
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

 
 
 
 
 

ОТЧИЧ ОКСАНА ОРЕСТІВНА 
 
 
 
 

УДК:  [616.24-005.2-08:577.115]:612.015.3 
 

 

 

 

ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНА РІВНОВАГА  
ЗА ПОЄДНАНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ХІМІО-ЛАЗЕРО-ОЗОНОТЕРАПІЇ  

У КРОВІ ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ 
 

 

 

03.00.02 – біофізика 

 

 

 

Автореферат 
дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата біологічних наук 
 
 
 
 
 
 
 
 

Львів – 2017 
 



 
Дисертацією є рукопис. 
 
Робота виконана на кафедрі біофізики та біоінформатики Львівського національного 
університету імені Івана Франка та у біохімічній лабораторії ДУ “Львівського 
науково-дослідного інституту епідеміології та гігієни МОЗ України”. 
 
 
Науковий керівник:    доктор біологічних наук, професор 

Санагурський Дмитро Іванович,  
Львівський національний університет імені Івана Франка, 
професор кафедри біофізики та біоінформатики 

 
 

Офіційні опоненти:     член-кореспондент НАН України,  
  доктор біологічних наук, професор 
  Стойка Ростислав Степанович, 

    Інститут біології клітини НАН України,  
завідувач відділу регуляції проліферації клітин та апоптозу 

  
 
  доктор біологічних наук, професор  
                                        Рибальченко Володимир Корнійович, 
  Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
  завідувач НДС «Мембранології і цитології»  

 
 

  
Захист відбудеться «______» червня 2017 року о _____ годині на засіданні 
спеціалізованої вченої ради К 35.051.14 Львівського національного університету 
імені Івана Франка за адресою: 79005, м. Львів, вул. Грушевського, 4, біологічний 
факультет, ауд. № 333.  
 
 
З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Львівського національного 
університету імені Івана Франка за адресою: 79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 17. 
 
 
Автореферат розісланий «_____ » _______________  2017 року. 
 
 
Вчений секретар 
спеціалізованої вченої ради К 35.051.14, 
кандидат біологічних наук, доцент                                                                 М. В. Бура 

ASUS
Машинописный текст

ASUS
Машинописный текст
 23

ASUS
Машинописный текст
14

ASUS
Машинописный текст

ASUS
Машинописный текст



1 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність теми. Основну роль у захисті клітин від дії вільних радикалів 

відіграє багаторівнева антиоксидантна система (АОС), яка реалізує свою дію через 
сукупність ензиматичних і неензиматичних процесів, що діють через фізіологічні та 
біохімічні механізми. Між процесами ліпопероксидації та активністю АОС є 
рівновага, яка може порушуватися у разі гіперпродукції вільних радикалів 
(Дубинина Е.Е., 2001; Барабой В.А, 2005; Карімов І.З., 2005; Габор М.Л., 2010). 
Дисбаланс у прооксидантно-антиоксидантній рівновазі сприяє виникненню та 
розвитку ендогенної метаболічної інтоксикації, зумовлює фрагментацію протеїнів, 
підвищує процеси деструкції мембран і клітин та утворення молекул середньої маси 
(МСМ) у крові. 

Туберкульоз легень (ТБ) супроводжується тривалою інтоксикацією і 
супутньою їй метаболічною гіпоксією разом із численними функціональними 
змінами в еритроцитах периферичної крові, тканинах, органоспецифічних для 
туберкульозу органів. Змінюється проникність мембран для великих макромолекул 
у поєднанні з характерними для туберкульозу змінами у кров’яному руслі, що 
створює передумови для розвитку патологічного процесу в легенях. Розвиток 
туберкульозу призводить до інтенсифікації пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ), 
що в кінцевому результаті виснажує системи окисно-відновних процесів, АОС. 
(Краснов В.А. и др., 2005; Есимова И.Е. и др., 2006; Каминская Г.О. и др., 2009; 
Разнатовская Е.Н., 2012). Одним із універсальних неспецифічних маркерів 
ендогенної інтоксикації (ЕІ) в організмі є МСМ, що виникають унаслідок 
деструктивних процесів у тканинах і органах (Габриэлян Н.И. и др., 1984; Карякина 
Е.В. и др., 2004; Разнатовская Е.Н., 2012).   

