациентов с кандидозом верхнего отдела пищеварительного тракта путем изучения
и сопоставления клинических, микробиологических, иммунологических и биохимических ас-
пектов заболевания. Согласно результатам, нарушения барьерной функции слизистой обо-
лочки при кандидозе происходят на разных уровнях вследствие снижения лактоферина и
секреторного иммуноглобулина в жидких средах верхнего отдела пищеварительного трак-
та, структурной дезорганизации слизистого геля, дисбаланса в системе антиоксидантной за-
щиты, накопления продуктов перекисного окисления липидов, снижения активности Т-лим-
фоцитарного звена, дисбаланса синтеза цитокинов и гуморальной составляющей иммуни-
тета при высоком уровне эндотоксемии. Ключевым звеном, ассоциирующимся с тяжестью
поражения слизистой оболочки, является свойство буккальных эпителиоцитов адгезировать
Candida albicans.

Ключевые слова: слизистая оболочка, кандидоз, барьерная функция.
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DEFINITION OF DAMAGE OF DIFFERENT LEVELS OF BARRIER FUNCTION OF THE MUCOUS

MEMBRANE OF THE UPPER AREA OF THE DIGESTIVE TRACT AS KEY FACTOR OF
THE DEVELOPMENT CANDIDIASIS IN GASTROENTEROLOGIC PATIENTS

SI “Institute of Gastroenterology of NAMS of Ukraine”, Dnipro, Ukraine
The Aim is to determine the levels of barrier dysfunction of the mucous membrane with candidia-

sis of the upper part of the digestive tract in order to study and compare clinical, microbiological,
immunological and biochemical aspects of the disease.

Materials and methods. 136 patients were examined who were divided into three groups of micro-
biological investigation of the tongue’s scrape and biopsy materials of esophagus and stomach de-
pending on the depth of the mucous membrane damage. Pepsin’s concentration, glycoproteins con-
centration, sialic acids, fucosa, hexosamine in the gastric juice concentrations, the level of lactoferrin
and secretory immunoglobulin A in the oral liquid and gastric juice were defined. СD3+, СD4+, СD8+,
СD16+, СD22+, functional activity of granulocytes in the spontaneous NST-test, the level of immune
complexes, interleukins (IL)-1β, -4, -6, -8, TNF-α (tumor necrosis factor), such immunoglobulin as А,
М, G, Е, malondialdehyde, catalase, the activity of superoxidedysmutase, diene conjugates were de-
fined in peripheral blood. Peculiarities of buccal epithelial cells of patients were studied.

Results. Based on results, barrier dysfunction of the mucous membrane of the candidiasis are on
different levels as a consequence of lactoferrin and secretory immunoglobulin decrease in liquids of
the digestive tract, structural disorganization of the mucous gel, imbalance in the system of antioxida-
tive protection, accumulation of products of lipid peroxidation, decrease of Т-lymphocytic link activity,
imbalance of cytokine’s synthesis, and humoral part of immunity at high level of endotoxemia. Sub-
stance of buccal epithelial cells of Candida albicans is key link which is associated with the severity of
the damage of the mucous membrane.

Conclusions. The development of candidiasis of the mucous membrane of the upper area of the
digestive tract will be due to the decrease of the barrier function that is the result of the complex
influence of all levels of its functioning.

Key words: mucous membrane, candidiasis, barrier function.
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Робота є фрагментом НДР
ДУ «Інститут гастроентероло-
гії НАМН України» на тему
«Вивчити ендогенні та екзоген-
ні фактори розвитку кандидозу
при запальних та ерозивно-ви-
разкових захворюваннях верх-
нього відділу шлунково-киш-
кового тракту і оптимізувати
диференційовану терапію»,
№ держреєстрації 0109U008882.

Вступ

Захисна функція слизової
оболонки шлунково-кишкового
тракту складається із кількох
бар’єрів: механічного, хімічно-
го, мікробного та імунного. Ме-
ханічний бар’єр утворюється
із шару слизу й епітеліальних
клітин. До складу хімічного ба-
р’єру належать шлунковий сік,
жовч, травні ферменти, лізо-
цим та інші компоненти, що
секретуються у травному трак-
ті. Імунним бар’єром є муко-
зальна лімфоїдна тканина,
тобто лімфоїдні скупчення, які
розташовані у слизових оболон-
ках (MALT — mucosa-associa-
ted lymphoid tissue), до складу
яких входять антиген-презенту-
ючі клітини, ефекторні В-кліти-
ни, плазматичні клітини тощо.
Основними складовими мікроб-
ного бар’єру є Bifidobacterium
spp. та Lactobacillus spp. [1; 2].

