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жания уровней секреторного slgA
в слюне и других иммунологиче
ских показателей у пациентов им
мунологического центра. Уровни
секреторного IgA в слюне, общего
IgE определялись у 82 пациентов в
возрасте от 18 до 78 лет с помощью
разработанных тест-систем ООО
Укрмед-Дон, Украина, в Донецком
центре клинической иммунологии
и аллергологии. Субпопуляции Т и
В-системы определяли с помощью
соответствующих моноклональных
антител фирм «Ortho». Содержание
IgG, IgA, IgM определялось методом
радиальной иммунодиффузии. Ста
тистическая обработка осуществля
лась с использованием прикладных
программ «MedStat» и «Биостати
стика 3.03».

Результаты. Для анализа были
выделены группы пациентов с нор
мальными и сниженными уровнями
slgA в слюне при повышенном об
щем IgE и группа здоровых лиц. Было
установлено, что концентрации об
щего IgE в этих группах различаются
существенно. Так у лиц с дефицитом
з1дА(М=108,8±5,2мг/л) уровень об
щего IgE составлял 294,15±52,0 нг/
мл. Пациенты с нормальным уров
нем slgA (М=186,5±9,4мг/л) име
ли средние значения общего IgE
169,6±48,9нг/мл. У здоровых лиц
средние значения уровня общего IgE
были 51,85±9,3нг/мл, что ниже, чем
у вышеуказанных группах. Следова
тельно, средние значения уровней
общего IgE для пациентов с дефи
цитом slgA существенно превышают
аналогичный показатель, зареги
стрированный у пациентов с нор
мальным уровнем slgA в 1,7 раза, а
в сравнении с контрольной группой

(здоровые) в 5,6 раз. На фоне зна
чительного повышения общего ІдЕ
отмечается снижение показателей
зідА в 1,5 раза.

Выводы. Группа обследованных
лиц с нормальными уровнями зІдА в
слюне составляла 75,6%. 24,4% па
циентов имели существенное сни
жение уровней зІдА. Повышение
уровня общего ІдЕ зафиксировано у
42,7% обследованных.
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Важлива роль у розвитку атоніч
ного дерматиту (АД) відводиться де
фектам вродженої імунної відповіді.
Толл-подібні рецептори (ТІ_ЕІ) пер
шими сприймають сигнал загрози
від патогенів та мобілізують імунну
систему на боротьбу з інфекційни
ми агентами. При наявності функ
ціонального поліморфізму Т1_В зни
жується здатність до розпізнавання
відповідних ліганд та порушується
активація клітин імунної системи при
конфронтації з патогеном.

Мета нашого дослідження: ви
вчення асоціації поліморфізму
896А/С гену ТЕА4 (Г34986790) у дітей
хворих на АД зі схильністю до час
тих гострих респіраторних вірусних
інфекцій (ГРВІ) з особливостями пе
ребігу захворювання.

Нами обстежено 27 пацієнтів
віком від 2 до 7 років (серед яких
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дівчата склали 48,2%, а хлопці -
51,8%) хворих на АД зі схильністю до
частих ГРВІ, на стадії клінічної ремі
сії. Групу контролю склали 81 особа
з бази ДНК, попередньо скриновані
для виключення алергічних захво
рювань. Визначення поліморфізму
гену проведено методом полімераз-
ної ланцюгової реакції. Ампліфікація
здійснена з використанням специ
фічних олігонуклеотидних праймерів
із наступним рестрикційним аналі
зом. Детекція продуктів рестрикції
проведена за допомогою електро
форезу в 3% агарозному гелі з по
дальшою візуалізацією результатів у
УФ> -  світлі.

За результатами аналізу розпо
ділу частоти генотипів та алелей гена
ТЬВ4 за поліморфізмом 896А/С у
групах контролю та обстежених дітей
хворих на АД зі схильністю до частих
ГРВІ виявлена різниця за частотою
генотипів на рівні статистичної тен
денції (р=0,06). У групі дітей хворих
на АД зі схильністю до частих ГРВІ
достовірно частіше виявлена му
тантна алель 8963 гену ТІЛ4 (9,3%)
у порівнянні з групою популяційного
контролю (х2=4,33; р=0,038). У дітей
хворих на АД з мутантною алеллю
8963 гену ТІ_Р4 частіше, ніж у носіїв
«дикої» алелі, виявлені: тяжкий пе
ребіг захворювання (р=0,0485); су
путні аденоїдні вегетації у поєднанні
з алергічним ринітом (р=0,0053), по
лівалентна алергія (р=0,0485).

Отримані результати свідчать
про важливу роль мутантної алелі
8960 гена ТІ_Я4 у дітей хворих на АД
зі схильністю до частих ГРВІ у визна
ченні тяжкості перебігу та розвитку
ускладнень захворювання.
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В последние годы все больше'
внимания уделяется инфекцион
ным агентам, как возможным этио
логическим факторам в патогенезе
атеросклероза -  хронического за
болевания, в основе которого лежат?
повреждение эндотелия и форми
рование в стенке артерий атеро
склеротических бляшек. Семейство
образ-распознающих рецепторов,
среди которых наиболее изучены
ТоП-подобные рецепторы (Т1_П),;
обеспечивает эффективность врож
денного иммунитета благодаря рас
познаванию чужеродных для орга-
низмаэволюционно консервативных
молекулярных структур микробного
происхождения. Генетическая из
менчивость Т1_П может определять
различия в восприимчивости макро
организма к бактериям и вирусам, а
также интенсивность воспалитель
ного процесса.

Целью исследования явилось
установление инфицированности
атеросклеротически измененных 1
коронарных артерий отдельными ]
группами микроорганизмов и зави
симость уровня микробной обсеме- 3
ценности от наличия полиморфизма
896А/3 гена Т1_И4 (гз4986790).
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