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Стійкий перебіг з частими рецидива-
ми, можливість виникнення злоякісних но-
воутворень та інших тяжких ускладнень 
папіломатоза гортані, недостатня ефектив-
ність лікування обґрунтовують актуальність 
визначення ролі різних факторів імунологі-
чної реактивності у формуванні системного 
та локального імунітету хворого, які знач-
ною мірою визначають клінічний перебіг 
захворювання та ефективність проведеного 
лікування.  

Виконані нами дослідження клітинно-
го та гуморального імунітету хворих на па-
піломатоз гортані (ПГ) виявили у них суттє-
ві порушення імунного гомеостазу, які поз-
начились зменшенням загальної кількості 
Т-лімфоцитів периферичної крові, зміною їх 
субпопуляційного складу та функціональної 
активності, різноспрямованими змінами 
цитотоксичної активності природних клі-
тин-кілерів, розладами в системі інтерферо-
ногенезу, продукції імуноглобулінів основ-
них класів, циркулюючих імунних комплек-
сів [4, 5]. 

В останні роки в клінічних та науко-
вих дослідженнях більше уваги стало при-
ділятись вивченню біологічної ролі IgE в 
реалізації імунологічних функцій не тільки 
при алергічних захворюваннях та гельмін-
тозах, але й при запальних захворюваннях 
бактеріальної, вірусної, грибкової природи, 
при аутоімунній, онкологічній патології [2, 
6, 10, 11]. Широко розповсюджена думка 
про те, що імуноглобуліни цього ізотопу 
належить розглядати виключно як причину 
розвитку алергічних захворювань, є однос-
торонньою і не повною мірою відображає їх 
значення у формуванні імунологічної реак-

тивності. На сьогодні прийнято вважати, що 
IgE, крім реалізації алергічних реакцій не-
гайного типу, є одними із суттєвих чинників 
захисту слизової оболонки при їх контакті з 
інфекційними агентами, зв’язуючи останні 
на поверхні тканинних базофілів, особливо 
якщо захист, який реалізують секреторні 
IgА, виявився неефективним. Така реакція 
супроводжується вивільненням вазоактив-
них амінів та хемотаксичних чинників, зда-
тних залучити в осередок запалення інші 
гуморальні та клітинні захисні фактори [16]. 
Особливо важливе значення захисна функ-
ція IgE набуває при порушеннях функціо-
нальної активності інших клітинних та гу-
моральних факторів природженої та набутої 
імунологічної реактивності. Зокрема, дове-
дена захисна роль підвищених титрів IgE 
без проявів атопії при різних типах Herpes-
вірусної інфекції, захворюваннях, виклика-
них респіраторно-синцитіальним вірусом, 
ВІЛ, при внутрішньоклітинних бактеріаль-
них інфекціях [12-14, 16]. 

 Крім того, показано, що у людей с 
низьким вмістом IgE (менше 2,0-5,0 МЕ/мл) 
достовірно частіше, ніж у осіб контрольної 
групи, спостерігаються бактеріальні сину-
пульмональні захворювання у вигляді пне-
вмоній, ХОЗЛ, хронічних риносинуситів, 
середніх отитів, неатопічної бронхіальної 
астми [7, 9, 10], що дозволило Unswort та 
спіававторам у 2011 р. виділити дефіцит IgE 
в окрему форму захворювання системи іму-
нітета [9]. В останні роки показано, що IgE 
беруть участь в реалізації механізмів проти-
вірусного, протипаразитарного, антибакте-
ріального та протипухлинного імунітета [1, 
6, 11, 12, 16, 17]. 
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Метою роботи стало визначення рів-
нів IgE та регулюючого його вміст інтер-
лейкіна-4 (Іл-4) у сироватці крові хворих на 
папіломатоз гортані до та в різні строки 
після комплексної терапії.  

 
Матеріали та методи  
Дослідження імунологічних показни-

ків були проведені у хворих на папіломатоз 
гортані (ПГ), комплексне лікування яких 
складалось з хірургічного видалення папі-
лом та курсу протирецидивної терапії, що 
включав інтраопераційне введення амінока-
пронової кислоти внутрішньовенно, а в піс-
ляопераційному періоді – лаферобіон інга-
ляційно в дозі 300 000 од., № 10, вітамінно-
мінеральний антиоксидантний комплекс та 
курс вакцинації противірусною квадривале-
нтною вакциною, який складався з 3 доз та 
проводився за схемою 0-2-6 місяців: перша 
доза – в призначений день, друга – через 2 
міс після першої, третя – через 6 міс після 
першої дози.  