Гомеостаз епітеліального
бар’єру підтримується склад-
ною взаємодією кількох регу-
ляторних механізмів, порушен-
ня яких відіграє критичну роль
для розвитку низки захворю-
вань травного тракту [3; 4].

Окрім забезпечення фізич-
них властивостей слизової обо-
лонки, епітелій також виконує
спостережну функцію, реагую-
чи на мікробні антигени і здійс-
нюючи регуляторну функцію
на системи вродженого й адап-
тивного імунітету. Активовані
на поверхні епітеліоцитів рецеп-
тори (CLRs, NLRs, TLRs) сти-
мулюють синтез прозапальних
цитокінів, які, у свою чергу, ре-
крутують імунні клітини до міс-
ця контакту з патогеном. Та-
ким чином запускається каскад
імунних реакцій для забезпе-

чення захисту слизової обо-
лонки [5].

Але прозапальні цитокіни
IFN-γ, TNF-α, IL-1, IL-8, IL-4, IL-6
не тільки відіграють централь-
ну роль у запаленні й ушко-
дженні, а і зумовлюють втрату
бар’єрної функції слизової обо-
лонки при надмірному синтезі
шляхом порушення цитоскеле-
та клітин та дезінтеграції між-
клітинних сполучень, наслід-
ком чого є збільшення параце-
люлярної проникності та втра-
та бар’єрної функції епітелі-
ального шару [6–8].

З підвищенням проникності
інтестинального бар’єру асо-
ціюються такі захворювання
кишечнику, як синдром подраз-
неного кишечнику, колагеноз-
ний коліт, інтестинальна іше-
мія, НПЗП-асоційована енте-
ропатія, целіакія, харчова алер-
гія тощо. Окрім того, із цим па-
тогенетичним механізмом по-
в’язують захворювання неінте-
стинальної локалізації: алко-
гольну хворобу печінки, неалко-
гольну хворобу печінки, діабет
1 типу, гострий панкреатит, хро-
нічні серцеві захворювання,
емоційний стрес [9].

Іншим чинником, що впли-
ває на функціональну повно-
цінність слизової оболонки є
оксидативний стрес, зокрема
продукти перекисного окиснен-
ня ліпідів (ПОЛ), що також здат-
ні порушувати цілісність бар’єр-
ної функції, руйнуючи мікро-
трубочки цитоскелета. Відомо,
що оксидативний стрес супро-
воджує гастроінтестинальні за-
хворювання, серед яких гас-
тродуоденальні виразки, за-
пальні захворювання кишечни-
ку, онкологічні захворювання
шлунка та кишечнику, а зрос-
тання продуктів оксидативного
стресу зумовлюють ультрафіо-
летове опромінювання, палін-
ня, зловживання алкоголем,
прийом нестероїдних проти-
запальних препаратів тощо
[10; 11].

Отже, розуміння взаємодії
усіх можливих патогенетичних
механізмів впливу на бар’єрну
функцію слизової оболонки

шлунково-кишкового тракту
забезпечить визначення ме-
ханізму розвитку захворю-
вань, зокрема механізму ура-
ження слизової оболонки при
надмірному рості на ній тако-
го патогену, як Candida albi-
cans [12].

Мета дослідження — визна-
чити можливі механізми пору-
шення бар’єрної функції слизо-
вої оболонки у хворих гастро-
ентерологічного профілю з кан-
дидозом верхнього відділу трав-
ного тракту шляхом вивчення
та порівняння клінічних, мік-
робіологічних, імунологічних і
біохімічних аспектів захворю-
вання.

