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Лабораторна оцінка ефективності 
застосування Ліастену в комплексній терапії 
мультирезистентного туберкульозу легень

МЕТА. Оцінити ефективність застосування Ліастену в комплексній терапії хворих на мультирезистентний тубер-
кульоз легень (МРТБЛ) за показниками лабораторних обстежень.
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ. Ефективність етіотропної й етіопатогенетичної терапії оцінено в 57 хворих на МРТБЛ. Від-
повідно до схем лікування пацієнтів було розподілено на групи. Контрольній групі (n=22) призначали індивідуалізовані 
схеми антимікобактеріальної терапії (АМБТ), дослідній (n=35) – АМБТ у поєднанні з Ліастеном. Ефективність лікування 
оцінювали з огляду на показники загальноклінічного аналізу крові, імунологічних і бактеріологічних досліджень.
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ. У хворих дослідної групи порівняно з контролем у 1,5 раза частіше конста-
тували позитивні зміни показників гемограми крові та ШОЕ (р<0,05-0,001), встановлення динамічної рівноваги між 
пулами лімфоцитарних клітин CD4+ і CD8+ (імунорегуляторний індекс, р<0,05), збільшення кількості фагоцитоз- 
активних клітин (фагоцитарний індекс, р<0,05), вмісту катіонних лізосомальних білків гранулоцитарних лейкоцитів 
(р<0,05), зниження в 1,4 раза цитохімічного коефіцієнту нейтрофілів (р<0,05), кількості проліферованих під дією 
ППД-Л лімфоцитів (р<0,05), нормалізацію фагоцитарного числа та загальної окисно-відновної активності нейтрофілів 
(р<0,05), зростання частоти та скорочення термінів знебацилення.
ВИСНОВКИ. Відновлення імунного статусу організму, гемограми крові, зростання частоти та скорочення термінів 
знебацилення відбувалися активніше та траплялися в 1,5 раза частіше в пацієнтів, які отримували комплексне по-
єднання АМБТ із Ліастеном.
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Ліастен, мультирезистентний туберкульоз легень.
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OBJECTIVE. Evaluating according to laboratory tests the effectiveness of Liasten in the treatment of patients with 
multidrug-resistant pulmonary tuberculosis (MDR-TB).
MATERIALS AND METHODS. Evaluation of the effectiveness of etiotropic and etiopathogenetic therapy in 57 patients 
with MDR-TB was performed. According to the treatment schemes, patients were divided into groups. The control group 
(n=22) received individualized antimycobacterial therapy (AMBT) regimens. The experimental group (n=35) received AMBT 
in combination with Liasten. Evaluation of the effectiveness of treatment regimens was performed on the basis of indicators 
of general clinical blood tests, immunological and bacteriological studies.
RESULTS AND DISCUSSION. In patients of the experimental group, compared with the control in 1.5 times more 
often found positive changes in the hemogram of blood and ESR (p<0.05-0.001), the establishment of a dynamic balance 
between the pools of lymphocyte cells CD4+ and СD8+ (immunoregulatory index, p<0.05), an increase in the number 
of phagocytosis active cells (phagocytic index, p<0.05), the content of cationic lysosomal proteins of granulocyte leukocytes 
(p<0.05), a 1.4-fold decrease in the cytochemical coefficient of neutrophils (p<0.05), the number of proliferated under the 
action of PPD-L lymphocytes (p<0.05), normalization of phagocytic counts and total redox activity of neutrophils (p<0.05), 
increase in frequency and reduction of anesthesia was stated.
CONCLUSIONS. Restoration of the body’s immune status, blood hemogram, increase in frequency and reduction 
of the time of decontamination were more active and occurred 1.5 times more often in patients receiving a complex 
combination of AMBT with Liasten.
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