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Вивчали показники гуморального імунітету у 
осіб з територій посиленого радіоекологічного кон-
тролю Сумської області. 

Імунологічне обстеження проведено у 160 осіб 
віком 18–35 років, які були об’єднані у контрольну 
(80 осіб) і дослідну (80 осіб) групи. Було застосова-
но загальноприйняті методики дослідження показ-
ників імунітету. Здійснено статистичну обробку 
даних. Дослідження виконано у відповідності до 
біоетичних норм з дотриманням законодавства 
України. 

Виявили, що у мешканців IV радіаційної зони 
Сумської області формується набутий імунодефі-
цитний стан за рівнем продукції імуноглобулінів 
класів G та М. 

Водночас, спостерігається формування компен-
саторних механізмів у відповідь на низькоінтенсив-
не пролонговане радіаційне опромінювання, про що 
свідчить зростання індексу імунної резистентності. 

Ключові слова: імунна система, гуморальний 
імунітет, іонізуюче випромінювання, територія по-
силеного радіоекологічного контролю. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Робота була виконана у межах 
НДР Сумського державного педагогічного універси-
тету імені А. С. Макаренка «Адаптаційні реакції ор-
ганізму до ендогенних та екзогенних факторів сере-
довища», № державної реєстрації 0116U008030. 

Вступ. Забруднення значної площі території 
України радіоактивними ізотопами (Cs-137, Sr-90), 
а також опромінення населення держави тісно  
пов'язане із наслідками аварії на Чорнобильській 
атомній електростанції (ЧАЕС). До контамінованих 
територій Сумської області належать Шосткинсь-
кий і Ямпільський райони [2, 5]. 

Пролонгованого впливу малих доз радіації за-
знають ті особи, до організму яких потрапляють 
харчові продукти, забруднені радiонуклiдами.  
Даний факт відіграє одну з ключових ролей у фор-
муванні стану здоров’я населення, яке проживає у 
IV радіаційній зоні [1]. 

Стан здоров’я постчорнобильських поколінь 
населення України є одним із найгостріших питань 
сьогодення [4, 7]. Особливої уваги заслуговує імун-
ний статус осіб, що проживають на радіаційно за-
бруднених територіях та піддаються довгостроко-
вим ефектам впливу малих доз опромінення 137Cs, 
оскільки імунна система людини є однією з найчут-
ливіших до впливу екзогенних та ендогенних факто-
рів середовища [6]. Робота імунної системи є інтег-
ративною, і будь-які дисфункції у роботі однієї ланки 
можуть відобразитися на роботі системи в цілому.  

Як свідчать дані наукових досліджень, імуноло-
гічні ефекти, пов’язані зі змінами кількості чи функ-
ціональних можливостей імунокомпетентних клітин 
периферійної крові, рівня концентрації сироватко-
вих імуноглобулінів у осіб з територій посиленого 
радіоекологічного контролю, виникли саме у ре-
зультаті наслідків аварії на ЧАЕС [4, 6–7]. 

Переважна більшість наукових праць, що сто-
суються наслідків впливу Чорнобильської катаст-
рофи, висвітлюють імунологічні показники перифе-
рійної крові, отримані у клінічних умовах, у ліквіда-
торів аварії на ЧАЕС [2]. Стан гуморальної ланки 
імунітету у осіб, що народилися і проживають на 
контамінованих територіях, вивчений недостатньо. 

Мета дослідження – встановити показники 
гуморального імунітету у осіб з територій посиле-
ного радіоекологічного контролю Сумської області. 

Об’єкт і методи дослідження. Дослідження 
проводилось на базі Сумського державного педа-
гогічного університету імені А. С. Макаренка. Імуно-
логічне обстеження проведено у 160 осіб віком  
18–35 років: 80 волонтерів із Шосткинського і  
Ямпільського районів Сумської області (IV радіа-
ційна зона; щільність забруднення ґрунтів ізотопа-
ми 137Cs 1-5 Ki/км2); контрольну групу (80 респон-
дентів) склали досліджувані з відносно екологічно 
чистих територій Сумщини. На період аналізу дос-
ліджувані не мали гострих чи хронічних захворю-
вань, не піддавались радіо- чи хіміотерапії. 

Рівень лейкоцитів підраховували у камері Го-
ряєва, лімфоцитів – на основі кров’яного мазка 
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(фарбування барвником Романовського-Гімзи). 
Рівень імуноглобулінів у сироватці крові визначали 
методом радіальної імунодифузії за Манчіні з вико-
ристанням моноспецифічних сироваток проти Ig G 
(H), Ig M (H), Ig A (H) [3]. 

Дані про стан радіаційного забруднення тери-
торій отримали в обласній санітарно-епідеміологіч-
ній станції (м. Суми).  

Обстеження волонтерів та забори крові прово-
дили кваліфіковані медичні працівники на базі ла-
бораторно-діагностичного центру «Діагностика здо-
ров’я» (м. Суми). Забір здійснювали вранці натще-
серце.  