Матеріали та методи
дослідження

До проведення дослідження
долучено 136 пацієнтів. Крите-
рії відбору: виявлення IV сту-
пеня масивності обсіменіння
(СМО) язика грибами Candida
albicans за даними мікробіоло-
гічного обстеження зшкрібка
з язика і/або наявність росту
грибів у біоптатах слизової обо-
лонки стравоходу (СХ) і/або
шлунка. Із обстеження виклю-
чалися пацієнти, яким менше
ніж за 4 тиж. до цього проводи-
ли антибактеріальну терапію,
та ВІЛ-інфіковані хворі. На під-
ставі результатів мікробіоло-
гічного обстеження виділено
65 пацієнтів з орофарингеаль-
ним кандидозом (ОФК) — IV
СМО грибами Candida та пове-
рхневим ростом грибів у мате-
ріалі зі слизової оболонки СХ і
шлунка, які увійшли до 1-ї гру-
пи. До 2-ї групи включено
47 пацієнтів, у яких при мікро-
біологічному дослідженні ви-
явлено інвазивний ріст Candi-
da albicans у слизовій оболон-
ці СХ і/або шлунка. До 3-ї гру-
пи увійшли 24 пацієнти, у яких
при мікробіологічному дослі-
дженні росту грибів не виявле-
но. Середній вік пацієнтів у 1-й
групі становив (47,00±12,22) ро-
ку, у 2-й групі — (50,62±
±15,24) року, у 3-й групі —
(46,33±13,34) року без вірогідної
різниці між цими показниками.
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Морфологічний стан СХ і
шлунка вивчали за даними
цитологічного та гістологічно-
го досліджень. Для мікробіоло-
гічного дослідження біоптати
тричі промивали стерильним
ізотонічним розчином хлориду
натрію з метою звільнення їх
від порожнинної та поверхне-
вої мікрофлори, зважували,
вносили в стерильну порцеля-
нову ступку, додаючи 0,5 мл
фізіологічного розчину, і гомо-
генізували до однорідної маси.
Із гомогенату посів на щільне
середовище Сабуро проводи-
ли за методом Голда (метод
секторних посівів) із подаль-
шою кількісною оцінкою росту.
У шлунковому вмісті, який зби-
рали під час езофагогастро-
дуоденоскопії, визначали кон-
центрацію пепсину, глікопро-
теїнів, сіалових кислот, фуко-
зи, гексозамінів.

Субпопуляційний склад лім-
фоцитів у крові визначали за
допомогою моноклональних
антитіл фірми «Сорбент ТМ» до
маркерів СD3+, СD4+, СD8+,
СD16+, СD22+ за допомогою
лімфоцитотоксичного тесту
(стандартний метод NIH, США).
Оцінювали функціональну ак-
тивність гранулоцитів у спон-
танному НСТ-тесті за реакцією
відновлення нітросинього тет-
разолію, циркулюючі імунні
комплекси вивчали за мето-
дом V. Haskova. Вміст імуно-
глобулінів А, М, G, Е у сироват-
ці крові визначали імунофер-
ментним методом за допомо-
гою тест-систем ТОВ НВЛ «Гра-
нум» (Україна) за рекоменда-
ціями виробника, вміст лакто-
ферину та секреторного імуно-
глобуліну класу А в шлунково-
му соку та слині — імунофер-
ментним методом за допомо-
гою стандартних наборів ЗАТ
«Вектор-Бест» (Росія). Мето-
дом кількісного імунофермент-
ного аналізу встановлювали
рівень інтерлейкінів (ІL)-1β ,
ІL-4, ІL-6, ІL-8, ФНП-α за допо-
могою діагностичних тест-сис-
тем ЗАО «Вектор-Бест» (Ро-
сія) відповідно до інструкції ви-
робника.

Прооксидантну ланку оці-
нювали за концентрацією ма-
лонового діальдегіду (МДА) у
плазмі крові та за вмістом про-
міжних продуктів ПОЛ, які ви-
значали за поглинанням екс-
трагованими ліпідами моно-
хроматичного світлового пото-
ку в ультрафіолетовій області
спектра з розподілом реєстра-
ції ліпідного екстракту крові в
гептановій та ізопропанольній
фракціях, та дієнових кон’юга-
тів (ДК). Стан антиоксидантної
ланки оцінювали за загальною
антиоксидантною активністю
(АОА), активністю супероксид-
дисмутази (СОД) та каталази
в гемолізаті еритроцитів. Та-
кож у плазмі крові визначали
активність циркулюючого це-
рулоплазміну за модифікова-
ним методом Ревіна.

