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Проведення цитостатичної терапії у хворих з

онкогематологічними захворюваннями викликає

значні метаболічні зрушення в організмі. Окрім

токсичного впливу цитостатиків на неушкоджені

хворобою клітини, тканини та органи, відбуваєть"

ся токсичний вплив продуктів життєдіяльності та

лізису злоякісних клітин на органи і організм в

цілому.

Для зменшення такого комбінованого впливу в

онкогематології застосовується гідратація та ци"

топротекторна терапія. За допомогою цих методів
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Резюме. У 47 онкогематологічних пацієнтів, що отримували програмне цитостатичне лікування,

досліджено ефективність, безпечність та переносимість препарату Лактопротеїн з сорбітолом при зас"

тосуванні в супровідній інфузійній терапії. Апробовано оптимальний режим застосування Лактопро"

теїну з сорбітолом в онкогематологічній клініці. Інфузії Лактопротеїну з сорбітолом добре переносили"

ся хворими, не давали побічних ефектів, окрім випадків підвищеної чутливості до чужерідного про"

теїну, підвищували ефективність лікування, сприятливо впливали на стан хворих, мали позитивне зна"

чення для організму в комплексній інфузійній терапії. Зроблено висновок про доцільність включення

Лактопротеїну з сорбітолом в стандартну інфузійну терапію для лікування онкогематологічних

пацієнтів.

Ключові слова: лактопротеїн з сорбітолом, програмне цитостатичне лікування, супровідна інфузійна

терапія в онкогематології.
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Резюме. У 47 онкогематологических пациентов,

получавших программное цитостатическое лече"

ние, изучено эффективность, безопасность и пере"

носимость препарата Лактопротеин с сорбитолом

при использовании в сопроводительной инфузи"

онной терапии. Апробирован оптимальный режим

применения Лактопротеина с сорбитолом в онко"

гематологической клинике. Инфузии Лактопроте"

ина с сорбитолом хорошо переносились больны"

ми, не давали побочных эффектов, кроме случаев

повышенной чувствительности к чужеродному

протеину, повышали эффективность лечения, по"

зитивно влияли на состояние больных, имели по"

ложительное значение для организма в комплекс"

ной инфузионной терапии. Сделан вывод о целе"

сообразности включения Лактопротеина с сорби"

толом в стандартную инфузионную терапию для

лечения онкогематологических пациентов.

Ключевые слова: лактопротеин с сорбитолом, прог�

раммное цитостатическое лечение, сопроводитель�

ная инфузионная терапия в онкогематологии.

LACTOPROTEINUM CUM SORBITOLO 
AS SUPPORTIVE THERAPY IN 

ONKOHEMATOLOGICAL PATIENTS
L.M. Lukavetskyy, G.V. Pylypenko, I. Ju. Batmanova,

B.O. Kondratskyy,O.M. Tsiapka, I.L.  Humen,
Z.V. Masliak 

Summary. Efficasy, safety and tolerance to the

"Lactoproteinum cum sorbitolo" as support therapy

were assessed in 47 oncohematologic patients that

received standard cytostatic therapy. An appraisal of

optimal regimen of Lactoprotein with sorbitol was

made on the basis of oncohematological clinic.

Infusions of the drug were well tolerated, no side effect

were noticed exept hypersensibility to foreign protein,

increased treatment efficacy, had positive influence on

general condition of organism. We have come to a

conclusion about expediency of "Lactoproteinum

cum sorbitolo" use in standard therapy for oncohema"

tological patients. 

Key words: lactoproteinum cum sorbitolo, standard

cytostatic therapy, support therapy in oncohematology.
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