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ЦИТОКИНИ В ОЦІНЦІ ІМУННОЇ СИСТЕМИ У 

ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ
К. Ф. Чернушенко, Л. П. Кадан. О. Р. Панасюкова, 

В. М. Петішкіна, Л. М. Циганкова

Резюме
У статті наведені результати імунологічного обстеження 85 

хворих на вперше діагностований туберкульоз легень, визна-
чені основні порушення в різних ланках імунної системи, рівень 
продукції цитокінів Т-хелперами 1-го та 2-го типів. Встановлений 
зв‘язок між варіантами імунної недостатності та порушеннями 
цитокінової регуляції у хворих з різним перебігом інфільтратив-
ного та дисемінованого туберкульозу легень, результатами їх 
лікування. Розроблені діагностичні критерії диференціації іму-
нодефіцитних станів та реакцій, що мають захисний характер, 
що є важливим для визначення доцільності імунокоригуючої 
терапії.

CYTOKINES IN THE EVALUATION OF THE IMMUNITY 

SYSTEM IN PATIENTS WITH LUNG TUBERCULOSIS
E. F. Chernushenko, L. P. Kadan, O. R. Panasiukova, 

V. M. Petishkina, L. M. Tsigankova

Summary
The article presents the results of the immunological examination 

of 85 patients with newly diagnosed lung tuberculosis. We determined 
main disturbances in different links of immunity system and the level of 
cytokine production by types one and two T-helpers. It was established 
a correlation between variants of immunity deficiency and disturbances 
of the cytokine regulation in patients with different course of infiltrative 
and disseminated lung tuberculosis, and different results of their 
treatment. Diagnostic criteria for differentiation of immunodeficiency 
states and protective responses were developed for evaluation of 
feasibility of immunity correction therapy.
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