Здатність до адгезії рефе-
рентного штаму Candida albi-
cans (АТСС 10231=ССМ 885–
653=IMI 973, родовід штаму
ГІСК, 1985=ССМ, 1980) вивча-
ли на букальних епітеліоцитах
(БЕ) 66 осіб із обстежених па-
цієнтів. Оцінку адгезії здійсню-
вали за стандартною методи-
кою, використовуючи такі по-
казники:

1) середній показник адгезії
мікроорганізмів референтного
штаму на букальних епітеліо-
цитах (СПАБЕ) — середня кіль-
кість мікробів, що прикріпили-
ся до одного епітеліоцита при
підрахунку не менш як 25 епі-
теліоцитів;

2) коефіцієнт участі букаль-
них епітеліоцитів у адгезивно-
му процесі (КБЕ) — відсоток
епітеліоцитів, що мають на
своїй поверхні адгезовані мік-
роби;

3) індекс адгезивності мікро-
організму референтного шта-
му до букальних епітеліоцитів
(ІАМБЕ) — середня кількість
мікробних клітин на одному
епітеліоциті, що бере участь в
адгезивному процесі, що обчи-
слювали за формулою:

ІАМБЕ = СПАБЕ · 100 : КБЕ.

Здатність епітеліоцитів до
адгезування Candida albicans

оцінювали як відсутню при
ІАМБЕ < 1,74, низьку — від 1,76–
2,5, середню — від 2,51–4,0 та
високу — при ІАМБЕ вище 4,0.
Функціональний стан шлунка
оцінювали методом ультразву-
кової локації за допомогою со-
нографічної системи лінійного
сканування в реальному мас-
штабі часу "Sonoscope–30" фір-
ми Krancbuhler.

Для статистичного аналізу
даних використовували де-
скриптивну статистику; порів-
няння середніх значень змін-
них здійснювали за допомогою
параметричних методів (t-кри-
терію Стьюдента, F-exact кри-
терію) за нормального розпо-
ділу даних ознак. Відповідність
виду розподілу ознак закону
нормального розподілення пе-
ревіряли за допомогою мето-
ду Шапіто — Уїлка. В інших
випадках використовували не-
параметричний метод (U-кри-
терій Манна — Уїтні). Оцінку
вірогідності відмінностей якіс-
них ознак у групах проводили
із використанням критерію χ2.
Статистична значущість різни-
ці оцінювалась на рівні, не ниж-
чому 95,0 % (ризик помилки
р<0,05). Проводили кореляцій-
ний аналіз за Пірсоном і Спір-
меном (залежно від того, у
яких шкалах виражені дані).

Результати дослідження
та їх обговорення

За результатами проведе-
ного дослідження визначено
рівні та механізми порушення
бар’єрної функції слизової обо-
лонки у хворих із кандидозом
слизової оболонки верхнього
відділу травного тракту, що
дозволило виявити основні ін-
дикатори цих порушень (рис. 1).
Так, вхідними воротами на
шляху контакту грибів Candida
albicans із макроорганізмом є
ротова порожнина. У здорової
людини невелика кількість гри-
бів може визначатися і на по-
верхні слизової оболонки язи-
ка, і у рідких середовищах ро-
тової порожнини та шлунка,
але зростання та надмірний
ріст відбуваються за рахунок
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зниження  рівня  білкового
компонента системи вродже-
ного імунітету — лактоферину
(табл. 1). Вміст лактоферину
був зниженим у пацієнтів з
ОФК і поверхневим канди-
дозом в 1,6 разу порівняно з
пацієнтами без кандидозу
(р<0,001), а у пацієнтів з інва-
зією у слизову оболонку СХ
і/або шлунка — в 1,5 рази
(p<0,001). Вміст лактоферину
у шлунковому соку пацієнтів з
ОФК та поверхневим канди-
дозом був зниженим в 1,8 ра-
зу, а у хворих з інвазією — в
1,3 разу порівняно з пацієнта-
ми без кандидозу (р<0,05 і
р>0,05 відповідно).

На тлі зниження ланки вро-
дженого імунітету запобіганню
росту грибів сприяло б підви-
щення активності гуморальної
ланки, але у пацієнтів із канди-
дозом обох груп не виявлено
активації секреторного IgA у
слині, а у шлунковому соку йо-
го рівень був навіть меншим,
порівняно з контролем, у 2,8 та
1,7 разу (р<0,01 і р<0,05 для
кожної групи відповідно). От-
же, слабкість опору інфекції
вже на першому етапі зумов-
лює зростання кількості пато-
гену при надходженні в макро-
організм.

