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Одним із найважливіших принципів сучасної

хіміотерапії хворих на деструктивний туберкульоз

легень є застосування препаратів, що діють на

весь спектр мікобактеріальної популяції — на

мікобактерії, що активно розмножуються або пер"

систують, знаходяться поза" або та внутрішньо"

клітинно [8–10]. Антимікобактеріальний препа"

рат ізоніазид здатний накопичуватись в ефек"

тивній концентрації в товстостінних кавернах, ка"

зеозних зонах, туберкуломах, казеозно змінених

лімфатичних вузлах та в інших уражених ділянках.

На сьогодні одним із методів удосконалення ліку"

вання хворих на туберкульоз є використання

ізоніазиду та вітаміну В6 (піридоксину гідрохлори"

ду) на основі оптимізації співвідношення їх доз [3,

4, 7–16].

Мета досліджень — визначити оптимальне

співвідношення доз ізоніазиду та вітаміну В6, при

лікуванні якими досягається якнайменше

залишкове ураження печінки у морських свинок з

експериментальним туберкульозом.

ОБ’ЄКТ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
Експеримент провели на 50 морських свинках

з середньою вагою 250 г. Експериментальний

туберкульоз викликали шляхом підшкірного

введення свинкам мікобактерій туберкульозу

лабораторного штаму H37Rv у дозі 0,01 мг  вологої

ваги в об’ємі 0,5 мл фізіологічного розчину натрію

хлориду. В подальшому не проводили лікування

5 свинкам, які складали контрольну групу (тест на

виживаність). Через 1,5 міс від моменту зараження

одну із свинок цієї групи забивали для контролю

стану туберкульозного процесу, викликаного

інокуляцією мікобактерій. У забитої свинки

визначили гнійний абсцес на ділянці зараження та

гнійне ураження регіонарних до ділянки

зараження лімфовузлів. Селезінка була різко

збільшена з множиною осередків ураження.

Печінка була збільшена, рихла, вся в крупних

жовтих ураженнях. В легенях виявили множину

великих та дрібних туберкульозних бугорків.

Ступінь ураження оцінювали в умовних індексах
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Резюме. За результатами спеціально спланованого факторного експерименту — лікування експеримен"

тального туберкульозу у морських свинок різними дозами ізоніазиду та вітаміну В6 — побудована мате"

матична модель цього процесу. Ступінь захворюваності туберкульозом оцінювали за індексом ураже"

ності внутрішніх органів тварин.

Ключові слова: туберкульоз, печінка,  ізоніазид, вітамін В6.
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Резюме. По результатам специально спланирован"

ного факторного эксперимента — лечения экспе"

риментального туберкулеза у морских свинок

различными дозами изониазида и витамина В6 —

построена математическая модель этого процесса.

Степень заболевания туберкулезом оценивали по

индексу поражения внутренних органов живот"

ных.

Ключевые слова: туберкулез, печень, изониазид,

витамин В6.

STUDY OF JOINT ACTION ISONIAZID AND 
VITAMIN �6 ON THE CONDITION OF THE LIVER

DURING PERIOD OF TREATMENT OF GUINEA-PIGS
WITH EXPERIMENTAL TUBERCULOSIS
L.V. Gajova, E.I. Suslov, L.S. Bobkova, 

M.T. Klimenko
Summary. With the results of planned factorial experi"

ment — treatment of guinea"pigs with an experimental

tuberculosis by various dozes of isoniazid and vitamin

В6 — expressed mathematical model of this process.

Degree of tuberculosis morbidity was evaluated by

index of affection of guinea"ping organs.

Key words: tuberculosis, liver, isoniazid, vitamin В6.

