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ОРИГІНАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Особливості фагоцитарної активності крові у хворих 
на хіміорезистентний туберкульоз легень 
на фоні рецидиву специфічного процесу під 
впливом стандартної антимікобактеріальної терапії 

МЕТА. Вивчити особливості фагоцитарної активності крові у хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень на фоні 
рецидиву специфічного процесу під впливом стандартної антимікобактеріальної терапії. 
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ. Було проведено дослідження фагоцитарної активності крові у 136 хворих на рецидив 
туберкульозу легень (РТБЛ) та вперше діагностованого туберкульозу легень (ВДТБЛ) в залежності від наявності або 
відсутності мультирезистентного туберкульозу легень (МРТБ). Активність фагоцитозу крові оцінювали за допомогою 
показників фагоцитарного числа, фагоцитарного індексу та індексу перетравлення – спектрофотометричним методом. 
РЕЗУЛЬТАТИ. У хворих на туберкульоз легень встановлені порушення активності фагоцитозу крові, а саме зниження вище 
приведених показників. Після 2 міс. проведеної стандартної протитуберкульозної терапії у цих хворих не забезпечується пов-
ноцінного відновлення фагоцитарної активності крові. Відзначається досить суттєва достовірна різниця показників фагоцито-
зу між хворими з мультирезистентним і не МРТБ. Більш виражене пригнічення фагоцитарної активності крові спостерігається у 
хворих на РТБЛ ніж ВДТБЛ, незалежно від наявності або відсутності мультирезистентноті до протитуберкульозних препаратів. 
ВИСНОВКИ. Відмічалося виражене зниження активності фагоцитозу при мультирезистентному рецидиві туберкульозу 
легень ніж не МРТБ.

AIM. To study the features of phagocytic blood activity in patients with chemo-resistant pulmonary tuberculosis on a 
background of relapse of a specific process under the influence of standard antimycobacterial therapy.
MATERIALS AND METHODS. A study of phagocytic blood activity in 136 patients with relapse of pulmonary tuberculosis 
(RTB) and the first diagnosed pulmonary tuberculosis (FDPTB) was conducted, depending on the presence or absence of 
multi-drug resistant pulmonary tuberculosis (MDR-TB). The activity of blood phagocytosis was assessed using the phagocyte 
count, phagocytic index and digestion index, the spectrophotometric method.
RESULTS. In patients with pulmonary tuberculosis, violations of the activity of phagocytosis of the blood were established, 
namely the reduction of the above indices. After 2 months of standard anti-TB treatment, these patients did not provide a 
complete restoration of phagocytic blood activity. There was a significant difference between phagocytosis indices between 
patients with MDR-TB and susceptible TB. More pronounced inhibition of phagocytic activity of blood was observed in 
patients with RTB than FDPTB, regardless of the presence or absence of multi-drug resistance to anti-TB drugs.
CONCLUSIONS. Significant decrease in the activity of phagocytosis in a multi-drug resistant relapse of pulmonary 
tuberculosis than susceptible TB.
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