 Визначення імунологічних показни-
ків проводилось до лікування та повторно 
через 2-12 місяців та 13-30 місяців після 
лікування. Отримані дані співставляли з 
аналогічними показниками у практично 
здорових осіб контрольної групи.  

Вміст IgE та Іл-4 в сироватці крові 
хворих визначали імуноферментним мето-
дом згідно з інструкцією виробника («ХЕ-
МА Медика» та «Цитокін», Росія) з викори-
станням імуноферментного аналізатора Stat 
Fax 2100 (CША). 

Статистична обробка результатів дос-
ліджень проведена з використанням непа-
раметричного критерію U Вілкоксона-
Манна-Уітні [1]. 

 
Результати досліджень  
та їх обговорення 
Показано, що у понад половини хво-

рих на ПГ спостерігається суттєве підви-
щення вмісту загального IgE в сироватці 
крові порівняно з практично здоровими до-
норами контрольної групи, що позначилось 
у достовірному збільшенні середніх значень 
цього показника в усі строки спостережень 
(табл. 1 ).  

Як відомо, усі клітинні та гуморальні 
механізми реалізації імунологічної реактив-

ності в організмі регулюються т.з. інтерлей-
кінами, які є інформаційними молекулами 
протеїнової природи, що відносяться до 
класу цитокінів і регулюють міжклітинну та 
міжсистемну взаємодію, індукуючи стиму-
ляцію або пригнічення росту клітин, їх ди-
ференціацію, функціональну активність та 
апоптоз і забезпечуючи тим самим взаємо-
дію імунної, ендокринної та нервової сис-
тем як в нормальних умовах, так і у відпо-
відь на патологічний чинник, та реалізують 
свій ефект шляхом взаємодії зі специфічни-
ми рецепторами, локалізованими на цито-
плазматичних мембранах клітин. 

 Зокрема, стимуляція продукції IgE є 
основною функцією інтерлейкіна- 4 (Іл-4), 
що продукується Т-хелперами ІІ типу. Крім 
того, Іл-4 стимулює проліферацію В-
лимфоцитів, зв’язуючись зі своїм рецепто-
ром на мембрані В-клітин, переключає їх на 
продукцію IgE та IgG4, активує експресію 
рецептора до IgE на їх поверхні, індукує 
продукцію молекул адгезії, що здатні селек-
тивно акумулювати еозинофіли в осередку 
запалення. 

Визначення вмісту Іл-4 в сироватці 
крові у хворих на ПГ показало його суттєве 
збільшення як до, так і у віддаленому періо-
ді після лікування (табл. 2 ), що співпадало 
зі стимуляцією у них продукції IgE. 

Разом з тим, ні за даними анамнеза, ні 
за результатами клінічного обстеження та 
спостереження за хворими протягом трива-
лого часу (2-3 роки), в процесі та після лі-
кування проявів алергічних захворювань у 
них виявлено не було. 

Таким чином, підвищення вмісту 
загального IgE у хворих на ПГ свідчить 
про високий рівень реагування організму 
в умовах недостатності та дисфункції 
клітинної ланки імунної відповіді та сис-
теми інтерфероногенезу [4, 5], що можна 
розглядати як компенсаторну реакцію 
гуморального механізму противірусного 
захисту. 

Разом із тим необхідно мати на увазі, 
що збільшення концентрації IgE при гост-
рих та хронічних інфекційних захворюван-
нях за певних умов внаслідок посиленої 
гістаміноліберації може спричиняти розви-
ток алергічних реакцій негайного типу та 
атопічних захворювань [2, 3] . 
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 Таблиця 1 

Вміст IgE в сироватці крові у хворих на ПГ до та після комплексного лікування 

Статистичні 
показники 

Рівень IgE, МЕ/мл 
групи обстежених 

контрольна 
хворі на ПГ 

до лікування через 2-12 міс  
після лікування 

через 13-30 міс  
після лікування 

Середнє значення 
Межі коливань 
Кількість хворих 

34,80 
10-90 

10 

157,64* 
8,5-790,9 

11 

270,17* 
31,7-653,2 

9 

111,57* 
4,4-296,9 

10 
 
Примітка. * - достовірність розбіжностей з контролем РU < 0,05. 
 