Персистування грибів у ро-
товій порожнині зумовлює над-

ходження їх у просвіт шлунка
та шлунковий сік із течією сли-
ни при проковтуванні, минаю-
чи при цьому просвіт СХ. Ад-
гезія грибів на слизову оболон-
ку СХ відбувається на тлі за-
пальних змін, які виявляли у
1,6 разу частіше у пацієнтів з
інвазією грибів у слизову обо-
лонку (р<0,05), причому тільки
у цій групі діагностували езо-
фагіт із запаленням 3-го ступе-
ня та ерозуванням (4,17 %) за
даними макроскопічного об-
стеження. Мікроскопічне об-
стеження також підтвердило за-
пальні зміни слизової оболон-
ки СХ, переважно мінімально-
го ступеня вираженості у паці-

Рис. 1. Рівні порушення бар’єрної функції слизової оболонки

Рідинні середовища верхнього відділу травного
тракту:
— ротова порожнина — слина;
— шлунок — шлунковий сік Адаптивний імунітет — sIgA

Вроджений імунітет — лактоферин

Бар’єрна функція слизової оболонки СХ Набряк, запалення

Моторно-евакуторна функція шлунка Тахігастрія

Бар’єрна функція слизового гелю у шлунку
Деградація та дезорганізація

структурних компонентів слизового
гелю

Клітинні мембрани Дисбаланс у системі
антиоксидантного захисту

Активація ПОЛ

Клітинний рівень
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системи імунного захисту
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Клітинна складова вродженого імунітету
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єнтів з ОФК і поверхневим кан-
дидозом слизової оболонки,
при збільшенні середнього та
вираженого ступеня тяжкості
запалення при інвазії в 1,9 ра-
зу (p<0,05) на тлі збільшення
середньої висоти базального
шару епітелію (р<0,05).

Сприятливі умови для роз-
витку грибів Candida albicans у
шлунку формуються в умовах
зниженого вмісту лактоферину
та відсутності достатнього рів-
ня секреторного IgA у шлунко-

вому соку на тлі розвитку мо-
торно-евакуаторних розладів у
обстежених хворих, що про-
являються подовженням три-
валості дуоденогастрального
рефлюксу у пацієнтів із ОФК і
поверхневим кандидозом та у
підгрупі пацієнтів з поверхне-
вим кандидозом у 2,5 та 3,0 ра-
зу — (11,94±3,00) і (14,65±
±4,48) хв порівняно з хворими
без кандидозу — (4,83±2,01) хв
(р<0,05 і р<0,05 відповідно).
У пацієнтів з інвазією слизової

оболонки збільшення антиген-
ного навантаження на слизову
оболонку зумовлює зростання
тахігастрії у 3,3 разу порівня-
но з пацієнтами з більш легким
перебігом кандидної інфекції
(р<0,001). Наявність тахігастрії
та дуоденогастрального реф-
люксу тісно пов’язана з розвит-
ком структурної деградії му-
цину на поверхні слизової обо-
лонки шлунка, що проявляєть-
ся кореляційними зв’язками з
індексами, які відображують

Примітка. * — р<0,05, ** — р<0,01, *** — р<0,001 — вірогідність різниці з контролем; # — р<0,05, ## — р<0,01,
### — р<0,001 — вірогідність різниці порівняно з 3-ю групою; $ — р<0,05, $$ — р<0,01 — вірогідність різниці порівняно
із 2-ю групою.

Таблиця 1
Основні імунологічні та біохімічні показники в обстежених хворих за групами, М±m

               Показник 1-ша група 1А підгрупа 2-га група 3-тя група Контроль

Лактоферин у слині, 9673,00± 6716,00± 10200,88± 15331,00± 12531,00±
нг/мл ±1197,91*### ±624,77###*** ±1517,21## ±211,00*** ±132,20

sIgA у слині, мг/л 478,21±70,31 331,97±114,77 391,05±76,82 490,00±58,00* 309,30±54,20

Лактоферин 2926,91± 1439,70± 3976,23± 5320,37± 5110,00±
у шлунковому соку, нг/мл ±1003,54* ±601,63*** ±1540,53 ±2926,27 ±102,70

sIgA у шлунковому соку, мг/л 67,93±33,70** 43,97±39,58** 113,06±35,94* 210,50±116,45 190,40±15,40

