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Висновки

1. У здорових осіб дексаметазон in vitro підвищує ін�

тенсивність апоптозу лімфоцитів периферичної крові та

пригнічує їх проліферативну активність.

2. Лімфоцити хворих на туберкульоз легень виявля�

ють різну чутливість до дії глюкокортикоїдів in vitro. У

57,7 % хворих дексаметазон викликає зниження інтен�

сивності апоптозу лімфоцитів, у 15,4 % — призводить до

стимуляції та у 26,9 % хворих лімфоцити не чутливі до

апоптогенної дії цього препарату.

3. У хворих на туберкульоз легень дексаметазон in

vitro пригнічує проліферативну активність лімфоцитів 

4. У переважної кількості хворих на туберкульоз ле�

гень дексаметазон in vitro суттєво порушує співвідношення

апоптичної та проліферативної активності лімфоцитів за

рахунок пригнічення апоптичної та, особливо, проліфе�

ративної активності клітин.

5. Зниження під дією дексаметазону інтенсивності

апоптозу функціонально неповноцінних лімфоїдних

клітин хворих на туберкульоз легень може сприяти їх

тривалій циркуляції в організмі.

6. Вплив дексаметазону на інтенсивність апоптозу

нейтрофільних гранулоцитів in vitro різнонаправлений і

не залежить від початкового рівню апоптичної активності

клітин.
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ВПЛИВ ДЕКСАМЕТАЗОНУ IN VITRO 

НА ФУНКЦІОНАЛЬНУ АКТИВНІСТЬ 

ІМУНОКОМПЕТЕНТНИХ КЛІТИН У 

ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ

ОО..  РР..  ППааннаассююккоовваа,,  ЛЛ..  ПП..  ККааддаанн,,  
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Резюме

Представлені дані вивчення in vitro впливу дексаметазону

на апоптичну, проліферативну активність лімфоцитів та їх спів�

відношення, інтенсивність апоптозу нейтрофільних гранулоци�

тів у 34 хворих на туберкульоз легень. Встановлена різна чутли�

вість імунокомпетентних клітин до дії глюкокортикоїдів in vitro.

У переважної кількості хворих дексаметазон in vitro знижує ін�

тенсивність апоптозу та пригнічує проліферативну активність

лімфоцитів, суттєво порушує співвідношення цих процесів.

Вплив дексаметазону на інтенсивність апоптозу нейтрофільних

гранулоцитів in vitro різнонаправлений і не залежить від почат�

кового рівня апоптичної активності клітин.

IN VITRO INFLUENCE OF DEXAMETHASON

ON FUNCTIONAL ACTIVITY OF
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PATIENTS WITH LUNG TUBERCULOSIS
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Summary

The results of the in vitro studies of the influence of dexa�

methason on apoptotic and proliferative activity of lymphocytes

and their ration, and the intensity of the neutrophilic granulocytes

apoptosis in 34 patients with lung tuberculosis are presented.

Different sensitivity of immunocompetent cells to the action of

glucocorticoids in vitro has been determined. In most patients

dexamethason reduced in vitro the intensity of apoptosis and sup�

pressed proliferative activity of lymphocytes, substantially violating

proportion of these processes. The in vitro influence of dexame�

thason on the intensity of apoptosis of neutrophilic granulocytes

had different directions and dad not depend on the initial level of

the apoptotic activity of the cells.




