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закладах. Жодного випадку небажаних реакцій (місцево#

го або загального типу) не було.

Висновки

1. Отримані дані щодо позитивного реагування на мі#

тогени Т#ланки імунітету у переважної більшості здоро#

вих осіб (у відібраної нами контрольної групи здорових

по відношенню до туберкульозу осіб випало 88,7 % по#

зитивних результатів) відповідають літературним даним

щодо здатності алергенів непатогенних грибів бути вико#

ристаними у якості міогенів імунітету.

2. Найбільш інформативними, як маркери Т#ланки

імунітету, виявилися алергени грибів Аlternariа sp., Peni#

cillum sp., Chrysonilia sitophila, Monililia sitophila. Комплекс#

на оцінка у якості мітогенів всіх застосованих алергенів є

найбільш інформативною.

3. У хворих на різні форми легеневого туберкульозу,

зважаючи на отримані дані, відповідь на міогени Т#ланки

імунітету, у порівнянні зі здоровими особами є істотно

зниженою. В більшій мірі це стосується хворих на хронічні

форми туберкульозу.
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ГІПЕРЧУТЛИВІСТЬ ДО МІТОГЕНІВ ЯК 

КРИТЕРІЙ СТАНУ КЛІТИННОЇ ЛАНКИ 

ІМУНІТЕТУ У ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ

АА..  ЄЄ..  ББооггооммооллоовв,,  ББ..  ММ..  ППууххллиикк

Резюме

Досліжено результати внутрішньошкірного введення алерге#

нів умовно#патогенних грибів Alternaria, Aspergillus мікст, Clado#

sporium, Chrisonilla, Monilia, Penicillinum, Botrytis cinerea у 50 хво#

рих на туберкульоз різних типів та форм процесу і в групі з 17 здо#

рових добровольців. Виявлено, що за результатами відмінності

між здоровими особами та хворими на туберкульоз мітогени мо#

жуть служити маркерами стану клітинної ланки імунітету. Крім то#

го, за даними аналізу показано, що найбільш інформативними ви#

явилися алергени грибів Аlternariа sp., Penicillum sp., Chrysonilia

sitophila, Monililia sitophila. Доведено, що метод визначення гіпер#

чутливості до умовно# патогенних грибів може застосовуватись в

медичних закладах для визначення стану клітинної ланки імуніте#

ту як низьковартісний та простий у виконанні.

HYPERSENSITIVITY TO MITOGENS AS 

A CRITERION OF THE STATE OF IMMUNITY 

CELLULAR LINK AT PATIENTS 

WITH TUBERCULOSIS

AA..  EE..  BBooggoommoolloovv,,  BB..  MM..  PPuukkhhlliikk

Summary

There were studied the results of intraskin tests with aller#

gens of facultative pathogenic fungi Alternaria, Aspergillus mixt,

Cladosporium, Chrisonilla, Monilia, Penicillinum, Botrytis sinerea

in 50 patients with tuberculosis of different types and forms of

process and in 17 healthy volunteers. It was established, that

based on the difference between healthy persons and the patients

with tuberculosis, the mitogens can serve as the markers of the

cellular immunity. Besides, it was proved, that more reliable were

the results when the allergens of Alternaria sp, Penicillum sp.,

Chrysonilia sitophila, Monililia sitophila were utilized. It was

demonstrated that the method of determination of hyperrespon#

siveness to facultative pathogenic fungi can be used in medical

establishments for determination of the state of cellular immunity

due to low cost and simplicity in implementation.

0

1

2

3

4

5

6

7

Реакція гіперчутливості

Підгрупа АКонтроль Підгрупа В Підгрупа С

РРииссуунноокк..  ССеерреедднняя  ккііллььккііссттьь  ппооззииттииввнниихх  ррееааккцціійй  ггііппееррччуутт??

ллииввооссттіі  уу  ххввоорриихх  ннаа  ррііззнніі  ффооррммии  ттууббееррккууллььооззуу  ллееггеенньь  ттаа  уу

ппаацціієєннттіівв  ккооннттррооллььннооїї  ггррууппии