Застосування стандартизованих режимів хіміотерапії (ХТ) відповідно до 
ДОТС-стратегії не дає очікуваного позитивного ефекту і лише у 57,4 % уперше 
виявлених хворих настає одужання, яке супроводжується підвищенням показників 
АОС і зниженням показників ПОЛ (Александріна Т.А., 2014).  

Нині активно дискутують над питанням застосування квантово-еферентних 
технологій, зокрема, гелій-неонового (He-Ne) лазерного випромінювання, 
озонованого фізіологічного розчину (ОФР), в основі терапевтичного ефекту яких 
лежить їх позитивний вплив на структурну організацію клітинних мембран. 
Первинний фотосигнал під час застосування He-Ne лазерного випромінювання 
реалізується через активацію вільнорадикальних процесів і стимулює фактори 
антиоксидантного захисту (АОЗ) у клітинах, запускаючи системні механізми 
адаптації (Клебанов Г.И. и др., 2001; Владимиров Ю.А. и др., 2004; Алмазова Е.Б., 
2008; Илларионов В.Е., 2011). Оптимізація балансу оксидантної та АОС організму – 
один із основних біологічних ефектів системного впливу озонотерапії. Низькі 
концентрації озону сприяють накопиченню на мембранах фагоцитуючих клітин 
(моноцитів та макрофагів), гідрофільних сполук – озонідів, які стимулюють синтез у 
цих клітинах цитокінів різного класу. Це сприяє активації гуморальної та клітинної 
ланки імунітету, що забезпечує лікування вторинних імунодефіцитів. Досягнути 
такого ефекту за допомогою лише медикаментозної терапії неможливо 
(Конторщикова К.Н., 2004; Bocci V., 2005; Чекман И.С. и др., 2013). 
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На сьогодні все ще не розроблено терапевтичних режимів поєднаного 
застосування лазерного опромінення крові та озону під час ХТ за різного перебігу 
специфічного процесу в легенях і, відповідно, за різних рівнів розбалансованості 
прооксидантно-антиоксидантної рівноваги у хворих на ТБ легень, що й обумовлює 
актуальність цієї роботи. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 
робота є фрагментом науково-дослідної роботи кафедри біофізики та 
біоінформатики Львівського національного університету імені Івана Франка за 
темами: “Транспортні та антиоксидантні системи мембран зародків 
холоднокровних” (№ державної реєстрації 0110U005707, 2010–2012 рр.); “Стан 
іонтранспортних та антиоксидантної систем біооб’єктів за дії фізико-хімічних 
чинників” (№ державної реєстрації 0113U000866, 2013–2015 рр.) і наукових 
досліджень ДУ “Львівський НДІ епідеміології та гігієни МОЗ України”, як складова 
частина таких науково-дослідних робіт: “Розробити нові методи підвищення 
ефективності хіміотерапії деструктивного туберкульозу легень в умовах 
впровадження ДОТС-стратегії в Україні”, (№ держреєстрації 0104U010364, 2007-
2010 рр.); “Вивчити особливості перебігу деструктивного туберкульозу і хронічного 
обструктивного захворювання легень та розробити методи підвищення ефективності 
їх лікування”, (№ держреєстрації 112U000005, 2012-2014 рр.).  

Мета і завдання дослідження. Вивчення особливостей впливу частотно 
модульованого і немодульованого He-Ne лазерного випромінювання, різних 
концентрацій озону у фізіологічному розчині та їх поєднання на прооксидантно-
антиоксидантну рівновагу крові, вміст молекул середньої маси у хворих на 
деструктивний ТБ легень в інтенсивній фазі ХТ. 

Для досягнення поставленої мети визначено такі завдання: 
1. Вивчити особливості прооксидантно-антиоксидантних процесів за 

показниками вмісту ДК і ТБК-позитивних продуктів, перекисного гемолізу 
еритроцитів (ПГЕ), загальної оксидантної активності плазми крові (ЗОА), активності 
ензимів АОС (СОД, каталази), рівня церулоплазміну (ЦП), рівня ендогенної 
інтоксикації за вмістом МСМ у крові хворих на вперше діагностований 
деструктивний туберкульоз (ВДТБ)  легень із бактеріовиділенням. 

2. Вивчити порушення прооксидантно-антиоксидантної рівноваги, вміст МСМ 
у крові хворих на деструктивний ТБ у разі застосування хіміотерапії. 

