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Резюме

За допомогою спеціально спланованого факторного екс�

перименту — лікування експериментального туберкульозу

морських свинок різними дозами ізоніазиду та вітаміну В
6
, виз�

начена математична модель, яка описує цей процес. Ступінь

захворюванності туберкульозом оцінювали за індексом ура�

женності внутрішніх органів в умовних одиницях. В якості фак�

торів, які впливають на індекс ураженності легень, використо�

вували ізоніазид — перший фактор та вітамін В
6

— другий фак�

тор. Кожний фактор вивчався на трьох рівнях, тобто при трьох

фіксованих дозах для кожного з них. В результаті проведених

досліджень була визначена математична модель дії ізоніазиду

та вітаміну В
6

на лікування експериментального туберкульозу

легень. Визначено оптимальне співвідношення препаратів для

лікування туберкульозу легень. Показано, що відхилення від

оптимального співвідношення може різко змінити лікувальний

ефект. Відсутність специфічного ураження легень (0 у.о.у.)

спостерігається при лікуванні експериментального туберкульо�

зу морських свинок усіма досліджуваними дозами ізоніазиду

лише за умови застосовування його сумісно з вітаміном В
6
.
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Summary

Using specially developed factorial experiment (experimental

tuberculosis in guinea�pigs, treated with different doses of isoni�

azid and vitamin В
6
) we determined the mathematical model, which

described this process. The grade of tuberculosis was estimated

using an affect index of the internal organs (lungs) in conventional

units. Isoniazid and vitamin В
6

were used as factors, which had an

influence on the affect index; isoniazid was the first factor and

vitamin В
6

— the second. Each factor was studied at three levels,

i.e. in three fixed dozes for each of them. As a result of conducted

study a mathematical model of isoniazid' and vitamin' В
6

influence

on experimental pulmonary tuberculosis treatment was deter�

mined. I An optimum ratio of preparations for treatment of pul�

monary tuberculosis was calculated. It was demonstrated, that the

shift from optimum ratio could affect effectiveness of therapy.

Specific lung lesions were not found in guinea pigs after adminis�

tration of isoniazid in all dose regimens only under the condition of

simultaneous application of vitamin B
6
.




