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АПОПТОЗ НЕЙТРОФІЛОЦИТІВ ТА ЙОГО 

РОЛЬ В ПАТОГЕНЕЗІ ЗАПАЛЬНИХ 

ПРОЦЕСІВ В ЛЕГЕНЯХ ТУБЕРКУЛЬОЗНОГО 

ТА НЕСПЕЦИФІЧНОГО ГЕНЕЗУ
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Резюме

Розглянуті питання стосовно ролі апоптозу нейтрофіло�

цитів (НФ), індукованого екстра� та інтрацелюлярними патоге�

нами, в патогенезі легеневого запалення туберкульозного та

неспецифічного генезу. Його захисний характер, який спрямо�

ваний на елімінацію збудника та поновлення кліткового гоме�

остазу макроорганізму був продемонстрований у хворих на

ХОЗЛ із легеневим запаленням, яке було викликане екстраце�

люлярними агентами. При запаленні в легенях, які викликані

внутрішньоклітинними агентами, такими як МВТ, індукція прог�

рамованої смерті в інфікованих нейтрофілоцитах може бути ви�

користана в якості "троянського коня" — з метою експансії

збудника та захисту від імунних механізмів організму хазяїна,

що сприяє подальшому розвитку патологічного процесу. Пока�

зано, що у хворих на ХОЗЛ нейтрофільоз спостерігається у

кожного третього, що в 2,5 рази вище, ніж у хворих на тубер�

кульоз. І, навпаки, нейтропенія має місце у 3 рази частіше саме

у пацієнтів із туберкульозним запаленням в легенях.

Легеневе запалення супроводжується вірогідним ростом

інтенсивності спонтанного апоптозу НФ і апоптозу НФ, індуко�

ваного МБТ, які більш виразні при туберкульозному процесі. Це

підтверджувалось і більш суттєвим проапоптичним впливом ау�

тосироватки цих пацієнтів. Таким чином, при туберкульозі ле�

гень зміни програмованої смерті НФ мають більш виражену па�

тологічну спрямованість, ніж при ХОЗЛ, що повинно враховува�

тися при проведенні комплексного імунологічного обстеження

цих пацієнтів і визначенні терапевтичної практики в кожному

конкретному випадку.
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Summary

The issues of the pathogenesis role of neutrophilic leuko�

cytes apoptosis, induced by extra� and intracellular pathogens, in

pathogenesis of tuberculosis of tuberculosis and non�specific pul�

monary inflammation were reviewed. Its protective character, di�

rected on pathogen elimination and recovery of macroorganism's

homeostasis, was demonstrated in COPD (chronic obstructive pul�

monary disease) patients with lung inflammation caused by extra�

cellular agents. But in lung inflammation, caused by intracellular

agents, such as МBТ, the induction of programmed death of infec�

ted neutrophils can be used as "Trojan horse" in order to hide from

host immune mechanisms, which contributes to the further devel�

opment of the pathological process. It was shown, that in COPD

patients the neutrophilia took place in each third case, that was 2,5

times higher, than in TB patients. And to the contrary, the neu�

tropenia occurred 3 times more often in patients with tuberculosis

inflammation in lungs. 

The pulmonary inflammation was accompanied by the valid

increase of spontaneous neutrophils apoptosis intensity and МBT

induced apoptosis intensity, more expressed in tuberculosis

process. It was confirmed by more expressive apoptogenic influ�

ence of auto�serum of these patients. Thus, in pulmonary tubercu�

losis the changes in neutrophil programmed death have a greater

pathological direction, than in COPD. This should be considered

during complex immunological observation and therapeutic

approach to these patients.




