
 Проблеми екології та медицини 
 

 17 

АЛЕЛЬНИЙ ПОЛІМОРФІЗМ ГЕНІВ ІМУННОЇ ВІДПОВІДІ  
У ХВОРИХ НА ПЛАЗМОКЛІТИННУ МІЄЛОМУ У ВІДДАЛЕНИЙ ПЕРІОД  
ПІСЛЯ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС 
Мінченко Ж.М., Любарець Т.Ф., Дмитренко О.О., Сілаєв Ю.О. 
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України» 

Мета дослідження. Дослідити поширеність поліморфних варіантів генів імунної відповіді у хворих на плазмо-
клітинну мієлому (ПКМ), які зазнали впливу факторів Чорнобильської катастрофи, для визначення спектру імуно-
генетичних чинників ризику розвитку захворювання. 

Матеріали та методи. Вивчено характер поширеності ізольованих та гаплотипових поліморфних варіантів ге-
нів імунної відповіді (TNF-α, TGF-β1, IL-6, IL-10, IFN-γ HLA-A, HLA-B, HLA-C, HLA-DRB1, HLA-DQA1, HLA-DQB1) у 
31 опроміненого та 47 неопромінених хворих на ПКМ у віддалений період після аварії на Чорнобильській АЕС у 
співставленні з поширеністю досліджуваних генів у жителів Центрального гено-географічного регіону України (364 
особи). Ідентифікація алельного поліморфізму досліджених генів проводилась за допомогою методу полімеразної 
ланцюгової реакції із застосуванням сиквенс-специфічних праймерів. Статистичну обробку рівня генетичного різ-
номаніття щодо відповідності рівновазі Харді-Вайнберга проводили з використанням програмного пакету 
ARLEQUIN 3.11. 

Результати. На сьогодні вагомими складовими у патогенезі ПКМ вважаються ендогенні чинники  формування 
і перебігу захворювання – гени імунної відповіді та іонізуюче випромінювання як один з етіологічних чинників інду-
кції захворювання. Тому потребує уточнення питання щодо внеску радіаційного чинника в ризик реалізації гене-
тичної схильності до виникнення патологічного процесу. 

За результатами проведеного дослідження поліморфізму шістьох генів головного комплексу гістосумісності 
HLA-A, -B, -C, -DRB1, -DQB1, -DQА1, а також з урахуванням поліморфізму промоторної ділянки гена  
TNF-α(rs1800629), екзона 1 гена TGF-β1 (rs1800470 та rs1800471), інтрона 1 гена IFN-γ(rs2430561), промоторних 
ділянок гена IL-6 (rs1800795 таrs1800797), промоторних ділянок гена IL-10 (rs1800871, rs1800896 та rs1800872) 
встановлено: 

- вірогідне  підвищення частоти генотипу TGF-βcodon 10 Т/Т (0,591, p < 0,05) і носійства специфічностей HLA-
C*06; DQB1*0501; DQB1*0601  у хворих на ПКМ (опромінені, неопромінені особи) відносно популяційного контро-
лю, що надає підставу вважати їх незалежними факторами генетичної схильності до даного захворювання. Пока-
зано, що поширеність гаплотипів IL-10 у хворих на ПКМ з обтяженим радіаційним анамнезом, які належать до ни-
зьких (ATA), середніх (ACC) та високих (GCC) продуцентів, в основному відповідає поширеності їх у групі неопро-
мінених осіб і контрольній популяції за виключенням достовірного зниження частоти гаплотипу  
IL-10-1082/-819/-592 GCC,у групі хворих на ПКМ з ускладненим  радіаційним анамнезом; 

- у опромінених хворих на ПКМ також характерним є підвищення поширеності гаплотипу  
HLA-А*24/В*07/С*06/DRB1*11/DQB1*06:01/DQА1*01:01 із включенням алельних груп HLA-А*24 та HLA-В*07 – ма-
ркерів низької імунологічної реактивності, що може позначитись на активності відновлення імунного гомеостазу та 
силі імунної відповіді на етапах лікування. 

