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Системні некротизуючі васкуліти (мікроскопічний 
поліангіїт (МПА), вузликовий поліартеріїт (ВП), грануле-
матоз з поліангіїтом (ГПА) або гранулематоз Вегенера та 
еозинофільний гранулематоз с поліангіїтом або синдром 
Чарга-Стросса (СЧС)) є актуальною проблемою клінічної 
медицини в зв'язку з важкістю їх перебігу, труднощами 
діагностики, швидкою інвалідизацією та високою смерт
ністю хворих. Ці захворювання в популяції зустрічаються 
рідко (у світі - від 9 до 77 випадків на 1 млн. населення [1], 
в Україні - 5-10 на 1 млн. [2]). Мала вибірка пацієнтів знач¬ 
но утруднює вивчення етіології та патогенетичних ме¬ 
ханізмів розвитку системних васкулітів. Хоча історія вив¬ 
чення даної патології бере свій початок ще у другій 
половині ХІХ ст., до сьогодні залишається багато супе¬ 
речливих питань. Але за останні кілька років в світі було 
здійснено декілька десятків досліджень, спрямованих на 
вивчення детальних механізмів клітинних та гуморальних 
імунологічних порушень у хворих з системними васкулі¬ 
тами. 

Системні васкуліти - рідкісні ідіопатичні захворюван¬ 
ня, що характеризуються наявністю запальної реакції в 
стінці судин. Знання структури та функцій судинної стінки 
є невід'ємною частиною розуміння патогенезу систем¬ 
них васкулітів. 

Ендотелій - це одинарний шар клітин, який вистилає 
зсередини кровоносні судини і служить бар'єром між 
циркулюючою кров'ю та структурними компонентами 
судини і периваскулярними тканинами. Структура та фун¬ 
кція ендотелію залежить від розміру та локалізації судин 
[3]. Для розвитку запалення в стінках судин клітини імун¬ 
ної системи повинні пройти через ендотеліальний бар'єр. 
Ендотелій бере активну участь у розвитку запального про¬ 
цесу завдяки трьом основним патогенетичним механіз¬ 
мами: експресія молекул адгезії, продукція цитокінів і ак
тивація ангіогенезу [4]. Різні форми васкулітів 
відрізняються за калібром уражених судин, тому морфо-
функціональні особливості ураження ендотелію відобра¬ 
жають різні патогенетичні механізми системних васкулітів. 
Крім цього, дисфункція ендотелію у хворих з системними 
аутоімунними захворюваннями, включаючи системні вас¬ 
куліти, є основним фактором розвитку раннього атероск-
лерозу[5]. 

Перспективним напрямком вивчення патогенезу та 
діагностики системних некротизуючих васкулітів є дослі-
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дження сироваткових рівнів маркерів дисфункції ендоте
лію, найважливіший з яких - ендотелін-1 (ЕТ-1). ЕТ-1 -
головний вазоконтрикторний пептид, активність якого у 
10 разів перевищує активність ангіотензину II. Синтез ЕТ-1 
відбувається в ендотеліальних клітинах з попередника 

ЕТ-1 під дією матриксної металопротеїнази (ММП). 
Зв'язування аутоантитіл та імунних комплексів на поверхні 
ендотеліальних клітин стимулює синтез ЕТ-1, що призво¬ 
дить до активації моноцитів [6] та ремодулювання судин
ної стінки [7]. Підвищений рівень ЕТ-1 описаний у хворих 
з ревматоїдним артритом та системним червоним вовча¬ 
ком з проявами васкуліту [8, 9]. Снують припущення, що 
підвищений рівень ЕТ-1 може бути маркером пошкоджен
ня судин [10]. Є повідомлення про підвищення рівня ЕТ-1 
в гострому періоді хвороби Шенляйна-Геноха з повернен¬ 
ням до нормального його рівня в період ремісії [11]. Ви¬ 
сокі значення ЕТ-1 також характерні для хворих на ранніх 
стадіях гігантоклітинного артеріїту (ГКА) [12]. Макрофа¬ 
ги, як відомо, синтезують ММП-2, яка є аналогом ендо-
телін-перетворюючого ферменту, що розщеплює Ьі§ ЕТ-1 
до ЕТ-1. Цей факт може пояснити підвищений рівень ЕТ-1 
у хворих на ранніх стадіях ГКА. Залишається не вивченим 
питання про роль ЕТ-1 у патогенезі інших системних вас¬ 
кулітів, особливо ВП. 