������ �� ���������: ��
��� ���	�� ����	�	�����

03057, �. �	��, ��. !������	, 34

����������	
 ��	��	
 �������	��� ��. ".". #��������$

������ %������������, %���������� �� ���������	���� &����


	contens ukr                     �
	ÁÅÇÏÎÑÅÐÅÄÍ² ÒÀ Â²ÄÄÀËÅÍ² ÐÅ... �
	Â.Ì. Ïåòðåíêî, Ñ.Î. ×åðåíüêî... 

	ÁÅÇÏÎÑÅÐÅÄÍ² ÒÀ Â²ÄÄÀËÅÍ² ÐÅ... �
	Â.Ì. Ïåòðåíêî, Ñ.Î. ×åðåíüêî... 

	ÅÔÅÊÒÈÂÍ²ÑÒÜ ÑÒÀÍÄÀÐÒÍÈÕ ÐÅÆ... �
	À.Â. Áîéêî                      

	ÆÈÐÍÎÊÈÑËÎÒÍÈÉ ÑÊËÀÄ Ë²Ï²Ä²Â... �
	Â.². Ïåòðåíêî, Ð.Ã. Ïðîöþê, ... 

	×ÀÑÒÎÒÀ ÒÀ ÏÐÎÔ²ËÜ ÏÅÐÂÈÍÍÎ¯... �
	Î.À. Æóðèëî, À.². Áàðáîâà, Ï... 

	ÏÎÐ²ÂÍßÍÍß ÅÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒ² Ë²ÊÓ... �
	À. Êîíäðàòåíêî                  

	ÅÔÅÊÒÈÂÍ²ÑÒÜ ÒÀ ÁÅÇÏÅ×Í²ÑÒÜ ... �
	Î.ß. Äçþáëèê, Â.Î. Þõèìåöü, ... 

	ÅÔÅÊÒÈÂÍ²ÑÒÜ ÒÅÐÀÏ²¯ ÍÅÃÎÑÏ²... �
	Ò.Ä. Âîðîíîâà                   

	ÊË²Í²×ÍÀ ÅÔÅÊÒÈÂÍ²ÑÒÜ ÀÇÈÒÐÎ... �
	Â.Ê. Õîäçèöüêà, Ñ.Â. Õîäçèöüêà  

	ÊË²Í²ÊÎ-ËÀÁÎÐÀÒÎÐÍ² ÎÑÎÁËÈÂÎ... �
	Í.Ì. Ñòåïàíîâà                  

	ÂÈÄÎÂÈÉ ÑÊËÀÄ ÒÀ ÀÍÒÈÁ²ÎÒÈÊÎ... �
	Î.Â. Ïîêàñ, Î.². Ïîë³ùóê,  Ë... 

	ÎÖ²ÍÊÀ ÅÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒ²  ÍÅÎÀÄ'Þ... �
	Ê.Î. Ãàëàõ³í, Ñ.Þ. Ñêëÿð, ª.... 

	ÌÎÐÔÎËÎÃ²×Í² ÇÌ²ÍÈ ÐÀÊÓ ÌÎËÎ... �
	Ì.Ì. Ìåëüíèê                    

	ÅÔÅÊÒÈÂÍ²ÑÒÜ ÊÎÌÁ²ÍÀÖ²¯ Ì²ÒÎ... �
	Î.Ñ. Áîíäàðóê, Â.Ñ. ²âàíêîâà... 


	contens rus                     �
	ÍÅÏÎÑÐÅÄÑÒÂÅÍÍÛÅ È ÎÒÄÀËÅÍÍÛ... �
	Â.Ì. Ïåòðåíêî, Ñ.Î. ×åðåíüêî... 

	ÍÅÏÎÑÐÅÄÑÒÂÅÍÍÛÅ È ÎÒÄÀËÅÍÍÛ... �
	Â.Ì. Ïåòðåíêî, Ñ.À. ×åðåíüêî... 

	ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÜ ÑÒÀÍÄÀÐÒÍÛÕ ÐÅ... �
	À.Â. Áîéêî                      

	ÆÈÐÍÎÊÈÑËÎÒÍ²É ÑÎÑÒÀÂ ËÈÏÈÄÎ... �
	Â.È. Ïåòðåíêî, Ð.Ã. Ïðîöþê, ... 