Пепсин у шлунковому соку, 0,949±0,089** 0,736±0,158 0,824±0,108 0,925±0,117* 0,630±0,040
мг/мл

Глікопротеїни 0,060±0,003 0,053±0,004$ 0,071±0,007 0,064±0,014 0,060±0,003
у шлунковому соку, мг/мл

Фукоза 1,021±0,037* 0,920±0,070** 1,059±0,054 0,972±0,056* 1,131±0,031
у шлунковому соку, мг/мл

Сіалові кислоти 0,245± 0,169± 0,238±0,020*** 0,211±0,022*** 0,082±0,011
у шлунковому соку, мг/мл ±0,020*** ±0,009***$$

Гексозаміни 0,780±0,069### 0,724±0,086* 0,738±0,065##* 0,498±0,060*** 0,912±0,041
у шлунковому соку, мг/мл

АОА сироватки крові, % 37,30±1,57* 43,02±5,17 37,42±1,84* 39,58±2,36 43,70±1,75

Церулоплазмін, мг/мл 352,57±12,77** 397,99±41,71* 358,03±13,60** 359,06±20,81* 308,80±8,79

Каталаза, мкМоль/хв·мг·Hb 1105,89±31,65 1109,81±73,00 1135,07±50,26 1102,48±78,99 1149,60±49,30

СОД, ум.од. 50,00±2,56*** 56,14±4,86** 52,01±3,52*** 53,29±5,56*** 30,30±1,22

МДА, мМоль/мл 2,80±0,21** 3,07±0,72 2,59±0,17* 2,49±0,22 2,07±0,13

ДК, в. од./мл, гепт. фаза 0,90±0,09* 0,75±0,90 0,82±0,07* 0,83±0,19 0,67±0,03

ДК, в. од./мл, ізопр. фаза 1,60±0,12 1,57±0,37 1,92±0,25 1,69±0,07 1,53±0,08

ФНП-α, пг/мл 48,64±19,49 143,22± 24,17±7,83 26,92±24,81 22,90±3,30
±59,39**$

ІL-1β, пг/мл 6,81±2,63* 22,56±20,30 2,62±0,58 2,77±1,97 1,61±0,22

ІL-8, пг/мл 69,26±14,47** 178,10± 73,50±17,55** 67,48±40,66 26,01±2,62
±50,02**$

ІL-4, пг/мл 1,54±0,14*** 1,14±0,36*** 1,37±0,14*** 1,52±0,38*** 4,59±0,32

ІL-6, пг/мл 11,68±4,29 44,16±16,72*$# 10,44±3,80 5,03±1,69 9,70±2,24
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співвідношення структурних
компонентів слизового гелю,
та у цілому — співвідношення-
ми фактора агресії пепсину та
глікопротеїнів у шлунковому
соку (рис. 2).

Порушення слизового бар’є-
ру зумовлюють збільшення
росту, адгезії та інвазії грибів
у слизову оболонку тіла шлун-
ка. При дослідженні виявлено
збільшення активності пепси-
ну в групі хворих з ОФК і по-
верхневим кандидозом та під-
групі з поверхневим кандидо-
зом на 50,63 і 46,82 %, порів-
няно з контролем (p<0,01 і
р<0,05 відповідно), а у пацієнтів
з інвазією таке підвищення не
набуло вірогідності (р>0,05).
Загальний вміст глікопротеїнів
у хворих був достатнім, але
спостерігалося зниження гід-
рофобного компонента слизо-
вого гелю фукози та гексозамі-
нів при підвищеному вмісті сі-
алових кислот у шлунковому
соку. Такий дисбаланс відоб-
разився на значеннях співвід-
ношень структурних компонен-
тів, причому зниження фуко-
зи зумовило дисбаланс індек-
сів глікопротеїн/фукоза та гек-
созамін/фукоза порівняно з
контролем, які корелюють з на-
явністю поверхневого та інва-
зивного росту грибів у тілі шлун-
ка (r=0,237; р=0,021 і r=0,235;
р=0,034; r=0,280; р=0,007 і
r=0,267; р=0,026 відповідно).