Місцева, а іноді системна, дія прозапальних цитокінів 
призводить до рецептор-опосередкованої активації ендо-
теліальних клітин. Основними представниками прозапаль-
них цитокінів є фактор некрозу пухлини-а (ФНП-а), інтер-
лейкін-1 (ГЛ-1) та інтерлейкін-17 (ІЬ-17). Крім того, тромбін 
і, рідше, оксиданти та травматичні чинники можуть по¬ 
шкоджувати ендотеліальні клітини [13]. Активовані ендо-
теліоцити перш за все експресують на клітинній мемб¬ 
рані Р-селектин та Е-селектин, які виступають у ролі 
хемотаксичного сигналу для нейтрофілів. Згодом відбу¬ 
вається синтез інших молекул адгезії (молекул адгезії су¬ 
динного ендотелію-1 (УСАМ-1), молекул міжклітинної 
адгезії (ІСАМ) -1, -2, і -3 та рецепторів інтегринів лейко¬ 
цитів), які диференційовано беруть участь у активації, ад¬ 
гезії та міграції різних субпопуляцій лейкоцитів у вогнище 
запалення. 

У патогенезі антинейтрофільні цитоплазматичні анти
тіла (АНЦА)-асоційованих васкулітів (ГПА, МПА та СЧС) 
існує два різних механізми розвитку. Перший - класич¬ 
ний нейтрофільний шлях, що викликає некроз і запалення 
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судин. Другий - Т-клітинний шлях, який головним чином 
викликає гранульоматозне запалення, а також сприяє роз
витку некротизуючого васкуліту та стимулює продукцію 
антитіл B-клітинами. Інфекція є пусковим моментом обох 
шляхів [14]. 

Інфекційний тригер активує нейтрофіли, збільшує 
кількість молекул адгезії ендотеліальних клітин, а також 
кількість циркулюючих ефекторних Т-клітин. У хворих з 
АНЦА-асоційованими васкулітами виявлено підвищений 
рівень маркерів активації Т-клітин, таких як розчинні ре¬ 
цептори IL-2 і CD30, що корелюють з титром АНЦА [15]. 
Активовані нейтрофіли мають підвищену експресію по¬ 
верхневих антигенів АНЦА і молекул адгезії. Зв'язані 
АНЦА активують нейтрофіли шляхом посилення адгезив-
них властивостей судинної стінки і транспортних можли¬ 
востей, синтезу і секреції кисневих радикалів, дегрануляції 
і вивільнення ферментів, у тому числі мієлопероксидази 
(МПО) і протеїнази-3 (ПР3). Транзитні імунні комплекси 
формуються локально в результаті зв'язування АНЦА з 
ПР3/МПО, адгезованих на ендотеліальних клітинах. B ре¬ 
зультаті відбувається активація комплементу, що ще більше 
сприяє дегрануляції нейтрофілів. Все це призводить до 
розвитку некротизуючого васкуліту. Розмноження ефек-
торних Т-клітин пам'яті, внаслідок недостатнього контро¬ 
лю регуляторних Т-клітин, викликає дисбаланс у співвідно¬ 
шенні Т-клітин пам'яті і регуляторних Т-клітин, а також 
стимулює секрецію активованими нейтрофілами проза-
пальних цитокінів. Синтез АНЦА підсилює подальші взає
модії Т- і B-лімфоцитів. Циркулюючі Т-клітини пам'яті 
мігрують в органи-мішені, такі як легені або нирки, де 
беруть участь у формуванні гранульом. Гранульоми скла
даються з численних типів клітин, таких як Т- і В-лімфоци-
ти, гігантські і дендритні клітини. Крім цього, в гранульо¬ 
мах відбувається синтез АНЦА та індукція регуляторних 
Т-клітин [16]. 

B-клітини відіграють важливу роль в патогенезі АНЦА-
асоційованих васкулітів, в першу чергу за рахунок синте¬ 
зу АНЦА. B-клітини можуть також виступати в якості ан-
тиген-презентуючих клітин і взаємодіяти з Т-клітинами, 
порушуючи баланс Т-хелперів/супресорів. Дисфункція 
Т-клітинної ланки у хворих з АНЦА-асоційованими вас¬ 
кулітами, таким чином, може залежати від активності B-
клітин [17]. Voswinkel і співавт. [18] вивчали роль B-клітин 
у хворих ГПА шляхом біопсії слизової носа і відзначили, 
що відбір і дозрівання афінності аутореактивних клітин 
починається в гранульомах, тим самим сприяючи про¬ 
гресуванню захворювання від локалізованих до генералі-
зованим форм. B-клітини, таким чином, відіграють важ¬ 
ливу роль в патогенезі як гранулематозних, так і васкулітних 
проявів АНЦА-асоційованих васкулітів. 