 Таблиця 2 

Рівень Іл-4 в сироватці крові хворих на ПГ до та після комплексного лікування 

Статистичні 
показники 

Іл -4, пг/мл 
групи обстежених 

контрольна 
група 

хворі на ПГ 

до лікування через 13-30 міс  
після лікування 

Середнє значення 
Межі коливань 
Кількість хворих 

3,0 
0-11,1 
n=14 

6,9* 
1,0-21,8 

n=10 

12,3* 

0-53,5 
n=10 

 
Примітка. * - достовірність розбіжностей з контролем РU < 0,05. 
 
 
В цілому наведені матеріали свідчать 

про доцільність як вивчення більш широко-
го спектру цитокінів з метою визначення 

механізмів патогенезу захворювання, так і 
проведення подальшого клініко-імунологіч-
ного моніторингу хворих на ПГ.  
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ПРОДУКЦИЯ ИММУНОГЛОБУЛИНА Е У БОЛЬНЫХ ПАПИЛЛОМАТОЗОМ ГОРТАНІ 

Самбур М.Б. (Киев) 

А н н о т а ц и я  

Устойчивое течение, частые рецидивы и недостаточно эффективное лечение больных респиратор-
ным папилломатозом обусловливает актуальность исследования состояния их иммунологической реак-
тивности, от которой в значительной мере зависит клиническое течение заболевания и эффективность 
лечения. 

Целью работы было определение уровней IgE и регулирующего его продукцию интерлейкина-4 у 
больных папилломатозом гортани до и в разные сроки после комплексной терапии.  

Материалы и методы: Определение уровней IgE и интерлейкина- 4 проведено у больных до и че-
рез 2-12 и 13- 30 месяцев после комплексного лечения, которое включало хирургическое удаление папил-
лом и противорецидиную терапию в виде ингаляций лаферобиона, приема витаминно-минерального ком-
плекса и курса вакцинации противовирусной квадривалентной вакциной.  

Результаты: Отмечено достоверное повышение содержания общего IgE с 34,8 МЕ/мл в контроль-
ной группе до 157,6 МЕ/мл в группе больных ПГ до лечения и до 270,2 и 111,6 МЕ/мл в разные сроки 
после лечения, которое сопровождается значительным увеличением (в 2,3 и 4,1 раза в разные сроки на-
блюдения) уровня в сыворотке крови больных интерлейкина-4. При этом, ни по данным анамнеза, ни по 
результатам клинического обследования и наблюдения за больными в течение 2-3 лет, аллергических 
заболеваний у них выявлено не было.  

Выводы: Повышение содержания IgE в сыворотке крови больных ПГ в условиях дисфункции кле-
точного звена иммунного ответа и системы интерфероногенеза можно рассматривать как компенсаторную 
реакцию гуморального механизма противовирусной защиты. 

 Ключевые слова: папилломатоз гортани, IgE, интерлейкин-4.  
 
 
 
 

IMMUNOGLOBULIN E PRODUCTION IN PATIENTS WITH LARYNGEAL PAPILLOMATOSIS 

Sambur M.B. 

State institution «O.S. Kolomiychenko Institute of Otolaryngology  
of National Academy of Medical Sciences of Ukraine»; e-mail: amtc@kndio.kiev.ua 

A b s t r a c t  

Backgound. Recurring course, frequent relapses and lack of effective treatment of respiratory papillomato-
sis causes the relevance of the investigation of immune reactivity state in patients, from which the clinical picture 
of the disease and the effectiveness of its treatment largely depends on. 

The aim of this study was to determine the levels of IgE and regulating its production interleukin-4 in pa-
tients with laryngeal papillomatosis (LP) before and after a complex therapy.  

Materials and methods. Serum IgE and interleukin-4 levels was determined in patients with LP before and 
2-12 and 13-30 months after complex treatment, which included surgical removal of papillomas and antirelapse 
therapy – laferobion inhalations, vitamin   mineral complex and vaccination course with antiviral quadrivalent 
vaccine. 

Results. A significant increase of total IgE serum levels from 34.8 IU/ml in healthy donors to 157.6 IU/ml 
before treatment and to 270.2 and 111.6 IU/ml at various intervals after the treatment was determined in patients 
with LP, which correlated with a significant increase (in 2.3 and 4.1 times at different times of observation) of 
interleukin-4 level in patients’ blood serum. However, neither by history nor by the results of clinical examination 
and observation within 2-3 years no allergic diseases in patients have been revealed. 

Conclusion. Taking into account violations of cellular immune response mechanisms and interferon pro-
duction dysfunction the increased IgE levels in blood serum of patients with LP can be considered as a compensa-
tory response of humoral antiviral defense mechanism. 

Key words: laryngeal papillomatosis, IgE, interleukin-4 

 


