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обумовлює необхідність подальших досліджень щодо

вивчення диференційованого застосування імуномоду�

ляторів під час хіміотерапії хворих на легеневий тубер�

кульоз залежно від фази тканинної запальної реакції. 
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РОЛЬ ЦИТОКІНІВ У ЛОКАЛЬНІЙ РЕГУЛЯЦІЇ

СПЕЦИФІЧНОГО ЗАПАЛЕННЯ У ХВОРИХ НА

ДЕСТРУКТИВНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ

ВВ..  ПП..  ШШааппооввааллоовв  

Резюме 

На підставі результатів імуноферментного аналізу експірату

у хворих на вперше діагностований деструктивний туберкульоз

легень встановлена суттєва різниця вмісту в експіраті про� та

протизапальних цитокінів залежно від фази туберкульозного

запалення. Зазначено, що серед вірогідних міжгрупових від�

мінностей на фоні гіперпродукції интерферону�γ (больше ніж у

два рази) в ексудативній фазі специфічного запалення синте�

зуються в основному IL�1β і TNF�α, тоді як у продуктивній фа�

зі — TGF�β
1
. Встановлені зміни свідчать про суттєву різницю

цитокінової регуляції локальної імунної відповіді у різні фази

специфічного запального процесу легеневого туберкульозу, що

необхідно враховувати при призначенні імуномоделюючих за�

собів. 

THE ROLE OF THE CYTOKINES IN

REGULATION OF SPECIFIC INFLAMMATION

IN PATIENTS WITH DESTRUCTIVE LUNG

TUBERCULOSIS

VV..  PP..  SShhaappoovvaalloovv

Summary

The substantial difference of the content of pro� and anti�

inflammatory cytokines, estimated by immune�enzyme analysis in

expired air cryocondensate, depending on the phase of the inflam�

mation, has been established in patients with destructive pul�

monary tuberculosis. On the background of interferon�γ hyperрro�

duction (more than two times higher than normal) in exsudative

phase of the specific inflammation the IL�1β and TNF�α cytokines

dominated, whereas in productive phase — transforming growth

factor�β
1

prevailed. The changes revealed were indicative of the

essential differences of cytokine regulation of local immunity

response in different phases of specific inflammation process in

pulmоnary tuberculosis. This should be taken into consideration

administering immunocorrective therapy.
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