КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
©©Шейко В. І., Пантелеєв П. Г., Казімірко Н. К., Дичко В. В.

УДК 612. 122

Шейко В. І., Пантелеєв П. Г., Казімірко Н. К., Дичко В. В.

НАБУТА КОРОТКОЗОРІСТЬ СЛАБКОГО СТУПЕНЯ
ТА СИСТЕМНИЙ ІМУНІТЕТ
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
(м. Луганськ)
Дослідження виконано у відповідності до
зведених планів науково-дослідної роботи
Луганського національного університету імені
Тараса Шевченка в межах кафедральної наукової теми «Механізми адаптації організму
до впливу ендогенних та екзогенних факторів середовища», № державної реєстрації
0198U0026641.
Вступ. Враховуючи наявність ретино-епіфізарно-гіпоталамічних і прямих ретино-гіпофізарних взаємозв’язків, обширність зв’язків
неокортексу з нейроструктурами зорової
сенсорної системи (ЗСС), а також спряжене
функціонування спеціалізованих елементів
нервової та імунної систем на всіх ієрархічних
рівнях регуляції організму, перспективними
для сучасної фізіології слід вважати дослідження, які спрямовані на з’ясування функціонального взаємозв’язоку між станом зорової
сенсорної системи та показниками системного імунітету. Відомо, що інтенсивність імунної
відповіді залежить від ступеня збудженості
центральної нервової системи (ЦНС), що тим
самим підтверджує вплив нервової системи
на імунну. Функціональні перебудови в діяльності нервових структур відповідають активним процесам в периферичних органах імунітету та імунокомпетентних клітинах (ІКК) [1, 2,
3, 7].
Метою даного дослідження стало вивчення показників клітинної та гуморальної
ланок системного імунітету та проти інфекційного захисту організму у людей які страждають на набуту короткозорість до -3 діоптрій.
Об’єкт і методи дослідження. Дослідження проводилися на базі приватної
офтальмологічної клініки «Corvis” м. Луганськ,
гематологічні дослідження проводилися на
базі відділення клініко-лабораторної та імунологічної діагностики дитячої обласної клінічної
лікарні.
Діагноз короткозорість встановлював
лікар-офтальмолог. Стан системного імунітету характеризували такі показники: загальна кількість лейкоцитів, нейтрофілів,
моноцитів, лімфоцитів; визначали загальну
кількість Т-лімфоцитів та всіх їх субпопуляцій
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(Т-хелпери/індуктори, Т-супресори/цитотоксичні) за допомогою методики моноклональних тіл, концентрація Ig M, G,
A в сироватці периферійні крові [4, 5, 6].
Результати досліджень та їх обговорення. Було обстежено 140 пацієнтів віком від 24 до 35 років. Отримані
результати дослідження стану системного імунітету представлені в таблиці.
У осіб з короткозорістю знижена абсолютна кількість
лейкоцитів на 9 % за рахунок нейтрофільних лейкоцитів (на
8,47 %). Відносна кількість нейтрофілів також має тенденцію
до зниження. Значно (р < 0,05) знижена (на 61,5 % ) абсолютна та відносна (у 2,33 рази) кількість природних кілерів,
які знищують патологічно змінені клітини.
Таблиця

Абсолютні і відносні показники функції системи
імунітету практично здорових людей з набутою
короткозорістю ( < 3 діоптрій)
Показники

Практично
Короткозорі
здорові люди особи (n = 70)
(n = 70) M ± m
M±m

P

Лейкоцити, Г/л

6,70 ± 0,12

6,10 ± 0,18

> 0,05

Нейтрофіли, Г/л

4,10 ± 0,03

3,78 ± 0,14

< 0,05

Нейтрофіли, %

62,00 ± 0,09

62,00 ± 0,11

> 0,05

Лімфоцити, Г/л

2,20 ± 0,01

2,00 ± 0,64

> 0,05

Лімфоцити, %

32,80 ± 0,07

32,80 ± 0,08

> 0,05

Моноцити, Г/л

0,36 ± 0,05

0,29 ± 0,01

< 0,05

Моноцити, %

5,40 ± 0,04

4,75 ± 0,04

< 0,001

CD3+-лімфоцити, Г/л

1,81 ± 0,04

1,00 ± 0,03

< 0,001

CD3+-лімфоцити, %

82,27 ± 0,36

50,00 ± 0,25

< 0,001

CD4+-лімфоцити, Г/л

0,86 ± 0,04

0,40 ± 0,14

< 0,001

CD4+-лімфоцити, %

47,51 ± 0,14

40,00 ± 0,12

< 0,001

CD8+-лімфоцити, Г/л

0,32 ± 0,02

0,23 ± 0,05

< 0,001

CD8+-лімфоцити, %

17,68 ± 0,07

23,00 ± 0,09

< 0,001

Природні кілери, Г/л

0,63 ± 0,02

0,39 ± 0,18

> 0,05

Природні кілери,

14,90 ± 0,15

6,40 ± 0,05

< 0,04

CD9+-лімфоцити, Г/л

0,36 ± 0,02

0,37 ± 0,05

> 0,05

Ig M + Ig G + Ig A, г/л

18,19 ± 0,12

18,21 ± 0,11

> 0,05

Ig M, г/л

1,24 ± 0,15

1,26 ± 0,04

> 0,05

Ig G, г/л

15,10 ± 0,8

15,00 ± 0,03

> 0,05

Ig A, г/л

1,85 ± 0,2

1,95 ± 0,1

> 0,05

Примітка: Р розраховано відносно показників практично здорових осіб.
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Вивчення відносних змін показників гуморальної
ланки системного імунітету засвідчують про зменшення відносної кількості в периферійній крові
організму осіб з короткозорістю набутої форми клітин
лімфоїдного ряду, але поряд з цим спостерігається
відносне збільшення кількості CD19+-лімфоцитів
та Ig M і Ig A, які забезпечують гуморальний захист
організму людини.
У людей з набутою короткозорістю встановлений
глибокий дефіцит загального типу Т-лімфоцитів, а
також всіх його субпопуляцій – Т-хелперів/індукторів
і цитотоксичних Т-супресорів. При цьому абсолютна кількість загального типу Т-лімфоцитів знижена
на 82 %, відносна – на 64,54 %. Абсолютна кількість
хелперів/індукторів знижена у 2,15 разу, а відносна

