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Анотація
Мета. Визначення деяких показників
імунітету у хворих на псоріаз.
Метод. Для ідентифікації різних субпопуляцій Т-лімфоцитів використовували ЛЦТ. Для
визначення загальної кількості лімфоцитів застосовували
комерційні
набори
МКАТ
(«МедБіоСпектр», РФ - Москва). Для визначення
рівня ЦІК використовували спектрофотометричний метод. Визначення вмісту IgG, IgA, IgM в сироватці крові здійснювали методом простої
радіальної імунодифузії з використанням моноспеціфіческіх сироваток проти імуноглобулінів
людини виробництва НДІ епідеміології та
мікробіології (Росія, Нижній Новгород). Інтерферони вивчали за допомогою ІФА. Визначення цитокінів проводили на иммуноферментному
аналізаторі фірми «Sanofi Diagnostics Paster» PR
2100 (Франція). Концентрацію α-і γ-ІФН вивчали
за допомогою тест-систем виробництва НВО
«Діагностичні системи» (РФ, Н. Новгород), а
рівень ІЛ-2 та ІЛ-4 - з використанням наборів виробництва «Протеїновий контур» (РФ, СПб) .
Результат. При дослідженні показників
клітинної ланки імунітету у хворих на псоріаз ми
встановили достовірне зниження CD3 + і CD4 + лімфоцитів у 85,2% хворих. CD8 + лімфоцити
були достовірно збільшені в 85,2% хворих на
псоріаз. Рівень натуральних кілерів CD16 + і
CD56 + був вірогідно зменшений в 85,2% хворих

на псоріаз. При вивченні цитокінів ми встановили, що рівень ІФН-α, ІФН-γ, і ІЛ-2 був достовірно зменшений у всіх хворих на псоріаз.
Висновки. У хворих на псоріаз спостерігалося порушення імунологічного балансу, яке полягало в пригніченні клітинної ланки імунітету,
встановлено достовірне зниження відносної кількості NK-клітин з фенотипом CD16 + і CD56 +.
Також було виявлено достовірне зниження ІФНγ, ІЛ-2 і ІФН-α, що побічно свідчить про пригничення функціональної активності Т-хелперів 1
типу, які синтезують ІЛ-2 і ІФН-γ, і виснаження
функціональних резервів всіх імунокомпетентних
клітин. Виявлено підвищення сироваткового
вмісту ІЛ-4, основного цитокина, синтезованого
Т-хелперами 2 типу. Спостерігалося збільшення
IgG та ЦІК.
Ключові слова: псоріаз, імунна система.
ABSTRACT
Background. The definition of some indicators
of immunity in patients with psoriasis.
Methods. To identify the various subpopulations of T-lymphocytes used LCT test. To determine
the total number of lymphocytes used commercial
kits MAbs ("MedBioSpektr" Russian Federation Moscow). For the determination of CIC using the
spectrophotometric method. Determination of IgG,
IgA, IgM in serum was performed by single radial immunodiffusion using monospecific sera against hu-
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man immunoglobulin production Institute of Epidemiology and Microbiology (Russia, Nizhny Novgorod). Interferons were studied by ELISA. Determination of cytokines were performed on enzyme immunoassay analyzer of the company «Sanofi Diagnostics
Paster» PR 2100 (France). The concentration of α-and
γ-interferon was studied using test systems produced
by "Diagnostic Systems" (Russia, Nizhny Novgorod),
and the level of IL-2 and IL-4 - with sets of production "Protein contour" (Russia, St. Petersburg) .
Result. In the study of cellular immunity in patients with psoriasis, we have established a significant
decrease CD3 + and CD4 +-lymphocytes in 85.2% of
patients. CD8 + lymphocytes were significantly increased in 85.2% of patients with psoriasis. Levels of
natural killer cells CD16 + CD56 + was significantly
reduced in 85.2% of patients with psoriasis. In the
study we found that the cytokine level of IFN-α, IFNγ, and IL-2 was significantly decreased in all patients
with psoriasis. CIC content in the peripheral blood of
patients with psoriasis was significantly increased in
all patients.