3. Дослідити вплив високо- і низькочастотно модульованого та 
немодульованого He-Ne лазерного випромінювання на показники процесів ПОЛ, 
активність ензимів АОС та рівень ендогенної інтоксикації за вмістом МСМ у крові 
хворих на ВДТБ легень з бактеріовиділенням. 

4. Дослідити інтенсивність процесів ПОЛ, активність ензимів АОС і вміст 
МСМ за впливу озонованого фізіологічного розчину з різними концентраціями 
озону.  

5. Дослідити інтенсивність процесів ПОЛ, активність ензимів АОС і вміст 
МСМ за умови поєднаного застосування озонованого фізіологічного розчину та  
He-Ne лазерного випромінювання у хворих на деструктивні форми туберкульозу 
легень із бактеріовиділенням в інтенсивній фазі хіміотерапії. 
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6. Провести дисперсійний та кластерний аналіз впливу He-Ne лазерного 
випромінювання та озонованого фізіологічного розчину на мінливість показників 
прооксидантно-антиоксидантної рівноваги у крові хворих на ВДТБ легень під час 
ХТ. 

Об’єкт дослідження: прооксидантно-антиоксидантна рівновага, вміст МСМ 
у крові хворих на ВДТБ легень. 

Предмет дослідження: процеси ПОЛ, стан АОС системи, МСМ у хворих на 
деструктивний туберкульоз легень за дії частотно модульованого і немодульованого 
He-Ne лазерного випромінювання, різних концентрацій озонованого фізіологічного 
розчину та їх поєднання під час хіміотерапії. 

Методи дослідження: У роботі використовували спектрофотометричні методи 
визначення ПОЛ і АОС, статистичні методи досліджень (порівняльний, дисперсійний, 
кластерний, кореляційний аналізи). 

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше досліджено особливості 
порушення прооксидантно-антиоксидантної рівноваги, вмісту МСМ у хворих на 
ВДТБ легень із бактеріовиділенням в інтенсивній фазі ХТ під час застосування 
різних режимів і концентрацій озонованого фізіологічного розчину та частот 
модульованого He-Ne внутрішньовенного лазерного опромінення крові (ВЛОК) та 
їх поєднання. Обґрунтовано доцільність застосування частотно модульованого       
He-Ne лазерного випромінювання (100, 0 кГц) і ОФР натрію хлориду в концентрації 
12 мг/л ↑↓ як ад’ювантного методу лікування.  

Показники порушення ПОЛ/АОС рівноваги і вмісту МСМ вважаються 
додатковими критеріями для оцінювання ефективності застосування озоно-
лазеротерапії у лікуванні хворих на деструктивний ТБ легень, що дає змогу обирати 
оптимальні способи корекції прооксидантно-антиоксидантних процесів і вмісту 
МСМ. 

Практичне значення одержаних результатів. Визначено оптимальні режими 
і технології поєднання еферентних методів різного спрямування (озоно-
лазеротерапії) під час ХТ у хворих на ВДТБ легень в інтенсивній фазі лікування. 
Розроблено індикатор (інтегральний показник К) для контролю за порушенням 
прооксидантно-антиоксидантної рівноваги, рівня ЕІ за вмістом МСМ, що дає змогу 
своєчасно реагувати на виявлені порушення. 

Отримані результати будуть враховані під час розробки нових методів 
лікування хворих на туберкульоз легень, а також використані у навчальному процесі 
під час викладання загального курсу “Біофізика” та спецкурсів: “Біофізика 
мембран”, “Механізми біологічної дії модифікуючих факторів” у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка. Основні положення дисертації 
будуть долучені до програми навчального процесу студентів і слухачів факультету 
післядипломної освіти кафедри фтизіатрії і пульмонології Львівського 
національного медичного університету імені Данила Галицького. 

Особистий внесок здобувача. Дисертант самостійно провела пошук і аналіз 
джерел літератури за темою кандидатської дисертації, виконала дослідницьку 
частину роботи, провела статистичне опрацювання отриманих результатів 
досліджень, аналіз, інтерпретацію та узагальнення результатів роботи. 
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Формулювання основних положень, які винесені на захист, і висновків за 
дисертаційною роботою проведено спільно з науковим керівником – доктором 
біологічних наук, професором Д. І. Санагурським. 

