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дослідження на виявлення концентрації ізоніазіду — ос�

новного протитуберкульозного препарату — у сироватці

крові під час прийому фітосорбенту (табл. 3).

Дані табл. 3 свідчать про те, що застосування фіто�

сорбенту підвищує концентрацію ізоніазіду в крові більше

ніж в 2 рази при прийомі per os.

Проведені дослідження дозволяють заключити нас�

тупне. Аналізуючи дані щодо стану імунологічної реак�

тивності хворих на деструктивний туберкульоз легенів,

були виявлені закономірні зміни в системному імунітеті,

характерні для цих хворих, а саме: спостерігалася недос�

татність Т�системи імунітету, яка проявлялася вірогідним

зменшенням відносної кількості Т�лімфоцитів та змінами

у фагоцитарній ланці імунітету.

Використання в комплексній терапії туберкульозу ле�

гень фітосорбенту підвищує концентрацію протитубер�

кульозних препаратів у крові в 2 рази та нормалізує по�

казники фагоцитарної ланки імунітету,
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ВПЛИВ ФІТОСОРБЕНТУ НА ІМУНОЛОГІЧНІ 

ПОКАЗНИКИ У ХВОРИХ НА ВПЕРШЕ 

ДІАГНОСТОВАНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ 

З НЕЗАГОЄНИМИ КАВЕРНАМИ

ОО..  ЮЮ..  ММааннооххііннаа

Резюме

Визначені показники імунного стану 30 хворих на дест�

руктивний туберкульоз легень з незагоєними кавернами і ефек�

тивність застосування фітосорбенту в комплексі з протитубер�

кульозними препаратами. Виявлено недостатність Т�системи

імунітету, яка проявлялася зменшенням відносної кількості Т�

лімфоцитів та змінами у фагоцитарній ланці імунітету. Застосу�

вання фітосорбенту в комбінації з протитуберкульозними пре�

паратами призводить до підвищення концентрації ізоніазіду в

крові в 2 рази та нормалізує показники фагоцитозу.

INFLUENCE OF PHYTOSORBENT ON IMMUNITY

STATUS IN PATIENTS WITH NEWLY DETECTED

PULMONARY TUBERCULOSIS WITH DIFFICULT

TO HEAL CAVERNS

OO..  YYuu..  MMaannoohhiinnaa

Summary 

Immunity status was studied in 30 patients with destructive

pulmonary tuberculosis before and after administration of phy�

tosorbent along with antituberculosis drugs. The immunosuppres�

sion was detected with decreased number of T�lymphocytes and

depression of phagocytes function. Phytosorbent with antituber�

culosis drugs increased the number T�lymphocytes and enhanced

phagocytes function. A concentration of isoniazid in blood also

increased after an application of the phytosorbent.
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Таблиця 1 

Показники стану Т@системи імунітету хворих 

на деструктивний ВДТБ при прийомі фітосорбенту

інчіголонумІ

икинзакоп

:зоьлукребутаніровХ

ьтсінрівотсоД

P
умойирпод

утнебросотіф

03=n

усрукялсіп

умойирп

утнебросотіф

51=n

,итицокйеЛ

× 01 9 л/
05,0±15,9 22,0±72,8 50,0<р

,итицофміЛ

× 01 9 л/
41,0±78,1 60,0±27,1 30,0>р

%,итицофміЛ 44,1±09,02 00,1±06,12 5,0>р

%,+3DC 48,0±71,05 91,1±08,05 5,0>р

сба,+3DC 70,0±49,0 40,0±98,0 5,0<р

%,+4DC 28,0±00,03 00,1±04,03 5,0>р

сба,+4DC 40,0±55,0 20,0±25,0 5,0<р

%,+8DC 94,0±38,71 34,0±76,71 5,0>р

сба,+8DC 30,0±43,0 10,0±03,0 2,0>р

+80С/+40С 08,0±01,1 70,0±37,1 5,0>р

Таблиця 2

Показники функціонального стану фагоцитуючих клітин

імунітету хворих на деструктивний ВДТБ у залежності

від прийому фітосорбенту

інчіголонумІ

икинзакоп

:зоьлукребутаніровХ

ьтсінрівотсоД

P
умойирпод

утнебросотіф

03=n

усрукялсіп

умойирп

утнебросотіф

51=n

+ТСН 63,0±72,9 35,0±74,7 10,0<р

++ТСН 05,0±04,31 76,0±02,11 10,0<р

+++ТСН 32,0±73,3 91,0±74,2 300,0<р

йинратицогаФ

%,кинзакоп
22,1±33,35 81,1±34,75 20,0<р

ЧФ 21,0±75,2 61,0±76,2 5,0>р

Таблиця 3

Результати виявлення концентрації ізоніазіда 

в сироватці крові хворих на деструктивний туберкульоз 

)л/гкм(01=nюлортнокапурГ
момойирпзхировхапурГ

)л/гкм(01=nутнебросотіф

53 15

82 16

83 48

03 86

82 27

92 07

73 48

03 27

43 96

63 07

32,1±05,23яннечанзєндереС 70,3±01,07

Примітка: * — міжгрупові значення показника вірогідно відрізняються,

Р<0,001