Також з'являються публікації щодо вивчення фактору 
активації B-клітин (BAFF), відомого як ліганда фактора 
некрозу пухлин або стимулятора B-лімфоцитів (BLyS), в 
патогенезі системних васкулітів. Проте вірогідне підвищен¬ 
ня рівня BLyS зафіксовано лише у хворих з ГПА (у хворих 
з СЧС і МПА рівень BLyS знаходився в межах норми) [19]. 
BAFF синтезується активованими нейтрофілами, які 
відіграють центральну роль в патогенезі ГПА. BAFF впли¬ 
ває на розмноження B-клітин та подальший синтез АНЦА 
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[20]. Саме тому В-клітини - це оптимальна ціль імунобіо-
логічних препаратів. У хворих з ГПА відмічається зворот
на кореляція між рівнем BAFF в плазмі крові та рівнем 
АНЦА і відсутність колеряції між С-реактивним білком, 
Бірмінгемським індексом активності васкулітів (BVAS) та 
індексом важкості ушкоджень (VDI) [21]. 

Нещодавно описано новий тип АНЦА - антитіла до 
лізосомального мембранного протеїну-2 (LAMP-2). Kain 
і співавтори довели, що анти-LAMP-2 антитіла відіграють 
важливу роль у патогенезі васкулітів і висунули гіпотезу 
про наявність молекулярної мімікрії між LAMP-2 і бакте¬ 
ріальними білками адгезії Fim-H [22]. Анти-LAMP-2 анти
тіла здатні активувати нейтрофіли in vitro і викликати їх 
дегрануляцію, що підтверджується зміною їх форми та 
вивільненням мієлопероксидази. Крім того, LAMP-2 ан¬ 
титіла in vitro індукують апоптоз ендотеліальних клітин. 
Введення щурам антитіл проти людської LAMP-2 призво¬ 
дить до розвитку у них ниркової патології, що нагадує вас¬ 
куліт у людей. У нещодавно проведеному дослідженні було 
продемонстровано підвищення сироваткового рівня анти-
LAMP-2 антитіл у хворих з шкірним ВП [23]. 

За останні 5 років відбувся значний прогрес у розумінні 
патогенезу системних васкулітів, відкрито нові клітинні та 
гуморальні чинники, залучені до патологічного процесу. 
Наступним кроком повинно бути конвертування цих 
знань в розробку ефективних методів лікування систем¬ 
них васкулітів. 

Рецензент: д.мед.н., професор ЛизогубВ.Г. 
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПАТОГЕНЕЗА 
СИСТЕМНЫХ НЕКРОТИЗИРУЮЩИХ 

ВАСКУЛИТОВ 

Петелицкая Л.Б., Яременко О.Б., Юрьева А.А. 

Национальный медицинский университет 
имени А.А. Богомольца, Киев, Украина 

Резюме. В данной статье представлены литератур
ные данные последних лет относительно патогенеза си¬ 
стемных некротизирующих васкулитов. Продемонстри¬ 
ровано патогенетическую роль антинейтрофильных ци-
топлазматических антител, антител к протеину-2 лизо-
сомальной мембраны, эндотелия и маркеров его дис¬ 
функции, Т- и В-лимфоцитов в развитии данной патоло¬ 
гии. Выявленные особенности патогенеза должны быть 
основой для создания новых эффективных методов ле¬ 
чения больных системными некротизирующими васку-
литами. 

Ключевые слова: системный некротизирующий вас-
кулит, патогенез, антинейтрофильные цитоплазматичес-
кие антитела, эндотелин-1, антитела к протеину-2 лизо-
сомальной мембраны, фактор активации В-клеток. 

CONTEMPORARY ASPECTS 
OF THE PATHOGENESIS OF SYSTEMIC 

NECROTIZING VASCULITIS 

L. Petelytska, O. laremenko, H. lurieva 

National O.Bogomolets Medical University, 
Kiev, Ukraine 

Summary. This article presents the recent published 
data about the pathogenesis of systemic necrotizing 
vasculitis. It is demonstrated a pathogenetic role of anti-
neutrophil cytoplasmic antibodies, antibodies to lysosome-
associated membrane protein 2, endothelial dysfunction 
and its markers, T- and B-lymphocytes in the development 
of this disease. These features of the pathogenesis have to 
beat the basis for development of the new effective treatment 
options for patients with systemic necrotizing vasculitis. 

Key words: systemic necrotizing vasculitis, 
pathogenesis, anti-neutrophil cytoplasmic antibodies, 
endothelin-1, an antibody to lysosome-associated 
membrane protein 2, B-cell activating factor. 
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