Висновки. Отримані результати свідчать про певні особливості поширеності досліджуваних генів імунної від-
повіді (TNF-α, TGF-β1, IL-6, IL-10, IFN-γ HLA-A, HLA-B, HLA-C, HLA-DRB1, HLA-DQA1, HLA-DQB1) у осіб з обтяже-
ним радіаційним анамнезом як кандидатних маркерів ризиків виникнення захворювання, що у поєднанні з клініч-
ними характеристиками хворих на ПКМ складає основу для розширення спектру критеріїв з предикторними і про-
текторними функціями залежно від особливостей радіаційного анамнезу пацієнтів. 
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Полтавський державний медичний університет 

Особи, що доглядають за пацієнтами із деменцією, відіграють важливу роль у забезпеченні догляду, а також 
фізичної та емоційної підтримки, допомозі у вживанні ліків, боротьбі з поведінковими симптомами, змінами особи-
стості та втратою спілкування, а також у координації служб охорони здоров’я. 

 Догляд становить велике навантаження через прогресивний характер захворювання, його тривалість та від-
сутність ефективних методів лікування. Тягар догляду за пацієнтами залежить також від ступеню вираженості 
деменції, супутньої патології, соціальних і особистісних  факторів, пов’язаних із взаємовідносинами пацієнтів та 
осіб, які доглядають. На адаптаційні можливості організму має вплив циркадіанна організація фізіологічних функ-
цій людини. При порушеній роботі цих ритмів часто виникають  психологічні перенавантаження, безсоння, триво-
га, депресія, невротичні розлади.  

Метою даного дослідження було вивчення рівня стресостійкості доглядачів за пацієнтами із деменцією з ура-
хуванням індивідуального хронотипу. 

Нами обстежено 46 осіб, що доглядають за пацієнтами з деменцією. Критеріями включення  для осіб,  що  ви-
конують  функцію догляду, були:  вік 25 років і старше, догляд за одним пацієнтом. Використовувалися клініко-
психопатологічний, психодіагностичний, статистичний методи дослідження. Доглядачі повідомляли про високий 
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рівень фізичного, психологічного, емоційного та соціального навантаження. Дослідження включало використання 
методики «Шкала психологічного стресу PSM–25» (в адаптації Н.Є. Водоп'янової, 2009), Госпітальної шкали три-
воги та депресії (HADS, 1983), анкети Естберга (в адаптації С. І. Степанової, 1986) для визначення індивідуально-
го хронотипу. 

Особи, що доглядають за пацієнтами з деменцією, були стратифіковані на групи в залежності від рівня психо-
логічного стресу, який визначали за опитувальником PSM–25. В першу групу було включено 8 (17,4%) осіб з низь-
ким рівнем психічної напруженості, в  другу групу – 23 (50,0%) особи із середнім, в третю  – 15 (32,6%) осіб з ви-
соким рівнем. 

Оцінка біоритмологічного статусу догядачів за шкалою Естберга показала, що в І групі було 2 (25,0%) особи 
ранкового (58-76 балів) типу працездатності, 4 (50,0%) - недиференційованого (˃77 балів), 2 (25,0%) - вечірнього 
типу (<57 балів), у ІІ групі – 13 (56,6%), 5 (21,7%) і 5 (21,7%) відповідно, в  ІІІ групі – 9 (60%), 1 (6,7%) та 5 (33,3%) 
відповідно. Встановлено, що в І групі з низьким рівнем психічної напруженості було достовірно більше осіб неди-
ференційованого типу, ніж в ІІІ групі з високим рівнем психічної напруженості - 50,0% та 6,7% відповідно 
(χ2=5,759, р=0,05). 

Аналіз за шкалою HADS показав, що у доглядачів  ІІІ  групи в порівнянні з  І групою частіше відмічалися клініч-
ні прояви тривоги (χ2=7,738, p=0,006), а також були відсутні нормативні показники (χ2=9,079, p=0,003). Спостері-
галося клінічно значуще збільшення частоти клінічної депресії у обстежених ІІІ групи  порівняно із І групою 
(χ2=4,790, p=0,029), а також були відсутні нормативні показники  на відміну від І (χ2=15,221, p<0,001) та ІІ 
(χ2=9,079, p=0,003) груп.  

Таким чином, біоритмологічний профіль є важливим показником адаптаційного ресурсу  особистості. При до-
слідженні виявлено, що у осіб із недиференційованим типом працездатності рідше відмічалися клінічні прояви 
тривоги та депресії, що свідчить про достатній рівень адаптивності організму. Отримані дані слід  враховувати 
при проведенні психотерапевтичних та психокорекційних заходів для осіб, що доглядають за пацієнтами із деме-
нцією. 