Conclusion. Based on the above it can be concluded that in patients with psoriasis was observed violation of the immunological balance, which is the
oppression of cellular immunity, found a significant
decrease in the relative number of NK-cells with the
phenotype CD16 + and CD56 +. It was also revealed
a significant decrease of IFN-γ, IL-2 and IFN-α,
which is indirect evidence of the oppression of the
functional activity of T-helper type 1, which synthesize IL-2 and IFN-γ, and the depletion of functional
reserves of immunocompetent cells. The increase of
serum levels of IL-4, which is the main cytokine synthesized by T-helper type 2.
Keywords: psoriasis, the immune system.
Псоріаз залишається однією з актуальних
проблем сучасної дерматології. «Висока питома
вага (до 15%) серед інших уражень шкіри, мультифакторіальна етіології, хронічний рецидивуючий перебіг, недостатня ефективність існуючих
засобів терапії, неповна вивченість механізмів розвитку» [1, с. 140] обумовлюють необхідність подальшого дослідження патогенезу захворювання і
розробки методів лікування цього дерматозу.
«Важливу роль у розвитку псоріазу грають
дендритні клітини і активовані Т-лімфоцити,
взаємодія яких запускає ряд механізмів, що призводять в остаточному підсумку до розвитку запального процесу і формування псориатических
уражень шкіри» [2, с 35]. Імунологічні дослідження встановили обумовленість псоріазу
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функціональними і комунікативними аномаліями
Т-лімфоцитів. «Встановлене гіперактивний стан
Т-хелперів при псоріазі сьогодні розглядається в
якості головного механізму, що приводить до
епідермальної проліферації з порушенням диференціювання кератиноцитів, розширенню судин,
проліферації і акумуляції нейтрофілів і Т-лімфоцитів. Активація Т-клітин є ключовою подією в
каскаді взаємодій клітин запального інфільтрату,
кровеносних судин і кератиноцитів »[3, с. 33].
Дослідження особливості імунного статусу
у хворих на псоріаз в залежності від віку, тривалості псоріазу та перебігу псоріатичний хвороби
на нашу думку дозволять доповнити сучасне уявлення про патогенез даного захворювання.
При спостереженні змін імунітету ми вивчали зміни показників клітинного і гуморального
імунітету у 54 хворих на псоріаз в залежності від
віку хворих, давності захворювання та частоти рецидивів.
Методи дослідження. Показники клітинного імунітету включали визначення вмісту Т-, Влімфоцитів, Т-хелперів і Т-супресорів, натуральних кілерів (NK-клітин з фенотипом CD16 + і
CD56 +), цитокінів (ІФН-α, ІФН-γ, ІЛ-2 і ІЛ-4).
Стан гуморального ланки імунітету оцінювали за
рівнем ЦВК. Також вивчали кількісний вміст в сироватці крові імуноглобулінів А, М, G. Для ідентифікації різних субпопуляцій Т-лімфоцитів використовували ЛЦТ. Для визначення загальної
кількості лімфоцитів застосовували комерційні
набори МКАТ («МедБіоСпектр», РФ - Москва).
Для визначення рівня ЦІК використовували метод
світлового розсіювання внаслідок преципітації
комплексів антиген-антитіло з подальшим спектрофотометрическим визначенням оптичної
щільності преципітату. Визначення змісту IgG,
IgA, IgM в сироватці крові здійснювали методом
простої радіальної імунодифузії з використанням
моноспеціфіческіх сироваток проти імуноглобулінів людини виробництва НДІ епідеміології та
мікробіології (Росія, Нижній Новгород). Інтерферони вивчали за допомогою ІФА. Визначення цитокінів проводили на иммуноферментном
аналізаторі фірми «Sanofi Diagnostics Paster» PR
2100 (Франція). Концентрацію α-і γ-ІФН вивчали
за допомогою тест-систем виробництва НВО
«Діагностичні системи» (РФ, Н. Новгород), а
рівень ІЛ-2 та ІЛ-4 - з використанням наборів виробництва «Протеїновий контур» (РФ, СПб) .
Результати дослідження. Дослідження
імунітету в залежності від віку пацієнтів представлено в таблиці 1.
