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лактики РШМ и других локализаций, вызванных 
HPV, получат значительное развитие.

В 1964 г. Ч.Камерон писал: ". если женщина 
умирает от РШМ, то кто-то еще. кроме рака, по
винен в ее смерти". Автор подчеркивает, что 
применение современных методов диагностики 
должно свести на нет смертность от РШМ [19].
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СУЧАСНІ ТЕОРІЇ ВИНИКНЕННЯ РАКУ ШИЙКИ МАТКИ.
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Незважаючи на достатню кількість наукових праць, які стосуються раку шийки матки, в сучасній лі
тературі залишаються багато невисвітлених проблем. В статті подана добірка статистичних даних, 
епідеміологічна оцінка та детально проаналізований стан захворюваності та смертності від даної па
тології. Крім цього, розглядаються питання морфологічної діагностики та різних методів лікування s 
профілактики раку шийки матки.
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ні XX сторіччя, дозволив довести, ще запалення 
у поєднанні з метаболічними факторами ризику 
відіграє ключову роль у формуванні та розвитку 
специфічного атеросклеротичного дефекту су
динної стінки -  атеросклеротичної бляшки: імун
ні клітини домінують у ранньому агеросклєроти-
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чному ураженні та акумулюють ліпідні включен
ня; їх медіатори стимулюють прогресування за

хворювання та формування атеросклеротичної 
бляшки; дисбаланс в імунорегуляторних механі
змах призводить до дестабілізації бляшки та клі
тинних маніфестацій [16,22].
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запального захворювання, що індуковане пору
шенням ліпідного метаболізму в місцях гемоди- 
намічного напруження в судинах є загально
прийнятим. Про це свідчить участь в атерогене- 
зі ендотеліальних, гладком’язевих клітин, фібро
бластів, моноцитів нейтрофілів, тромбоцитів та 
лімфоцитів [2]. При запаленні та атеросклерозі 
адгезію моноцитів та нейтрофілів на поверхні 
ендотелію активують одні й ті ж білки клітинних 
взаємодій: інтегрини на мембрані нейтрофілів і 
моноцитів, Е-селектин на мембрані ендотелію і 
Р-селектин тромбоцитів [6]. В обох випадках 
відбувається активна інфільтрація тканин цирку
люючими в крові моноцитами і нейтрофілами, 
що посилює утворення супероксид-радикалів та 
активує перекисне окиснення протеїнів та ліпідів 
[1]. Як при запаленні, так і при атеросклерозі у 
відповідь на секрецію клітинами пухкої сполуч
ної тканини інтерлейкіну-6, гепатоцити посилю
ють синтез та секрецію в кров білків гострої фа
зи ( С-реактивний білок, сироватковий амілоїд А, 
гаптоглобін, альфа-1 інгібітор протеїназ, ліпоп- 
ротеїн А і фібриноген) [4]. В інтимі артерій про- 
ліферують гладком'язеві клітини, формуються 
ліпідні плями та збільшується вміст етерифіко- 
ваного холестерину як в клітинах, так і в позаклі
тинному матриксі [12]. Синдром запалення при 
цьому неспецифічний: прояви його багато в чо
му однакові у відповідь на мікробну або вірусну 
інфекцію. При синдромі запалення нейтрофіли, 
як функціональні фагоцити поглинають і зне
шкоджують мікроорганізми, що проникли орга
нізм людини, а моноцити -  макрофаги ( такі ж 
функціональні фагоцити ) поглинають в крові і 
тканинах ендоганні макромолекули білка після їх 
фізіологічної денатурації ( перекисне окислення, 
формування імунних комплексів) [3] Отже, за
палення та процеси атерогенезу складаються з 
однакових функціональних реакцій.

Останнім часом велику роль приділяють інфе
кції у розвитку атеросклерозу. Уже давно визна
валося. що патогенез атеросклерозу містить за
пальний компонент, і це може мати особливе 
значення, з огляду на клінічні ускладнення ате
росклерозу, які можуть привести до нестабіль
ності бляшки. Результати останніх епідеміологі
чних досліджень підтвердили потенційну мож
ливість цього аспекту захворювання. Був повід
омлений зв'язок між декількома патогенами й 
ризиком коронарної хвороби серця (ІХС). Одна з 
гіпотез полягає в тому, що імунна відповідь на 
антигени патологічних мікроорганізмів перехре
сно реагує з гомологічними білками макрооргані
зму у формі молекулярної мімікрії. Група білків, 
які можуть брати участь у цьому процесі - це ін
дуковані стресом білки, відомі, як білки теплово
го шоку (HSP) (Кулішов С.К., Черевко О.А., Куч 
Н.П., Запорожська Н.М, 2006).