кількість – на 18,78 %. Дещо менший дефект в осіб
з набутою короткозорістю відмічений у цитотоксичних Т-супресорів. Абсолютна кількість цих ІКК
знижена на 39,13 %, а відносна кількість цих клітин
зростає на 30,09 %.
Висновок. В осіб з короткозорістю суттєві порушення виявлені з боку провідної ланки системного
клітинного імунітету, а саме серед Т-лімфоцитів та їх
імунорегуляторних субпопуляцій.
Перспективи подальших досліджень. Враховуючи, що набута короткозорість слабкого ступеня супроводжується значними порушення в
клітинній ланці системного імунітету, слід дослідити
показники системного імунітету в умовах набутої
короткозорості більше -3 діоптрій.
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Резюме. В осіб з короткозорістю суттєві порушення виявлені з боку провідної ланки системного клітинного
імунітету, а саме серед Т-лімфоцитів та їх імунорегуляторних субпопуляцій. Такі глибокі зміни у клітинній
ланці системного імунітету потребують періодичної, обов’язково у весняний період, імунореабілітації із застосуванням імунотропних препаратів центральної дії – препаратів тимусу (тималіну, Т-активіну, тимогену,
вілозену, тимозину та ін.).
Ключові слова: імунний статус, короткозорість.
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Резюме. У лиц с близорукостью существенные нарушения выявлены со стороны ведущего звена системного клеточного иммунитета, а именно среди Т-лимфоцитов и их иммунорегуляторных субпопуляций.
Такие глубокие изменения в клеточном звене системного иммунитета нуждаются в периодической, обязательно в весенний период, иммунореабилитации с применением иммунотропных препаратов центрального
действия – препаратов тимуса (тималина, Т-активин, тимоген, вилозен, тимозина и др.).
Ключевые слова: иммунный статус, близорукость.
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Acquired Myopia Average Degree and Systemic Immunity
Sheiko V. H., Panteev P. G., Kazimirko N. K., Dichko V. V.
Abstract. Given the presence of retino – hypothalamic – epiphyseal and direct retino – pituitary relationships,
relationships vastness of the neocortex neurostructures visual sensory system (CSS ) and the conjugate operation
of specialized elements of the nervous and immune systems at all hierarchical levels of regulation of the body,
promising to modern physiology should be considered a study aimed at clarifying the functional relationship
between the state of the visual sensory system and indicators of systemic immunity. It is known that the intensity
of the immune response depends on the excitement of the central nervous system (CNS), thereby confirming the
effect on the nervous system immune. Functional reorganization of the nervous structures correspond to active
processes in peripheral organs of immunity and immune cells ( ICC ).
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The aim of our study was to study the performance of cellular and humoral immune system and protect the body
against infection in people suffering from acquired myopia average degree (up to -3 diopters).
Studies were conducted on the basis of private eye clinic “Corvis” Lugansk, hematological studies were
conducted on the base of clinical, laboratory and immunological diagnosis of children’s regional hospital.
The diagnosis is established myopia ophthalmologist. Condition characterized by systemic immunity following
indicators: total number of leukocytes, neutrophils, monocytes, lymphocytes, determined by the total number of
T-lymphocytes and their subpopulations all, using the technique of monoclonal bodies, the concentration of Ig M,
G, A in the serum of peripheral blood.
The research was conducted in accordance with the consolidated plan of research Lugansk National Taras
Shevchenko University within the department of scientific topics “Mechanisms of adaptation to the effects of
endogenous and exogenous environmental factors” (state registration 0198U0026641).
The study of relative changes in parameters of humoral systemic immunity confirming the reduction of the
relative amount of peripheral blood body of people with myopia take the form of cells of the lymphoid series, but
along with that there is a relative increase in the number of CD19 +-lymphocytes and Ig M and Ig A, which provide
humoral defense of the human body .
In people with myopia reduced the absolute number of leukocytes by 9 % due to neutrophilic leukocytes (at 8.
47 %). The study of relative changes in parameters of humoral systemic immunity confirming the reduction of the
relative amount of peripheral blood body of people with myopia average degree of acquired forms of cells of the
lymphoid series, but along with that there is a relative increase in the number of CD19 +-lymphocytes and Ig M and
Ig A, which provide humoral defense the human body. People with acquired myopia is set deep deficit of the general
type of T-lymphocytes, as well as all of its subpopulations – T-helperiv/induktoriv and cytotoxic T-suppressors. The
vast number of general type T cells decreased by 82 %, relative – at 64. 54 %.
In people with myopia serious violations found by the top-level system of cellular immunity, namely between
T-lymphocytes and immunoregulatory subpopulations.
Prospects for further research. Given that acquired myopia lesser degree accompanied by significant
abnormalities in cellular link of immunity system, indicators should be investigated in terms of systemic immunity
acquired myopia more than -3 diopters.
Keywords: immune status, myopia.
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