	×ÀÑÒÎÒÀ È ÏÐÎÔÈËÜ ÏÅÐÂÈ×ÍÎÉ ... �
	À.À. Æóðèëî, À.È. Áàðáîâà, Ï... 

	ÑÐÀÂÍÅÍÈÅ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ ËÅ×Å... �
	À. Êîíäðàòåíêî                  

	ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÜ È ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ... �
	À.ß. Äçþáëèê, Â.À. Þõèìåö, À... 

	ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÜ ÒÅÐÀÏÈÈ ÂÍÅÁÎË... �
	Ò.Ä. Âîðîíîâà                   

	ÊËÈÍÈ×ÅÑÊÀß ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÜ ÀÇ... �
	Â.Ê. Õîäçèöêàÿ, Ñ.Â. Õîäçèöêàÿ  

	ÊËÈÍÈÊÎ-ËÀÁÎÐÀÒÎÐÍÛÅ ÎÑÎÁÅÍÍ... �
	Í.Ì. Ñòåïàíîâà                  

	ÂÈÄÎÂÎÉ ÑÎÑÒÀÂ È ÀÍÒÈÁÈÎÒÈÊÎ... �
	Å.Â. Ïîêàñ, Å.È. Ïîëèùóê,  Ë... 

	ÎÖÅÍÊÀ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ  ÍÅÎÀÄÜ... �
	Ê.À. Ãàëàõèí, Ñ.Þ. Ñêëÿð, Å.... 

	ÌÎÐÔÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÇÌÅÍÅÍÈß ÐÀ... �
	Í.Í. Ìåëüíèê                    

	ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÜ ÊÎÌÁÈÍÀÖÈÈ ÌÈÒ... �
	Î.Ñ. Áîíäàðóê, Â.Ñ. Èâàíêîâà... 

	ÊËÈÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÈÌÌÓÍ... �
	Î.Â. Êèðñåíêî, Â.À. ×åðíûé, ... 

	ËÓ×ÅÂÛÅ ÌÅÒÎÄÛ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ... �
	Ò.Ñ. Ãîëîâêî, È.Ì. Äûêàí        

	ÈÇÓ×ÅÍÈÅ ÑÎÂÌÅÑÒÍÎÃÎ ÄÅÉÑÒÂÈ... �
	Ë.Â. Ãàåâàÿ, Å.È. Ñóñëîâ,  Ë... 

	ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÜ ÄÈÃËÞÊÀËÜ-ËÈÃÀ... �
	Å.È. Ñóñëîâ, Ò.Ï. Ïîäãàåâñêà... 


	contens ukr                     �
	ÊË²Í²×Í² ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈ ²ÌÓÍÎÒÅÐ... �
	Î.Â. Ê³ðñåíêî, Â.Î. ×îðíèé, ... 

	ÏÐÎÌÅÍÅÂ² ÌÅÒÎÄÈ ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß... �
	Ò.Ñ. Ãîëîâêî, ².Ì. Äèêàí        

	ÂÈÂ×ÅÍÍß ÑÓÌ²ÑÍÎ¯ Ä²¯ ²ÇÎÍ²À... �
	Ë.Â. Ãàéîâà, ª.². Ñóñëîâ,  Ë... 

	ÅÔÅÊÒÈÂÍ²ÑÒÜ ÄÈÃËÞÊÀËÜ-Ë²ÃÀÍ... �
	ª.². Ñóñëîâ, Ò.Ï. Ï³äãàºâñüê... 

	ÌÎÊÑÈÔËÎÊÑÀÖÈÍ ÏÐÈ Ë²ÊÓÂÀÍÍ²... �
	M. Miravitlles                  

	²ÍÔÅÊÖ²ÉÍÅ ÇÀÃÎÑÒÐÅÍÍß ÕÎÇË     �
	Â.Î. Þõèìåöü, Î.É. Áÿëèê, Â.... 