Білки теплового шоку (або шаперони) є оліго- 
мерними білками, які допомагають згортанню 
нативних або денатурованих білків. Це є їхньою 
основною функцією. Виробляються вони при рі
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зноманітних стресах, зокрема, при інфекції. Біл
ки теплового шоку є високо консервативним сі
мейством білків, тобто їхня структура подібна в 
різних організмів. Внаслідок міжвидової гомоло- 
гічності може виникнути перехресне реагування 
між ефекторними механізмами відповіді на бак
терійний HSP (зокрема GroEL) та hHSP60 ендо
теліальних клітин, що призводить до ендотеліа- 
льної дисфункції із наступною ініціацією каскаду 
запальних реакцій.

Сучасними критеріями причетності того чи ін
шого мікробного патогенну до виникнення та/або 
прогресування атеросклеротичного процесу є: 
1)дані про розповсюдженість інфекції в популяції 
та наявність позитивної кореляції між інфіковані- 
стю та частотою виникнення атеросклеротичних 
ускладнень; 2) присутність ДНК або життєздат
них форм патогенну у ділянках атеросклеротич
ного ураження з достовірно більшою частотою 
ніж у інтактній судинній стінці; 3) можливість ін
дукції атеросклеротичного процесу в експери
ментальних умовах [19].

Дослідження у всіх напрямках дозволило виді
лити певну групу патогенів, наявність яких до
стовірно пов’язана якщо не з виникненням, то з 
швидким прогресуванням атеросклерозу. До них 
належать представники сімейства
Herperoviridae. Chlamidia Pneumoniae, 
Helicobacter pylori. Porphyromonas gingivalis. Ряд 
досліджень свідчать про наявність жорсткої ко
реляції між швидкістю прогресування атеро
склерозу та одночасним інфікуванням кількома 
патогенами [9,14,30.31].

У 1992 р. (Shour and Kuo) вперше ідентифіку
вали Chlamidia Pneumoniae в атеросклеротично 
ураженій тканині коронарних артерій використо
вуючи електронну мікроскопію, PCR та імуногіс- 
тохімічний метод [10,25,26]. З того часу опублі
ковано близько 45 робіт про виділення Chlamidia 
Pneumoniae за допомогою різних методів з ате
росклеротичних дефектів різної локалізації [17]. 
В середньому рівень детекцїї Chlamidia 
Pneumoniae в уражених ділянках складає 60% 
при 3% у неуражєних [7]. Виділення з атеро
склеротичної бляшки життєздатних форм при їх 
відсутності у судинному ендотелії неуражєних 
ділянок артеріального русла, в комплексі з да
ними про наявність кореляції між ступенем роз- 
повсюдженості та ступенем інфікованості ендо
телію артеріального русла свідчать [27,29] про 
більш суттєві причинно-наслідкові зв’язки між 
інфекцією та патогенезом атеросклерозу. Що 
стосується тваринних моделей, то було виявле
но, що інфікування тварин прискорювало фор
мування специфічних уражень в аорті [18,28].

Хламідійна інфекція може бути асоційована з 
атеросклерозом і може бути причинним факто
ром ризику захворювання коронарної артерії 
Chlamidia Pneumoniae може інфікувати, розмно
жуватися всередині й модулювати функцію всіх 
типів клітин атероми. Відповідно до сучасних 
уявлень, гіпотетичними механізмами залучення
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інфекції до атерогенезу є пошкодження ендоте
лію з наступною ендотеліальною дисфункцією, 
індукція міграції в субендотеліальний шар клітин 
моноцитарно-макрофагального ряду та лімфо
цитів, підтримка хронічного запального процесу 
з відповідними змінами цитокінового профілю та 
підвищенням інтенсивності окислювальної мо
дифікації ліпідів низької щільності, стимуляція 
проліферації гладком'язевих клітин судинної сті
нки, порушення метаболізму холестеролу та ан- 
тиапоптичний ефект. Крім того, окремі мікроор
ганізми здатні провокувати аутоімунні реакції за
вдяки антигенній мімікрії, зокрема за рахунок бі
лків теплового шоку HSP Білок теплового шоку 
хламідій сприяє інтенсивному мононуклеарному 
запаленню. Цей протеїн знаходять в атероскле
ротичних бляшках [15].

