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лестатичної або змішаної побічної дії антимікобак#

теріальних препаратів. При цьому, між процесами білко#

вого синтезу та станом гепатобіліарної системи існує

взаємозалежність. Перспективи досліджень полягають в

подальшому вивченні механізмів розвитку зазначених

метаболічних порушень, їх впливу на клінічний перебіг ту#

беркульозного процесу з метою розробки нових ефек#

тивних методів патогенетичної терапії хворих на тубер#

кульоз легень.
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ВПЛИВ АНТИМІКОБАКТЕРІАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ
НА ДИНАМІКУ ДЕЯКИХ ПОКАЗНИКІВ 
БІЛКОВОГО ОБМІНУ ТА ГЕПАТОБІЛІАРНОЇ
СИСТЕМИ У ХВОРИХ НА ВПЕРШЕ 
ДІАГНОСТОВАНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ

І. О. Галан, О. М. Павленко , В. І. Потайчук, 

І. Ф. Здорик

Резюме

В роботі вивчався вплив антимікобактеріальної терапії на

динаміку деяких показників білкового обміну та гепатобіліар#

ної системи у хворих на вперше діагностований туберкульоз ле#

гень. Встановлено, що у хворих на поширений туберкульоз ле#

гень з вираженими симптомами інтоксикації мають місце пору#

шення білкового обміну і функції гепатобіліарної системи, а са#

ме, зниження загального рівня амінокислот, загального білку,

підвищення вмісту аміаку, показників АЛТ, АСТ, тимолової про#

би. Зміна показників біохімічних тестів та патологічні ознаки

при ультразвуковому дослідженні гепатобіліарної системи,

свідчать про наявність гепатотоксичної, холестатичної або

змішаної побічної дії антимікобактеріальних препаратів. 

INFLUENCE OF ANTI_TUBERCULOSIS 
THERAPY ON SOME INDICES OF PROTEIN
METABOLISM AND HEPATO_BILLIARY 
SYSTEM IN PATIENTS WITH NEWLY 
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I. O. Galan, E. N. Pavlenko, V. I. Potaychuk, 

I. F. Zdoryk

Summary

The influence of anti#tuberculosis therapy on some indices of

protein metabolism and hepato#billiary system in patients with newly

diagnosed lung tuberculosis was evaluated. It was revealed that in

cases with extensive lung tuberculosis and severe toxication symp#

toms there were disturbances of protein metabolism and dysfunction

of hepato#billiary system (decrease of  total aminoacids, total protein

level and increase of ammonia, ALT, AST, thymol index). The abnor#

mal biochemistry indices and pathological ultrasonography findings

in hepato#billiary system, confirm the presence of hepatotoxic, cho#

lestatic or mixed adverse effects of antimycobacterial medications.




