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Отже, у хворих на НГП з факторами ризику відмі"

чається збільшення вмісту НФАР V піку (за даними ВЕРХ)

на відміну від здорових та хворих на НГП без факторів

ризику.

Збільшення вмісту НФАР V піку виявлено і у здоро"

вих осіб із факторами ризику, але з меншою частотою та

в більш низьких концентраціях, ніж у хворих на НГП із

факторами ризику.

НФАР V фракції є імунологічно активними речовина"

ми, якї приймають участь у формуванні неспецифічної

імуносупресії у хворих на НГП із факторами ризику, а

враховуючи їх молекулярну масу (200 D) можна припус"

тити, що V пік може відповідати цитокінам.

Нормалізація НФАР V піку у хворих на НГП із фак"

торами ризику спостерігалась лише при оптимізації лі"

кування (призначення левофлоксацину та фенспіриду)

після одужання та позитивній динаміці імунологічних по"

казників.
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НИЗЬКОМОЛЕКУЛЯРНІ ФІЗІОЛОГІЧНО

АКТИВНІ РЕЧОВИНИ ЯК ПОКАЗНИК 

НАЯВНОСТІ ФАКТОРІВ РИЗИКУ ТА 

ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ У ХВОРИХ 

НА НЕГОСПІТАЛЬНУ ПНЕВМОНІЮ
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Резюме

Робота присвячена вивченню ролі низькомолекулярних

фізіологічно активних речовин у хворих на негоспітальну пнев"

монію з факторами ризику, які зловживали алкоголем, палили

та мали в анамнезі вірусний гепатит В або С, а також вплив НФАР

на клінічний перебіг НГП та ефективність лікування.

LOWAMOLECULAR PHYSIOLOGICALLY 

ACTIVE SUBSTANCES AS AN INDICATOR

OF RISK FACTORS AND TREATMENT 

EFFICIENCY IN PATIENTS WITH
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Summary

The purpose of this study was to evaluate a role of physiolo"

gically active substances in patients with community"acquired pneu"

monia with risk factors: alcohol abusers who smoked and had viral

hepatitis B or C in past history. There was also an objective to study

the effect of physiologically active substances on the clinical course

of community"acquired pneumonia and treatment effectiveness.