Очевидно, що відсутність
повноцінного слизового бар’є-
ру зумовлює зростання адгезії
грибів до епітеліоцитів та по-
глиблює перебіг кандидної
інфекції у верхньому відділі
шлунково-кишкового тракту, а
розвиток тахігастрії внаслі-
док антигенного навантажен-
ня робить неможливим його
відновлення. У свою чергу,
збільшенню адгезії сприяють і
ураження клітинних мембран
епітеліоцитів, які розвивають-
ся під впливом інтенсифікації
процесів ПОЛ у обстежених
хворих і накопичення первин-
них та вторинних продуктів
перекисного окиснення (див.
табл. 1).

Так, концентрація ДК гепта-
нової фази у хворих з ОФК і
поверхневим кандидозом та
інвазією підвищена на 34,32 та
22,38 % порівняно з контролем
(р<0,05 і р<0,05 відповідно), а
вміст МДА — на 35,26 і 25,12 %
порівняно з контролем (р<0,01
та р<0,05 відповідно). При цьо-
му активізації СОД, виявленої
у всіх групах з кандидозом, не-
достатньо для усунення на-
слідків ліпопероксидації, ос-
кільки не відбувається актива-
ції іншого ферменту — катала-
зи — в усіх групах обстежених
хворих. Такий дисбаланс зу-
мовлює збереження перекису
водню у клітинах, що посилює
деструктивні процеси. Усі ці
процеси спричиняють знижен-
ня резервів АОА сироватки
крові у пацієнтів з ОФК та
поверхневим кандидозом на
12,77 (р<0,05) і у пацієнтів з ін-
вазією слизової оболонки на
14,37 % (р<0,05) порівняно з
контролем.

Клітинний рівень порушень
бар’єрної функції макроорга-
нізму проявляється дефіцитом

Т-лімфоцитарної ланки систе-
ми імунітету, більш глибокі де-
фекти якої є характерними для
пацієнтів з інвазивною формою
кандидозу слизової оболонки.
Формування нейтрофільно-лім-
фоцитарного типу імунної від-
повіді з підвищенням індексу
лейкоцити/CD3+ до меж пер-
винного імунодефіциту є ха-
рактерним саме для пацієнтів
цієї групи (рис. 3).

При зниженні абсолютного
вмісту Т-хелперів у обстеже-
них групах у пацієнтів з інва-
зією їх вміст був значно мен-
шим, порівняно з пацієнтами з
ОФК та поверхневим канди-
дозом, на 21,82 % (р<0,01),
як і вміст Т-супресорів — на
17,86 % (р<0,05). Відповідно у
пацієнтів із кандидозом слизо-
вої оболонки верхнього відді-
лу травного тракту спостеріга-
лося зниження імунорегулятор-
ного індексу Т-хелпери/Т-су-
пресори на 15,94 і 17,87 % по-
рівняно з контролем (р<0,01 та
р<0,01) для 1-ї та 2-ї груп від-
повідно. Також клітинна ланка
вродженого імунітету за оцін-

Рис. 2. Взаємозв’язок тахігастрії з дисбалансом агресивного та про-
текторних факторів слизового бар’єру

r=0,271; р=0,027

Тахігастрія
за даними

ультразвукового
обстеження

r=0,258; р=0,014

r=0,257; р=0,014

Пепсин/фукоза

Глікопротеїн/фукоза

Гексозамін/фукоза

10

8

6

4

2

0

1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567

123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456

1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567

1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567

6,51** 5,76***

8,07

6,61*
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кою рівня CD16+ — натураль-
них кілерів — була значно ниж-
чою у пацієнтів з інвазією —
(0,26±0,02)·109/л порівняно з
хворими з ОФК та поверхневим
кандидозом — (0,32±0,02) ×
× 109/л (р<0,05) і з групою па-
цієнтів без кандидозу — (0,57±
±0,14)·109/л (р<0,05).