	ÊÎÍÑÅÐÂÀÒÈÂÍÅ Ë²ÊÓÂÀÍÍß ÕÂÎÐ... �
	Î.Ñ. Áîíäàðóê, Â.Ñ. ²âàíêîâà... 

	ÅÔÅÊÒÈÂÍ²ÑÒÜ ÀÄ’ÞÂÀÍÒÍÎÃÎ ÇÀ... �
	Î.Ñ. Áîíäàðóê                   


	contens rus                     �
	ÌÎÊÑÈÔËÎÊÑÀÖÈÍ Â ËÅ×ÅÍÈÈ ÁÎË... �
	M. Miravitlles                  

	ÈÍÔÅÊÖÈÎÍÍÎÅ ÎÁÎÑÒÐÅÍÈÅ ÕÎÇË    �
	Â.À. Þõèìåö, Å.È. Áÿëèê, Â.ß... 

	ÊÎÍÑÅÐÂÀÒÈÂÍÎÅ ËÅ×ÅÍÈÅ ÁÎËÜÍ... �
	Î.Ñ. Áîíäàðóê, Â.Ñ. Èâàíêîâà... 

	ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÜ ÀÄÜÞÂÀÍÒÍÎÃÎ Ï... �
	Î.Ñ. Áîíäàðóê                   


	contens eng                     �
	TREATMENT AND LONG-TERM RESU... �
	V.M. Petrenko, S.O. Cherenko... 

	IMMEDIATE AND FOLLOW-UP RESU... �
	V.Ì. Petrenko, S.O. Cherenko... 

	EFFICACY OF STANDARD REGIMEN... �
	A.V. Boyko                      

	FATTY ACIDS STRUCTURE OF ERY... �
	V.I. Petrenko, R.G. Protsuk,... 

	FREQUENCY AND PROFILE OF M. ... �
	À.À. Zhurilo,  À.I. Barbova,... 

	COMPARISON OF TREATMENT WITH... �
	À. Kondratenko                  

	EFFICACY AND SAFETY OF STEP-... �
	O.Ya. Dzyublyk, V.O. Yukhyme... 

	EFFICACY OF TREATMENT OF COM... �
	T.D. Voronova                   

	CLINICAL EFFICACY OF AZITHRO... �
	V.K. Hodzitskaia, S.V. Hodzi... 

	CLINICAL AND LABORATORY PECU... �
	N.M. Stepanova                  

	SPECTRUM AND ANTIBACTERIAL r... �
	O.V. Pokas, O.I. Polishuk,  ... 

	EFFICACY ESTIMATION OF NEOAD... �
	K.O. Galakhin, S.Yu. Sklyar,... 

	MORPHOLOGIC CHANGES OF BREAS... �
	M.M. Melnik                     

	EFFICACY OF MITOMYCIN AND MI... �
	Î.S. Bondarouk, V.S. Ivankov... 

	IMMUNOTHERAPY WITH AUTOVACCI... �
	Î.V. Kirsenko, V.À. Cherniy,... 

	RADIO- AND ULTRASOUND INVEST... �
	T.S. Golovko, I.M. Dykan        

	STUDY OF JOINT ACTION ISONIA... �
	L.V. Gajova, E.I. Suslov,  L... 

	THE EFFECTIVENESS OF DIGLUKA... �
	E.I. Suslov, T.P. Podgayevsk... 

	moxifloxacin in respiratory ... �
	M. Miravitlles                  

	ACUTE INFECTIOUS EXACERBATIO... �
	V.A. Yukhymets, E.I. Byalyk,... 

	CONSERVATIVE TREATMENT IN CA... �
	Î.S. Bondarouk, V.S. Ivankov... 

	EFFICACY OF ADJUVANT BISPHOS... �
	O.S. Bondaruk                   