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Таблица 1. Показники (М±m) імунной системи хворих на псориаз в залежності від віку пацієнтів
Вік пацієнтів
Група конПоказник
31-50
51
и
тролю,
18-30 років
років
старше
n=20
n=8
n=25
n=21
СD3+лімфоцити, % 55,4±1,3
51,7±1,31 49,0±2,3 1 59,7±1,3
СD4+лімфоцити, % 30,2±0,8
28,0±0,71 22,6±1,11 30,0±0,9
СD8+лімфоцити, % 17,0±0,7
17,4±1,51 23,1±1,7 1 16,6±0,5
СD22+лімфоцити, % 11,1±0,6
10,2±0,6 8,5±0,81
10,8±0,7
СD16+лімфоцити, % 16,2±0,8
14,2±0,8 1 13,2±0,8 1 16,9±2,30
СD56+лімфоцити, % 16,7±1,6
15,2±1,71 12,6±0,61 17,3±1,45
ІФН-α, пг/мл
5,38±0,6
4,3±0,7 1 3,28±0,4 1 5,74±1,1
ІФН-γ, пг/мл
81,8±2,9
51,2±1,5 1 31,8±1,9 1 82,4±7,9
1
ІЛ-4, пг/мл
28,2±3,7
34,6±5,21 58,2±4,71 22,7±3,4
ІЛ-2, пг/мл
25,6±2,41 17,8±1,81 15,7±1,41 28,3±2,6
IgA, г/л
2,0±0,1 1
1,8±0,3 1 2,2±0,2 1 3,3±0,3
IgM, г/л
1,5±0,05
1,4±1,2
1,7±0,41
1,4±0,2
1
1
1
IgG, г/л
12,2±1,4
14,0±0,8 14,2±1,6
10,6±0,7
ЦІК, ум.од
61,2±2,8
86,5±4,3 1 94,2±10,6 1 56,2±5,0

Примітка. 1 – вірогідна різниця від аналогіч- СD8 + лімфоцитів на 39%. Зниження ІЛ-2 на 45%,
ного показника здорових донорів (р<0,05)
ІФН-α на 40% і ІФН-γ на 61%, а також збільшення
При дослідженні імунологічних показників вмісту ІЛ-4 на 156%. Зниження вмісту IgA, збільв залежності від віку встановлено відхилення в бік шення IgG та ЦІК.
зниження зі збільшенням віку пацієнтів СD3 + на
Далі були проаналізовані імунологічні по18%, СD4 + на 25%, СD22 + на 21%, СD16 + на казники в залежності від давності псоріазу (таб22% і СD56 + лімфоцитів на 27% і збільшення лиця 2).
Таблица 2. Показники (М±m) імунної системи хворих на псоріаз в залежності від давності захворювання
Давність захворювання
Група конПоказник
16 и більше
тролю,
1-5 років 6-15 років
років
n=20
n=12
n=20
n=22
СD3+лімфоцити, % 56,7±1,4 50,7±1,61 50,1±2,1 1
59,7±1,3
1
1
СD4+лімфоцити, % 29,6±0,8 26,1±0,7
23,1±1,1
30,0±0,9
СD8+лімфоцити, % 16,8±0,4 18,6±1,51 22,8±1,7 1
16,6±0,5
СD22+лімфоцити, % 10,4±0,6 10,0±0,6
8,2±0,81
10,8±0,7
1
1
СD16+лімфоцити, % 15,6±0,8 13,2±0,8
12,9±0,8
16,9±2,30
СD56+лімфоцити, % 16,9±1,6 14,2±1,71 12,8±0,61
17,3±1,45
ІФН-α, пг/мл
4,28±0,4 1 3,72±0,4 1 3,22±0,4 1
5,74±1,1
1
1
ІФН-γ, пг/мл
79,8±2,9 54,2±1,5
30,8±1,9
82,4±7,9
ІЛ-4, пг/мл
29,2±3,71 32,6±5,21 59,2±4,71
22,7±3,4
ІЛ-2, пг/мл
26,6±2,41 16,8±1,81 14,3±1,41
28,3±2,6
IgA, г/л
2,1±0,1 1 1,9±0,3 1 1,9±0,2 1
3,3±0,3
IgM, г/л
1,5±0,05 1,4±1,2
1,7±0,41
1,4±0,2
IgG, г/л
11,2±1,4 14,5±0,8 1 16,1±1,6 1 10,6±0,7
ЦІК, ум.од
63,5±2,81 84,2±4,3 1 92,8±10,6 1 56,2±5,0
1
Примітка. – вірогідна різниця від аналогічного показника здорових донорів (р<0,05)
Дослідження в залежності від давності
псоріазу встановило: достовірне зниження рівня
СD3 + на 16%, СD4 + на 23%, СD16 + на 24% і
СD56 + на 26% і збільшення СD8 + лімфоцитів на
37%, зниження ІЛ-2 на 49% , ІФН-α на 44% і ІФНγ на 62%, а також збільшення вмісту ІЛ-4 на 161%

у хворих на псоріаз з ростом тривалості хвороби
більше 15 років.