 
 
 

ОСОБЛИВОСТІ  ЗМІН ДЕЯКИХ ПОКАЗНИКІВ СИСТЕМИ ГЕМОСТАЗУ  
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ЕСЕНЦІАЛЬНОЇ  ГІПЕРТЕНЗІЇ 
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1Полтавський державний медичний університет 
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Мета дослідження. Провести аналіз та визначити характер змін показників гемостазу, ліпідного обміну та їх 
роль у формуванні судинних уражень у хворих на компенсоване хронічне легеневе серце (ХЛС) бронхо-
легеневого ґенезу в умовах коморбідності з есенціальною гіпертензією (ЕГ).  

Матеріали та методи. Проведено вивчення та  аналіз показників системи гемостазу та ліпідного обміну  у 64 
хворих на  хронічне обструктивне захворювання легень із компенсованим ХЛС  (середній вік - 54,8±2,5 років), се-
ред яких 32 хворих з ізольованою патологією склали групу зіставлення, а 32 хворих, що мали  коморбідну  ЕГ II 
стадії (2 ступінь артеріальної гіпертензії) – основну групу.  Оцінка  судинно-тромбоцитарної і плазмової ланок ге-
мостазу визначалась за кількістю  тромбоцитів (Тр), тромбінового часу (ТЧ), протромбінового часу (ПтЧ), анти-
тромбіну-ІІІ (Ат-ІІІ),  толерантності плазми до гепарину (ТПГ), плазмінового лізису (ПлЛ), фібриногену (Фг),  роз-
чинного фібрину (РоФ). Ліпідний спектр крові вивчався за показниками загального холестерину (ХС), ХС ліпопро-
теїнів низької щільності (ХСЛПНЩ), ХС ліпопротеїнів високої щільності (ХСЛПВЩ), їхнього співвідношення та три-
гліцеридів (ТГ).  

Результати.  У хворих на компенсоване ХЛС бронхолегеневого ґенезу  відбувалися  зміни з боку всіх аналізо-
ваних показників гемостазу при  тому, що вірогідними, порівняно з практично здоровим особами, були підвище-
ними кількість Тр, вміст Фг, ТЧ , а також зниженою ТПГ і помірне, проте вірогідне, зниження Ат-ІІІ. Водночас зміни  
інших показників (ПтЧ, РоФ та ПлЛ) не були вірогідними і мали лише характер тенденції. У порівнянні з практично 
здоровими особами у хворих на компенсоване ХЛС мали місце збільшення вмісту ТГ, в більшому ступені – зага-
льного ХС, ХСЛПНЩ, зменшення вмісту ХСЛПВЩ та співвідношення ХСЛПНЩ/ХСЛПВЩ, проте всі зміни не були 
достовірними.  Зміни показників системи гемостазу  у хворих основної групи були більш значущими, при цьому 
серед суттєво підвищених (порівняно з практично здоровими особами), були кількість Тр , вміст Фг – в 2,7 рази , 
ТЧ – більш, ніж в 2,2 рази, в 2,1 рази - ПтЧ  і в 1,3 рази - ПлЛ. Відмічалось також суттєве (в 1,8 рази) зниження 
ТПГ і Ат-ІІІ (майже в 1,3 рази)  і водночас спостерігався більш, ніж утричі збільшений показник РоФ. У хворих із 
коморбідною патологією, порівняно із хворими на ХЛС бронхолегеневого ґенезу, суттєво підвищеними були Фг (в 
1,3 рази), ТЧ (в 1,5рази), ПтЧ (в 1,8 рази), ПлЛ (в 1,3 рази), РоФ (в 2,4 рази), а зниженими - ТПГ (в 1,5 рази) і Ат-ІІІ 
(майже в 1,2 рази).  Зміни показників ліпідного обміну у хворих основної групи були  також більш значущими - 
вміст ХС та  рівень ХСЛПНЩ  перевищували показники практично здорових осіб, відповідно, в 1,4 та 1,5 рази  і, 
порівняно із хворими групи зіставлення, були збільшеними в 1,2 та 1,3 рази,  відповідно. У хворих основної групи 
мало місце суттєве зниження вмісту ХСЛПВЩ  – в 1,3 рази порівняно із практично здоровими особами та мало 
тенденцію до зниження у порівнянні з хворими групи зіставлення. Cпіввідношення ХСЛПНЩ/ХСЛПВЩ у хворих 