Статистичну обробку результатів проводили за 
допомогою програмного пакету Microsoft Excel мето-
дами варіаційної статистики. Достовірність різниці 
між вибірками визначали за t-критерієм Стьюдента. 

Дослідження виконано у відповідності до біое-
тичних норм з дотриманням законодавства Украї-
ни. Усі волонтери дали письмову згоду на участь у 
обстеженні [8]. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Дані дослідження показників гуморального імуніте-
ту у осіб з територій посиленого радіоекологічного 
контролю Сумської області представлені у таблиці. 

З наведених даних слідує, що усі аналізовані 
показники у групі контролю знаходяться у межах 
клінічної норми. У мешканців контамінованих тери-
торій спостерігається тенденція до зниження абсо-
лютної кількості лейкоцитів. Відносне число лімфо-
цитів знаходиться у межах клінічної норми та  
наближене до значень контрольної групи. Показни-
ки загального числа лімфоцитів у дослідній групі 

знаходяться у межах клінічної норми, Водночас, 
дані значення нижчі за відповідні у групі контролю. 

Рівень лейкоцитів, відносне та абсолютне чис-
ло лімфоцитів обстежених аналізували для корект-
ної інтерпретації даних щодо В-клітинної ланки 
імунітету [6]. 

Абсолютне та відносне число В-лімфоцитів з 
фенотипом CD22 у осіб з контамінованих територій 
Сумщини було вищим від показників контролю на 
21% та 9%. 

На нашу думку, підвищення абсолютного числа 
В-лімфоцитів (CD22) є компенсаторною реакцією 
на зниження загального рівня лейкоцитів. За дани-
ми літературних джерел, підвищення відносного 
числа В-лімфоцитів компенсує деяку імуносупре-
сію Т-клітинної ланки імунітету [6]. 

Встановили, що у мешканців територій посиле-
ного радіоекологічного контролю Сумської області 
спостерігається зниження рівня концентрації Ig G, у 
той же час − підвищення рівня концентрації Ig А та 
Ig M відносно контрольних значень. При цьому, 
показники Ig G, Ig А не виходили за межі норми, 
вказаної у літературних даних (хоча рівень концен-
трації Ig G знаходився поблизу нижньої межі клініч-
ної норми) [9].  

Натомість концентрація Ig M була вищою у 
3,75 разів відповідно показників контрольної групи 
та у 1,26 разів – відносно верхньої межі клінічної 
норми. 

У волонтерів з IV радіаційної зони спостеріга-
ється достовірне зниження лейко-В-клітинного ін-
дексу на 22,5%, що підтверджується зниженням 
загальної імунопродукуючої активності CD22-

Таблиця – Показники гуморального імунітету у осіб з територій посиленого радіоекологічного контролю 
Сумської області 

Показник Клінічна  
норма 

Контрольна група 
(M ± m) 

Дослідна група 
 (M ± m) 

Ступінь імунних 
порушень 

Лейкоцити, *109/л 4–12 6,67 ± 0,06 6,24 ± 0,02 I 

Лімфоцити, *109/л 1–5 2,00 ± 0,12 1,78 ± 0,17 I 

Лімфоцити, % 20–40 29,68 ± 0,16 29,80 ± 0,41 I 

B-лімфоцити (CD22), *109/л 0,12–1,48 0,29 ± 0,07 0,35 ± 0,08 I 

B-лімфоцити (CD22), % 17–31 20,41 ± 0,28 22,20 ± 0,49* I 

Лейко-В-клітинний індекс, у.о. 20,6 23,00 ± 0,16 17,83 ± 0,17* ІІ 
Ig M + Ig G + Ig A, г/л 10,6–28,7 18,09 ± 0,28 17,85 ± 0,30 I 

Ig G, г/л 9–20 15,00 ± 0,80 10,40 ± 0,32* ІІ 
Ig M, г/л 0,7–3,7 1,24 ± 0,15 4,65 ± 0,38* ІІ 
Іg А, г/л 0,9–5,0 1,85 ± 0,20 2,80 ± 0,23* І 
Ig M/В-лімфоцити, у.о. 2,5–5,8 4,28 ± 0,06 13,29 ± 0,13 IІІ 
Ig G/В-лімфоцити, у.о. 13,5–75,0 51,72 ± 0,20 29,71 ± 0,15 I 

Ig A/В-лімфоцити, у.о. 3,4–7,5 6,38 ± 0,10 8,00 ± 0,11 IІ 
Індекс імунної резистентності, у.о. 50–100 61,10 ± 0,14 64,50 ± 0,15 I 

Примітка: * p ˂ 0,05 – достовірності різниці між показниками контрольної та дослідної груп. 
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лімфоцитів за рахунок зниження рівня концентрації 
Ig G на 30,7%.  