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертаційної роботи були 
представлені на: наукових семінарах кафедри біофізики та біоінформатики (Львів, 
2010-2013 рр.); звітних наукових конференціях викладачів і аспірантів біологічного 
факультету (Львів, 2010-2013 рр.); Міжнародній науковій конференції студентів і 
аспірантів “Молодь та поступ біології” (Львів, 2013 р.); VI з’їзді Українського 
біофізичного товариства (Луцьк, 2015 р.). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 8 наукових робіт, у тому 
числі 6 статей (із них одна без співавторів) – у фахових наукових журналах і 2 тез 
доповідей у матеріалах міжнародних наукових конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі «Вступу», «Огляду 
літератури», розділів «Матеріали та методи досліджень», «Результати досліджень», 
«Аналіз та узагальнення результатів досліджень», «Висновки», «Списку 
використаних джерел», а також двох додатків. Робота викладена на 189 сторінках (із 
них основна частина займає 139 сторінок) й ілюстрована 39 рисунками та 17 
таблицями. Список літератури налічує 345 найменувань. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Огляд літератури. В огляді літератури проаналізовано сучасні дані про 
основні механізми впливу He-Ne лазерного випромінювання та ОФР на біологічні 
об’єкти. Узагальнено відомості про функціонування ензиматичної ланки АОС і 
процесів ПОЛ, МСМ у разі інфекційної патології.  

Матеріали і методи досліджень. У дослідженні використані еритроцити, 
плазма і сироватка крові хворих на ВДТБ легень із бактеріовиділенням. Першу 
групу сформували з 20-ти хворих на ВДТБ легень із різною поширеністю 
специфічного процесу у легенях, які отримували тільки антимікобактеріальну 
терапію. Решта 219 хворих була розподілена на групи залежно від клініко-
рентгенологічної картини, порушень ПОЛ/АОС рівноваги та вмісту МСМ. Під час 
зарахування хворих до тієї чи іншої групи перевагу надавали клінічному перебігу 
специфічного процесу. 

До першої серії досліджень зараховано 99 хворих (2-7 груп), яким додатково 
до стандартизованих режимів ХТ в інтенсивній фазі лікування застосовували ВЛОК 
(He-Ne лазер з довжиною хвилі 632,8 нм) із різними частотними модуляціями:  
1,0 – 3 кГц, 5,0 кГц, 100,0 кГц і без них. Для проведення ВЛОК використовували 
апарат АФЛ-2. Тривалість процедури – 30 хв, кількість сеансів – 9, періодичність – 
два сеанси на тиждень (Іванов Г.А та ін., 2009). ВЛОК проводили під час інтенсивної 
фази лікування через два тижні від початку ХТ. Контрольне обстеження проводили 
протягом тижня після завершення курсу лазеротерапії.  

До другої серії зараховано 48 хворих (8-13 груп), яким інтенсивну фазу 
хіміотерапії  доповнили внутрішньовенним введенням озонованих розчинів 0,9 % 
NaCl. Для озонування фізіологічного розчину використовувався апарат “Озон УМ – 
80”. Озоно-кисневу суміш пропускали впродовж 10 хв із швидкістю потоку 1 л/хв 
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крізь фізіологічний розчин (NaCl) фабричного виробництва в об’ємі 200,0 мл до 
отримання концентрації озону на виході з озонатора 2 мг/л; тиск О² в системі –  
0,2 атм. Хворим 8, 10 і 12 груп концентрацію озону з кожною процедурою 
підвищували на 2 мг/л до дози 8 мг/л (8 група) і 12 мг/л (10 і 12 групи), а за 
подальших введеннях цю концентрацію знижували до вихідних 2 мг/л (↑↓). Хворим 
9, 11, 13 груп концентрацію озону з кожною процедурою підвищували на 2 мг/л до 
дози 8 мг/л (9 група) і 12 мг/л (11 і 13 групи), а за подальших введеннях цю 
концентрацію озону зберігали без змін до кінця курсу озонотерапії. Хворим 12 та 13 
груп застосували меншу кількість процедур озонотерапії (14) порівняно з хворими 8, 
9, 10 та 11 груп (18).  
  До третьої серії досліджень зараховано 72 хворих 14 – 18 груп, яким під час 
стандартизованої ХТ застосовували поєднання ВЛОК із ЧМ з озонованим розчином 
NaCl. Під час ХТ хворим 15, 17 груп вводили фізіологічний розчин з концентрацією 
розчиненого озону від 2 мг/л до 12 мг/л курсом 18 процедур, а далі ВЛОК з ЧМ 5,0 і 
100,0 кГц, відповідно. Хворим 14 і 16 груп введення озонованого розчину з 
висхідно/низхідним насиченням озоном також проводили до застосування ВЛОК з 
ЧМ 5,0 і 100,0 кГц, відповідно. Хворим 18 групи спочатку застосовували ВЛОК з 
ЧМ 100 кГц, а потім озонований розчин NaCl курсом 18 процедур із концентрацією 
озону від 2 до 12 мг/л і зворотньо: від 12 до 2 мг/л. 