Білок теплового шоку 60 хламідій та ліпополі- 
сахарид можуть модулювати клітинну функцію в 
напрямку дисрегуляції метаболізму ліпідів (оки
слення ліпідів низької щільності), індукування 
запального каскаду цитокінів, металопротеїнази 
і запускати синтез перехресно реагуючих анти
тіл, а також ініціювати й сприяти розвитку атеро
генезу. Отримані дані вказують, що HSP 60 при
сутній у людській атеромі й може грати роль у 
розвитку ушкоджень шляхом прямої активації 
макрофагів. Chlamidia Pneumoniae викликає фо
рмування пінистих клітин з мононуклеарних фа
гоцитів шляхом впливу хламідійиого ліпополіса- 
хариду (cLPS) і окислення ліпопротеїну низкої 
щільності хламідійним HSP60 (с HSP60). Таким 
чином, різні хламідійні компоненти можуть спри
яти різним подіям у розвитку атеросклерозу. Ар
теріальні ендотеліальні клітини більше схильні 
продукувати HSP60 і різні молекули адгезії після 
того, як вони піддаються впливу стресових фак
торів, включаючи класичні фактори ризику ате
росклерозу, завдяки їхній підвищеній схильності 
до високого артеріального тиску в порівнянні з 
низьким тиском у венах. Також ендотеліальні 
клітини є першими потенційними мішенями для 
циркулюючих НБРбО-специф'чних Т-клітин або 
антитіл [24].

Тобто, білок теплового шоку 60 і ліпополісаха- 
рид - потенційні детермінанти вірулентності в 
ході атерогенезу. Таким чином, при виникненні 
інфекції організм починає виробляти імунітет 
проти HSP60 мікроорганізмів. Однак внаслідок 
подібності людського і мікробного HSP60 вини
кає перехресна імунна реакція проти власного 
білка теплового шоку, тобто аутоімунна реакція.

На автоімунні механізми атеросклерозу вказу
ють специфічні імунні реакції проти білків тепло
вого шоку або oxLDL ( Wick G. et al , 2001, 2004). 
Імунокомпетентні клітини інфільтрують атеро
склеротичні бляшки на всіх стадіях. Інфільтруючі 
бляшки Т-клітини розпізнають окислений ліпоп- 
ротеїн низької щільності (LDL) і білки теплового 
шоку, і це приводить до продукції антитіл. Цито- 
кіни, що секретуються активованими Т- 
клітинами, можуть контролювати активність ма

крофагів, експресію рецепторів-скавєнджерів і 
секрецію металопротеїнази. Більше того, цитокі- 
ни, що секретуються Т-клітинами й макрофага
ми, модулюють проліферацію гладком'язових 
клітин, утворення окису азоту, апоптоз і індуку
ють активацію ендотелія.

Нагромадження в атеросклеротичних бляшках 
прозапальних ( інтерлейкін-2, інтерферон-у) і 
протизапальних ( трансформуючий фактор рос
ту ^-протеїн 1-3) факторів свідчать про клітинну. 
Т-хелперну першого типу імунну відповідь. Ба
ланс між прозапальними і протизапальними ци- 
токінами може бути вирішальним для прогресу
вання атеросклерозу (Кулішов С.К., Яковенко 
О.М., Запорожська Н.М., 2006).

Через пошкодження ендотелію інфекційні збу
дники можуть ініціювати пусковий механізм реа
кції у відповідь на них. Рівень концентрації меді
аторів запалення в кровотоці ( таких як С- 
реактивний протеїн і фібриноген) є показником 
запально-системної відповіді і атеросклерозу.

Прикладом зв'язку атеросклерозу і запального 
процесу може бути вплив інфекційних захворю
вань порожнини рота на розвиток серцево- 
судинної патології, зокрема ІХС.

