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СТАН СИСТЕМИ НЕЙТРОФІЛЬНИХ 

ГРАНУЛОЦИТІВ У ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА 

РЕЦИДИВУЮЧИЙ БРОНХІТ, ІНФІКОВАНИХ

МІКОБАКТЕРІЯМИ ТУБЕРКУЛЬОЗУ

ВВ..  ПП..  ККооссттррооммііннаа,,  ЛЛ..  ББ..  ЯЯрроощщуукк,,  

ОО..  ЄЄ..  ССііввааччееннккоо,,  ІІ..  ВВ..  ГГооммоолляяккоо

Резюме

За допомогою методу комп'ютерної морфометрії були про�

ведені кількісні дослідження НГ у 30 дітей, хворих на РБ, інфікова�

них мікобактеріями туберкульозу. Дослідження показали наяв�

ність клітинного поліморфізму НГ, що свідчить про порушення

процесів активації, зміни адгезивних властивостей клітин та ста�

більності гранулярного апарату НГ. Зміни показників площі та яск�

равості цитоплазми умовно можна віднести до 4�х категорій. З'я�

совано, що маргінальні форми НГ — I (А) та IV (D) — притаманні

пацієнтам зі значними порушеннями загального стану здоров'я. 

THE CONDITION OF A NEUTROPHIL 

GRANULOCYTES SYSTEM IN CHILDREN 

WITH RECURRENT BRONCHITIS, INFECTED 

BY MYCOBACTERIA TUBERCULOSIS
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Summary

The quantitative study of neutrophil granulocytes (NG) in 30

children with recurrent bronchitis (RB), infected by mycobacteria

tuberculosis, was conducted using computer morphometry method.

The study demonstrated an existence of cell�polymorphism of NG,

which evidences for a violation activation processes, the change of

adhesive properties of cells and granular apparatus stability. The

changes of parameters of the area and brightness of cytoplasm con�

ditionally can be attributed to 4 categories. It was proved, that the

marginal forms of NG — I (А) and IV (D) are inherent to the patients

with significant violations of a general health condition.