Далі нами було проаналізовано зміни показників імунітету в залежності від частоти рецидивів (таблиця 3).
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Таблиця 3. Показники (М±m) імунної системи хворих на псоріаз в залежності від частоти рецидивів
псориазу
Частота рецидивів
Група конПоказник
1 раз на 3 1 раз на 2
тролю,
щорічно,
роки,
роки,
n=20
n=25
n=15
n=14
СD3+лімфоцити, % 53,4±1,31
51,7±1,31
52,1±2,3 1
59,7±1,3
1
СD4+лімфоцити, % 29,7±0,8
27,6±0,7
23,4±1,11
30,0±0,9
1
1
СD8+лімфоцити, % 16,8±0,7
18,6±1,5
22,6±1,7
16,6±0,5
СD22+лімфоцити, % 11,1±0,6
10,2±0,6
9,5±0,8
10,8±0,7
1
1
1
СD16+лімфоцити, % 15,2±0,8
14,6±0,8
12,9±0,8
16,9±2,30
СD56+лімфоцити, % 15,9±1,61
15,3±1,71
13,6±0,61
17,3±1,45
ІФН-α, пг/мл
4,8±0,61
4,3±0,7 1
3,28±0,4 1
5,74±1,1
1
1
1
ІФН-γ, пг/мл
71,8±2,9
45,2±1,5
34,3±1,9
82,4±7,9
ІЛ-4, пг/мл
30,2±3,71
32,6±5,21
56,2±4,71
22,7±3,4
ІЛ-2, пг/мл
21,6±2,41
18,8±1,81
16,7±1,41
28,3±2,6
1
1
1
IgA, г/л
1,9±0,1
2,1±0,3
1,8±0,2
3,3±0,3
IgM, г/л
1,5±0,05
1,4±1,2
1,7±0,41
1,4±0,2
IgG, г/л
13,4±1,4 1
14,1±0,81
15,2±1,6 1
10,6±0,7
1
1
ЦИК, усл.ед
69,2±5,8
84,3±4,3
91,2±5,6
56,2±5,0
Примітка. 1 – вірогідна різниця від аналогічного показника здорових донорів (р<0,05)
Дослідження в залежності від частоти рецидивів псоріазу встановило: зниження рівня СD3 +
лімфоцитів на 13%, СD4 + на 22%, СD16 + на 23%
і СD56 + лімфоцитів на 21% і збільшення СD8 +
лімфоцитів на 36%, зниження рівня ІЛ-2 на 41%,
ІФН-α на 43%, ІФН-γ на 58%, а також підвищення
рівня ІЛ-4 на 147% у хворих на псоріаз з
щорічними рецидивами.
Зіставлення імунологічних порушень виявило, що зниження рівня CD3 +, CD4 +, CD22 +,
CD16 + і CD56 + -лімфоцитів, збільшення CD8 +
лімфоцитів, зниження ІФН-α, ІФН-γ, ІЛ-2, збільшення ІЛ-4, зниження IgA , збільшення IgМ і IgG
і ЦВК спостерігали у хворих із середнім віком
52,4 ± 7,3 року, давністю псоріазу 11,8 ± 2,1 року
і рецидивами 1,2 ± 0,8 року. Дефіцит Т-клітинного
імунітету, зниження СD22 + свідчить про часткове імунодефіцит у вигляді недостатності
клітинної ланки імунітету у хворих на псоріаз.
На підставі вищезгаданого можна зробити
висновок, що у хворих на псоріаз спостерігалося
порушення імунологічного балансу, яке полягало
в пригніченні клітинної ланки імунітету, встановлено достовірне зниження відносної кількості
NK-клітин з фенотипом CD16 + і CD56 +. Також
було виявлено достовірне зниження ІФН-γ, ІЛ-2 і
ІФН-α, що побічно свідчить про пригноблення
функціональної активності Т-хелперів 1 типу і

виснаження функціональних резервів всіх імунокомпетентних клітин. Виявлено підвищення сироваткового вмісту ІЛ-4, який є основним цитокіном, який синтезується Т-хелперами 2 типу.
Спостерігалося збільшення IgG та ЦІК.
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