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загальностимулюючу  точку "хе-гу", так і  в  біологічно  активну точку  печінки "чжань-лень", оказує рівнозначний  стимулюю чий вплив на глутатіон-залежну систему детоксикації.
       Використання МХТ у хворих на туберкульоз легень на початковому етапі лікування разом з інтенсивною поліхіміотерапією підвищує активність детоксикаційних процесів, скорочує період ліквідації туберкульозної  інтоксикації, знижує частоту  виникнення побічних реакцій і ускладнень на сучасні  протитуберкульозні препарати, сприяє зниженню  бактеріовиділення.
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Пропонується  метод  застосування електромагнітних хвиль міліметрової довжини для зниження туберкульозної  інтоксикації і корекції систем  детоксикації у хворих на туберкульоз легень. Метод  може застосовуватись у протитуберкульозних закладах.
        Режими сучасної інтенсивної поліхіміотерапії хворих  на туберкульоз легень передбачають  комплексне  застосування  одночасно чотирьох або п'яти  протитуберкульозних препаратів  на  протязі 6 - 8 місяців. Перетворення ліків, що  поступають в організм, відбувається з  утворенням  сполук з підвищеною токсичністю, які проявляють  пошкоджуючу дію на організм. Для  зниження токсичності ліків та підвищення  в організмі активності систем детоксикації застосовують   електромагнітні хвилі дециметрового та сантиметрового діапазону. Ці випромінювання  частково підвищують ефективність дії ліків, що використовуються, але практично не впливають на системи детоксикації ксенобіотиків в організмі хворих на туберкульоз. Для стимуляції монооксигеназної та  глутатіон-залежної систем  детоксикації в організмі при комплексному  лікуванні хворих на туберкульоз  легень нами пропонується метод  застосування  електромагнітних  хвиль міліметрової довжини - міліметрохвильова терапія (МХТ) в акупунктурну загальностимулюючу точку  "хе-гу",  або в біологічно активну точку печінки "чжань-лень" (F-14). У доступних  джерелах наукової інформації відсутній опис технології режимів опромінення хворих на туберкульоз легень електромагнітними хвилями  міліметрового  діапазону  для стимуляції в організмі систем детоксикації.
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МХТ проводиться на тлі повноцінної протитуберкульозної терапії на початковому етапі лікування. Можуть застосовуватися апарати мікрохвильової резонансної терапії як із змінними, так  і з фіксованими частотами, рівень вихідної потужності яких складає 5 мВт/см2.
Вплив  здійснюють через  хвильовід, що встановлюється на  поверхню шкіри в області акупунктурних точок. Точка  "хе-гу" знаходиться на лівий чи правий  руці на тильній  поверхні кисті в куту, що складається з вказівного та великого пальця. Точка "чжань-лень"  знаходиться на пересіченні лінії, що спускається зверху від правого грудиного соска і заглибленням між 5 та 6 ребром. Курс МХТ на одній і тій же оптимальній для кожного хворого частоті складається з 10 сеансів і здійснюється один раз на добу через день. Термін опромінення - 20 хвилин за 1 сеанс. МХТ проводять в горизонтальному положенні хворого після 10 хвилинного відпочинку. Підбір індивідуальних частот проводять сенсорним  методом з врахуванням  самопочуття хворого, показників  частоти серцевих  скорочень  та величин артеріального тиску. При роботі з фіксованими  частотами для  хворих на туберкульоз легень доцільно застосовувати  електромагнітні хвилі довжиною  4,9 мм  (61,0 7+ 02,1) ГГц.  Показаннями до застосування МХТ в комплексному лікуванні хворих ї всі  форми активного  туберкульозу  легень у дорослих, в тому  числі поєднані  з супутніми  запальними процесами, погана  переносимість хіміопрепаратів, порушення в організмі стану систем детоксикації.
 Абсолютні протипоказання і стороння дія МХТ не встановлені.
 Опромінення  хворих на  туберкульоз легень як в