Інтенсивність процесів ПОЛ оцінювали за вмістом первинних дієнових 
кон’югатів (ДК) (Стальная И.Д., 1977) і вторинних продуктів ліпопероксидації – 
ТБК-позитивних продуктів – за інтенсивністю забарвлення кінцевих продуктів  
ПОЛ із 2-тіобарбітуровою кислотою  (Коробейникова З.Н., 1989). ПГЕ –  
(Горячковський А.М., 2005), ЗОА – (Горячковський А.М., 2005). Вміст МСМ 
визначали за методикою Габриеляна Н.Н., 1984. 

Активність СОД (КФ 1.15.1.1) визначали за методикою Дубініної Е.Е. та ін. 
(1983), каталази (КФ 1.11.1.6) – Королюк М. А. и др. (1988). Рівень ЦП (КФ 1.16.3.1) 
у сироватці крові визначали за допомогою модифікованого методу Ревіна  
(Колб В.Г., 1971).  

Критерієм оцінювання дисбалансу у системі ПОЛ/АОС слугував інтегральний 
показник – коефіцієнт К, для розрахунку якого використовували рівняння: 
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де показники з індексом і відповідають значенням у хворих, а показники з індексом 
n – нормальним значенням. У нормі коефіцієнт К приблизно дорівнює 1  
(Давыдов Б.В., 1991). 

Статистичну обробку результатів досліджень здійснювали за допомогою 
програми Microsoft Excel. Результати досліджень представляли у вигляді М±m для 
кожної досліджуваної групи. Для оцінювання достовірності різниці між 
статистичними характеристиками двох сукупностей даних обчислювали коефіцієнт 
Стьюдента t. Вірогідною вважали різницю за рівня значущості Р<0,05, Р<0,01, 
Р<0,001. Результати досліджень опрацьовували методом дисперсійного та 
кластерного аналізів.  
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РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 
Особливості ПОЛ/АОС процесів у хворих на ВДТБ легень із 

бактеріовиділенням. Аналіз результатів досліджень початкових, проміжних і 
кінцевих продуктів ПОЛ, проведених у хворих на дисемінований ТБ легень виявив 
підвищення показників ДК вище контролю у 1,5 разу (Р<0,05); ТБК-ПП – у 1,9 разу 
(Р<0,01); ПГЕ – у 11,4 разу (Р<0,01). У хворих на інфільтративний ТБ легень 
показники ДК у 1,6 разу вищі норми (Р<0,01) і у 1,1 разу вищі, ніж у хворих на 
дисемінований ТБ легень (Р>0,05). Рівень ТБК-ПП був у 1,6 разу вищим, ніж у 
здорових донорів (Р<0,01) і навпаки нижчим у 1,2 разу, ніж у хворих на 
дисемінований ВДТБ легень, і, також, вірогідної різниці не виявлено (Р>0,05). 
Рівень показників ПГЕ у хворих даної групи був у 10,2 разу вищим, ніж у донорів 
(Р<0,01) й у 1,1 разу нижчим, ніж у хворих на дисемінований ВДТБ легень (Р>0,05). 
Виявлено вірогідне підвищення активності ЗОА у плазмі крові хворих як на 
дисемінований (27,6 ± 1,6 %, P<0,05), так і на інфільтративний (25,9 ± 1,5 %, P<0,05) 
ВДТБ легень, тоді як у плазмі здорових осіб практично не визначається. Це свідчить 
про пошкодження клітинних мембран і вихід продуктів ПОЛ у кров’яне русло. 
Невідмінності в інтенсивності процесів ПОЛ у хворих на інфільтративний та 
дисемінований ВДТБ легень можна пояснити різницею в особливостях перебігу 
специфічного процесу в легенях, його поширеності, величині та кількості 
деструкцій, вираженості інтоксикаційного синдрому. Виявлена активація процесів 
ПОЛ зумовлена зниженням активності ензимів АОС. Встановлено зниження 
активності СОД у хворих на дисемінований ТБ легень порівняно з активністю 
ензиму у практично здорових осіб (в 1,4 разу, Р<0,05). У хворих на інфільтративний 
ТБ легень цей показник суттєво не відрізнявся від рівня активності зареєстрованої у 
хворих на дисемінований ТБ легень (Р>0,05) і був у 1,5 разу нижчим, ніж у групі 
здорових осіб (Р<0,05). Вміст ЦП у сироватці крові вірогідно зростав в однакових 
межах в обох групах хворих. Результати співставлення вмісту ЦП та інших 
досліджуваних показників узгоджуються зі загальноприйнятими поглядами на роль 
процесів ПОЛ у патогенезі ТБ легень. 

