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ВПЛИВ МАГНІТОУЛЬТРАЗВУКОВОЇ

ТЕРАПІЇ НА ІМУНОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ

У ХВОРИХ ІЗ ВПЕРШЕ ВИЯВЛЕНИМ

ТУБЕРКУЛЬОЗОМ ЛЕГЕНЬ

ВВ..  ГГ..  ММ''яяссннииккоовв,,  ВВ..  ІІ..  ССааввччееннккоо

Резюме

В статті проаналізовані основні показники імунної системи

людини з вперше виявленим туберкульозом легень. Всіх хво�

рих було розподілено на дві групи — основну і контрольну. В

обох групах застосовували стандартну протитуберкульозну

хіміотерапію, крім того в основній групі використовували магні�

тоультразвукову терапію. Контроль імунологічних показників

проводився в обох групах на початку лікування та після прове�

дення магнітоультразвукової терапії в основній групі та на третьо�

му місяці після початку лікування в контрольній групі. Було

показано позитивний вплив магніто�ультразвукової терапії у

хворих туберкульозом легень на клітинні та гуморальні ланки

імунної системи.

INFLUENCE OF MAGNETIC ULTRASOUND

THERAPY ON THE BASIC PARAMETERS

OF IMMUNITY SYSTEM IN TREATMENT

OF NEWLY DIAGNOSED PATIENTS WITH

PULMONARY TUBERCULOSIS

VV..  GG..  ММjjaassnniikkoovv,,  VV..  II..  SSaavvcchheennkkoo  

Summary

Basic indices of the immunity system in patients with pul�

monary tuberculosis were analyzed in this article. All patients were

divided into 2 groups: the main group and the control group. In

both groups complex antituberculous treatment was used with

standard combinations of drugs in a standard dosages, together

with pathogenetic drugs and symptomatic treatment. Magnetic

and low frequency ultrasound therapy was used in the main group.

The control of immunological indices was carried out  at the begin�

ning of treatment in both groups, in the third month of treatment

in a control group and in the end of magnetic and low frequency

ultrasound therapy in main group. The study results demonstrated

positive influence of magnetic and low frequency ultrasound therapy

on cellular and humoral links of the immunity system in patients

with pulmonary tuberculosis.