На нашу думку, зростання індексу імунної рези-
стентності у осіб з контамінованих територій пов’я-
зане з певною компенсаторною можливістю функ-
цій факторів і механізмів клітинної ланки системно-
го імунітету, окремих показників неспецифічного 
антиінфекційного захисту. 

Висновки. Таким чином, дослідивши стан  
гуморального імунітету у населення 4-ї радіаційної 
зони Сумської області (щільність забруднення 
ґрунтів ізотопами цезію-137 від 1 до 5 Кі /км2),  
одержали результати, що вказують на функціона-
льне навантаження даної ланки системного імуні-
тету. 

У осіб, що проживають на територіях посиле-
ного радіоекологічного контролю Сумщини, фор-
мується набутий імунодефіцитний стан (II ступінь 
імунних порушень) за рівнем Ig-продукуючої актив-
ності відносно імуноглобулінів класів G та М. 

Водночас, спостерігається формування компе-
нсаторних механізмів у відповідь на низькоінтен-
сивне пролонговане радіаційне опромінювання. 

Перспективи подальших досліджень. Одер-
жані результати вказують на необхідність прове-
дення імунологічних обстежень населення терито-
рій посиленого радіоекологічного контролю нашої 
держави (та Сумщини зокрема) з метою проведен-
ня імунореабілітаційних заходів щодо даної катего-
рії населення. 
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УДК 612.017.1 
СОСТОЯНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГУМОРАЛЬНОГО ЗВЕНА  
СИСТЕМНОГО ИММУНИТЕТА У ЛИЦ С ТЕРРИТОРИЙ УСИЛЕННОГО  
РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ СУМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Белокур Д. А. 
Резюме. Изучали показатели гуморального иммунитета у лиц с территорий усиленного радиоэколо-

гического контроля Сумской области. 
Иммунологическое исследование проведено у 160 лиц 18–35 лет, объединённых в контрольную  

(80 человек) и экспериментальную (80 человек) группы. Применены общепринятые методики исследова-
ния показателей иммунитета. Осуществлена статистическая обработка данных. Исследование выполне-
но в соответствии с биоэтическими нормами, согласно законодательству Украины. 

Выяснили, что у населения IV радиационной зоны Сумской области формируется приобретенное 
иммунодефицитное состояние в соответствии с уровнем продукции иммуноглобулинов классов G и М. 

В то же время, наблюдается формирование компенсаторных механизмов в ответ на низкоинтенсив-
ное долгосрочное радиационное излучение, о чем свидетельствует увеличение индекса иммунной рези-
стентности. 

Ключевые слова: иммунная система, гуморальный иммунитет, ионизирующее излучение, террито-
рия усиленного радиоэкологического контроля. 
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UDC 612.017.1 
The State of Humoral Part Indicators of Immune System  
in Individuals from the Territories of Intensified Radioecological Control  
of the Sumy Region 
Bilokur D. 
Abstract. The state of humoral immunity in individuals from the territories of the intensified radioecological 

control of Sumy region is under investigation. Contamination of large areas with radionuclides due to the Cher-
nobyl accident is considered to be an immunosuppressive factor for the population of Ukraine. 

The purpose of this research is to determine the indicators of humoral immunity of individuals in the territo-
ries of intensified radioecological control of the Sumy region. 

Methods and materials. The examined people were divided into two groups: residents of radiation free ar-
eas (control group, 80 persons) and the inhabitants of the areas of enhanced radiation monitoring (experimental 
group, 80 persons). Indicators of cellular immunity were determined by immunophenotyping and dyeing on Ro-
manowsky-Giemsa. The level of immunoglobulins in blood plasma was determined by radial immunodiffusion on 
Mancini. 

Results and their discussion. We found out that the examined people from radiation free areas had quite 
stable humoral indices that did not go beyond homeostatic norm.  

The absolute and relative number of B-lymphocytes with the CD22 phenotype in people from contaminated 
territories of Sumy region was 21% and 9% higher than the control indicators. In our opinion, an increase in the 
absolute number of B-lymphocytes (CD22) is a compensatory response to a decrease in the total level of leuko-
cytes. According to literary sources, an increase in the relative number of B-lymphocytes compensates for some 
immunosuppression of the T-cell immunity. 

In residents of territories contaminated with radionuclides, there was observed a redistribution of indices of 
specific immunity in favor of increase of serum immunoglobulin IgM and lowering the level of immunoglobulin’s 
concentration on the background of the absence of strongly pronounced dynamics of antibody-forming cells. 

Conclusions. The obtained results indicate the functional load of the humoral part of immune system among 
the population of radiation-polluted territories of the Sumy region. At the same time, the formation of compensa-
tory mechanisms in response to low-intensity prolonged radiation irradiation is observed. 

Prospects for further research. The results of the study showed the necessity of carrying out immunological 
surveys among the population of intensified radioecological control of our state (and in particular of Sumy re-
gion) in order to carry out immunorehabilitation measures for this category of population. 

Keywords: immune system, humoral immunity, ionizing radiation, territory of the intensified radioecological 
control. 
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