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встуП. Руйнація позаклітинного матриксу є однією з найважливіших патологічних подій при формуванні залиш-
кових змін у легеневій тканині при туберкульозному запаленні.
Мета. Дослідження динаміки показників реорганізації сполучної тканини при туберкульозі (ТБ) легень із різним 
профілем резистентності збудника до протитуберкульозних препаратів.
Матеріали і Методи. 124 пацієнти з новими випадками ТБ легень: група I (n=84) – хворі на мультирезистентний 
ТБ; група II (n=40) – хворі на ТБ легень зі збереженою чутливістю збудника до препаратів.
реЗулЬтати. Через 3 місяці лікування в групі І залишалось 11,9 % пацієнтів із бактеріовиділенням. Через 3 місяці 
лікування в групі ІІ відбувалося зниження активності макрофагів на тлі припинення бактеріовиділення та зниження 
рівнів матриксної металопротеїнази-9 (ММП-9), білковозв’язаного оксипроліну (ОБЗ) та альдостерону (АС), що свідчить 
про уповільнення процесів деструкції на тлі невисокої фібротичної активності. Через 3 місяці лікування в групі І фіброзо-
утворення було активнішим, супроводжувалося наростанням рівня ОБЗ і зниженням рівня оксипроліну вільного (ОВ). 
Уповільнена конверсія мокротиння в групі І супроводжувалася уповільненим (на 8,2 %) зниженням співвідношення 
ММП-9/тканинного інгібітора матриксних протеїназ-1 (ТІМП-1) через подальше зростання рівня ММП-9.
висновки. У групі І спостерігалася достовірно висока активність процесів деструкції, натомість у групі ІI мала 
місце менша активність процесів фіброзоутворення.
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introduCtion. Disruption of the extracellular matrix is one of the most important pathological events in the formation 
of residual changes in lung tissue in tuberculous inflammation.
аiM. Investigation of the dynamics of connective tissue reorganization in lung tuberculosis with a different profile of 
pathogen resistance to antituberculosis drugs.
MatErialS and MEtHodS. 124 patients with new cases of pulmonary TB: group I (n=84) – patients with multidrug-
resistant TB; group II (n=40) – patients with pulmonary TB with preserved sensitivity of the pathogen to drugs.
rESultS. After 3 months of treatment in group I remained 11.9 % bacterial excretion. After 3 months of treatment 
in group II there was a decrease in the activity of macrophages against the background of the termination of bacterial 
excretion and a decrease in the levels of MMP-9, OSS and AS, which indicates a slowdown of the destruction processes 
against the background of low fibrotic activity. After 3 months of treatment in group I, fibrosis was active, accompanied 
by an increase in OSS levels and a decrease in OS levels. Slow sputum conversion in group I was accompanied by a slow 
(8.2 %) decrease in the ratio of MMP-9 / TIMP-1 due to further increase in the level of MMP-9.
ConCluSionS. In group I, there was a significantly higher activity of the destruction processes, while in group II, there 
was a lower activity of the fibrotic processes.
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