У 80-х роках минулого сторіччя було розпочато 
ряд довготривалих епідеміологічних досліджень, 
що взяли за мету довести причетність періодон- 
тальної інфекції до розвитку і прогресування 
ІХС. Згідно літературних даних, було помічено, 
що у пацієнтів з інфарктом міокарда в анамнезі, 
як правило, стан порожнини рота гірший ніж у 
обстежених із контрольної групи. При обстежен
ні було виявлено, що пацієнти з тяжкою формою 
рецесії ясен мали більший ризик виникнення ін
фаркту міокарда, ніж група осіб із здоровим па- 
родонтом [5].

З того моменту в систематичних літературних 
оглядах відмічалось, що існує зв’язок між захво
рюваннями тканин пародонту та ІХС, а саме під
вищення ризику виникнення ІХС в 1 , 3 - 2  рази у 
осіб із захворюваннями пародонту [17].

Серед прямих доказів зв'язку цих патологій є 
виявлення домінуючих патогенних мікроорганіз
мів порожнини рота, таких як Porphyromonas 
gingivalis, Actinobacillus actinomycetemcomitans. 
Tannerella forsythensis, Treponema denticola. 
Prevotella intermedia, Pusobacterium nucleatum. 
Micromonas micros, Campylobacter rectus 
Eikenella corrodens та інші (17,13) в атероскле
ротичних бляшках, що вказує на можливість 
проникнення в атероми збудників з порожнини 
рота. Пізніше причетність цих збудників до ате
рогенезу та розвитку ІХС було доведено шляхом 
визначення підвищеного титру антитіл до них та 
визначення ДНК в сироватці крові. Так 68% до
сліджених мали підвищений титр IgG до цих 
збудників, а у 86% учасників відмічався зв’язок з 
Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythensis 
та Treponema denticola. Крім того Porphyromonas 
gingivalis може проникати в ендотеліальні кліти
ни, запускаючи процес агрегації тромбоцитів, що
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в свою чергу є ключовим фактором в формуван
ні атероми та тромбу. За допомогою полімераз- 
ної ланцюгової реакції була виявлена присут
ність збудників у 18-30% у бляшці сонної артерії.

Найважливішими періодонтальними збудни
ками, причетність яких доведена до атерогенезу 
та розвитку ІХС є Г-негативні бактерії 
Porphyromonas gingivalis та ActinobaciHus 
actinomycetemcomitans. Обидва ці збудники були 
виявлені в атеросклеротичних бляшках Рівень 
антитіл до збудників періодонтиту визначався за 
допомогою мултисеротипу ELISA (чутливість 
методу 70%, специфічність 90%) [21].

Більшість експериментальних свідчень, що 
вказують на взаємозв'язок між серцево- 
судинною патологією та захворюваннями паро- 
донта, отримано при дослідах на тваринах. При 
обстеженні мишей з недостатністю аполіпопро- 
теїну-Е було показано, що клінічно індукована 
бактерійемія, як і інфікування порожнини рота 
Porphyromonas gingivalis призвела до збільшен
ня розміру атероми в порівнянні з даними, отри
маними в контрольній групі. Аналогічні показни
ки були зафіксовані у дослідах на морських сви
нках, яким в ротову порожнину вводили 
Porphyromonas gingivalis: відмічалось підвищен
ня рівня С-реактивного білка і збільшення розмі
ру атероми в порівнянні з контрольними твари
нами. Отримані дані вказують на участь даного 
збудника пародотнальної інфекції в розвитку 
атеросклерозу [20].