Значущим фактором, який
відіграє найважливішу роль у
розвитку кандидозу слизової
оболонки верхнього відділу
травного тракту, є здатність
епітеліоцитів верхнього відді-
лу травного тракту до адгезії
Candida albicans, яку вивчено
за допомогою БЕ обстежених
хворих in vitro шляхом оцінки
трьох індексів, які її відобра-
жують. Згідно з показником
СПАБЕ, у хворих з гастроенте-
рологічною патологією здат-
ність одного БЕ адгезувати на
собі більшу кількість Candida
albicans знаходилась у межах
середнього ступеня адгезив-
ності. Кількість епітеліоцитів,
задіяних у процесі адгезії за
показником КБЕ у хворих з ін-
вазією грибів у слизову оболон-
ку становить (59,80±3,59) % і
значно перевищує такий по-
казник у групі з ОФК і поверх-
невим кандидозом — (48,50±
±3,24) % та у підгрупі з поверх-
невим кандидозом — (45,00±
±4,94) % у 1,2 і 1,3 разу (р<0,05
і р<0,05 відповідно). При цьо-
му середнє значення узагаль-
нюючого показника ІАМБЕ
було в 1,3 і 1,6 разу вищим
(р<0,05) також у хворих з інва-
зією порівняно з хворими з
ОФК і поверхневим кандидо-
зом (рис. 4).

Міжклітинний рівень пору-
шення бар’єрної функції слизо-
вої оболонки верхнього відді-
лу шлунково-кишкового тракту
характеризується підвищен-
ням рівня IL-8 у пацієнтів із
кандидозом слизової оболон-
ки верхнього відділу травного
тракту у 2,7 та 2,8 разу, порів-
няно з контролем (р<0,01 та
p<0,01 відповідно для обох
груп), та зниженим рівнем IL-4
в усіх хворих з гастроентеро-
логічною патологією порівняно

з контролем (р<0,001; р<0,001
та р<0,001 відповідно; див.
табл. 1). Відмінностями цито-
кінового балансу у пацієнтів з
поверхневим кандидозом є
підвищення ФНП-α та IL-6 без
підвищення IL-4, а у хворих
з інвазивним — відсутність ак-
тивації ФНП-α та IL-6, що сві-
дчить про відмінності у форму-
ванні імунної відповіді на анти-
ген Candida albicans в обсте-
жених пацієнтів цих груп. Особ-
ливостями гуморальної імун-
ної відповіді при кандидозі
слизової оболонки верхнього
відділу травного тракту є над-
мірний рівень IgE — (360,49±
±87,43) пг/мл при більш тяжкій
формі кандидозу слизової обо-
лонки, порівняно із хворими з
ОФК та поверхневою формою
— (165,23±44,61) пг/мл (р<0,01).
Усі ці процеси відбуваються на
тлі високого рівня ендотоксе-
мії та запалення, виявлених у
всіх хворих з гастроентероло-
гічною патологією.

Висновки

1. Розвиток кандидозу сли-
зової оболонки верхнього від-
ділу травного тракту відбу-
вається за умов зниження
бар’єрної функції, що є резуль-
татом комплексного впливу по-
рушень у функціонуванні сис-
тем вродженого і адаптивно-
го імунітету, структурної непо-
вноцінності слизового гелю,
ушкодження клітинних мем-
бран унаслідок дисбалансу у
системі перекисного окиснен-
ня ліпідів і антиоксидатного
захисту, цитокінового дисба-

лансу на фоні ендотоксемії та
запалення.

2. Важливим аспектом у сис-
темі бар’єрної функції є здат-
ність букальних епітеліоцитів
хворих до адгезії Canida albi-
cans як самостійного патогене-
тичного фактора, зі збільшен-
ням якого асоціюється зрос-
тання тяжкості кандидозу сли-
зової оболонки.

Перспективи подальших
досліджень полягають у роз-
робці адекватних лікувальних
заходів для усунення патоло-
гічного впливу на слизову обо-
лонку патогенетичних факто-
рів та збільшення ефективнос-
ті надання медичної допомоги.
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ОЦЕНКА ДИНАМИКИ БИОХИМИЧЕСКИХ И ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ РОТОВОЙ

ЖИДКОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ ГЕРПЕТИЧЕСКИМ СТОМАТИТОМ, НУЖДАЮ-
ЩИХСЯ В ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ

Одесский национальный медицинский университет, Одесса, Украина
Приведены результаты оценки динамики биохимических и иммунологических маркеров ро-

товой жидкости у пациентов с хроническим герпетическим стоматитом, нуждающихся в денталь-
ной имплантации. Выявленные изменения биохимических маркеров ротовой жидкости у боль-
ных с хроническим герпетическим стоматитом, нуждающихся в дентальной имплантации, сви-
детельствуют о наличии воспалительного процесса, дестабилизации системы перекисного окис-
ления липидов и нарушении местного иммунного ответа, что требует соответствующей специ-
фической медикаментозной коррекции.
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