Pirkko J. Pussinen і його колеги (Університет 
Гельсінки) обстежили 1163 чоловіків похилого 
віку. У всіх учасників визначались титри антитіл 
до ActinobaciHus actinomycetemcomitans і 
Porphyromonas gingivalis. ІХС була діагностова
на у 159 осіб. Серед осіб з повною втратою зубів 
майже 20% хворіли ІХС, серед чоловіків з збе
реженими зубами - лише 12,1% (р=0,003). В гру
пі учасників з збереженими зубами ІХС виявля
лась у 17,4% Р. gmgivalis-серопозитивних паціє
нтів и у 11,1% серонегативних учасників 
(р=0,026). Після поправки на вік та інші фактори 
серцево-судинного ризику виявилось, що при 
максимальних титрах антитіл до обох патогенів 
ймовірність наявності супутньої ІХС була на 50% 
більша, ніж при низьких титрах. Титр антитіл мав 
зворотній зв’язок з рівнем холестерину липопро- 
теїдів високої щільності (р=0.050). Позитивна 
кореляція між показником сумарної товщини 
внутрішньої та середнього шару стінки сонної 
артерії і бактеріальним навантаженням особли
во проявлялась у пацієнтів, інфікованих перева
жно специфічними бактеріями, що мають безпо
середнє відношення до розвитку захворювання 
пародонту [21].

Вплив запалення в тканинах пародонта на 
прогресування атеросклерозу може здійснюва
тись трьома різними шляхами [29]. Збудники за
хворювань пародонта запускають процес фор
мування зубного нальоту, що призводить до 
розвитку запальних явищ в тканинах. Утворення
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пародонтальних кишень збільшує простір під яс
нами, що сприяє приросту кількості бактерій і 
збільшенню об'єму зубо-ясенних відкладень. 
Виникають запальні явища на місцевому рівні, 
які спричиняють розвиток мікровиразок епітелію 
кишень, тим самим збільшуть ризик віддаленого 
інфікування та транзиторної бактерійемії. Крім 
того бактерії виділяють безліч біологічно актив
них речовин, включаючи ліпополісахариди, ен
дотоксини. хемотаксичні пептиди, протеїни, ор
ганічні кислоти, які можуть попасти в системний 
кровообіг

Продукти життєдіяльності бактерій запускають 
запальну відповідь зі сторони макроорганізму 
вцілому, що призводить до підвищення концент
рації реагентів гострої фази і медіаторів запа
лення в сироватці крові ( С-реактивний протеїн, 
сироватковий амілоїд А, фібриноген, гаптогло- 
бін, фактор некрозу пухлин а. інтерлейкін-6, ін- 
терлейкін-8) Підвищення концентрації медіато
рів запалення, що циркулюють в крові, сприяє 
активізації запальних процесів, які викликають 
атеросклероз [11].

Імунізація проти бактеріальних збудників може 
бути причиною виникнення аутоімунних реакцій, 
що сприяють розвитку атеросклерозу. Молеку
лярна схожість, що спостерігається між деякими 
з бактеріальних білків та людськими пептидами ( 
наприклад білок теплового шоку HSP60), підви
щує ймовірність того, що антитіла, які продуку
ються у відповідь на бактеріальні агенти, можуть 
перехресно реагувати з пептидами людини, за
пускаючи аутоімунну відповідь [23].

У випадку з HSP60 вважається, що пошко
дження артеріальних ендотеліальних клітин 
стимулює атеросклеротичні процеси в судинах. 
Реагуючи перехресно, епітопи можуть стимулю
вати активність Т-клітин по відношенню до анти
генів носія. Таким чином прозапальна реакція 
буде носити аутоімунний характер, посилюючи 
пошкоджуючий вплив бактеріальних збудників 
на серцево-судинну систему.

Незважаючи на велику кількість досліджень та 
наукових праць, мета яких була встановити при
чини і патогенетичні ланки атеросклерозу та 
ІХС, досі поставити остаточну крапку в цьому 
питанні не можна Проблема атеросклерозу як 
системного хронічного захворювання запальної 
та аутоімунноі природи викликала необхідність 
з'ясувати причини такої системності. Не останню 
роль в аутоімунних механізмах цього захворю
вання грають білки теплового шоку. Перехресна 
реакція у формі молекулярної мімікрії між білка
ми патогенів та БТІ1І макроорганізму ще раз під
тверджує, що прозапальна реакція носить ауто
імунний характер.
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І’ефсрат.
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ АУТОИМУННЫХ МЕХАНИЗМОВ ПАТОГЕНЕЗА ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 
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Обзор посвящён актуальным вопросам тригерных факторов системности ишемеческой болезни 
сердца и атеросклероза. Рассматривается роль аутоимунного воспаления, белков теплового шока в 
развитии и прогрессировании ишемической болезни сердца.
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