Дослідження вмісту МСМ виявило суттєве його зростання щодо показників 
здорових донорів як у хворих на дисемінований (в 1,8 разу, Р<0,01), так і на  
інфільтративний ТБ легень (у 2 рази, Р<0,01).  

Беручи до уваги, що як за інфільтративної, так і за дисемінованої форми ТБ 
легень, досліджувані зміни мали однонаправлений характер, а величина відхилень 
від показників норми була практично однаковою, і залежала від поширеності 
процесу та величини деструкцій, у подальшому аналіз даних проведених досліджень 
у цієї категорії хворих проводили спільно для хворих на дисеміновану та 
інфільтративну форму ТБ легень. 

Вплив стандартизованих режимів ХТ на стан ПОЛ/АОС процесів, вміст 
МСМ у крові хворих на ВДТБ легень із бактеріовиділенням. ХТ протягом 
інтенсивної фази лікування у хворих зумовлювала зниження інтенсивності процесів 
ПОЛ: достовірно знижувався, порівняно з вихідними даними, вміст первинних (ДК 
– з 23,5±0,4 до 18,8±0,4 мкмоль/л, Р<0,05) і кінцевих продуктів ПОЛ у мембранах 
еритроцитів; зростала активність каталази у 1,6 разу (з 39,0±2,2 до 64,1±1,2 %, 
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Р<0,05). З боку СОД не виявлено вірогідних змін підвищення активності (з 40,9±1,8 
до 43,5±1,5 %, Р>0,05). Рівень ЦП зменшувався  в 1,2 разу (Р<0,05), ПГЕ знижувався 
удвічі порівняно з вихідними величинами (Р<0,05). Поряд з цим, зберігався 
підвищеним, порівняно з величинами здорових донорів, рівень ендогенної 
інтоксикації за показниками вмісту МСМ. Рівень МСМ за спрямованістю і 
величиною зрушень корелював із рівнем ДК і ТБК-ПП у хворих на ВДТБ легень 
після ХТ (r = 0,6, Р<0,05; r = 0,2, Р<0,05). Такий характер змін досліджуваних 
показників вказує на значну активність специфічного процесу в легенях і 
необхідність застосування чинників, які б стимулювали антиоксидантні процеси. 
Встановлено, що у хворих першої групи до ХТ інтегральний показник К1 (критерій 
оцінки дисбалансу в системі ПОЛ/АОС) становив 36,20, що вказує на суттєве 
порушення рівноваги між ПОЛ/АОС у бік активації системи ПОЛ. Після ХТ 
інтегральний показник К2 знижувався у 6,8 разу і становив 6,4, що свідчить про 
зростання антиоксидантного потенціалу у крові хворих на ВДТБ легень. 

Мембранозалежні процеси в еритроцитах крові хворих на ТБ за впливу 
He-Ne лазерного випромінювання. Встановлено, що застосування ХТ+ВЛОК He-
Ne лазером, у хворих на ВДТБ легень (2 група) в інтенсивній фазі ХТ порівняно з 
хворими, яким застосовували лише ХТ (1 група), сприяло вірогідному підвищенню 
активності ключових ензимів антиоксидантного захисту: активність СОД 
підвищувалась в 1,3 разу порівняно з вихідними даними, що на 23,0±1,1 % більше, 
ніж у хворих першої групи; активність каталази зростала в 1,5 разу, порівняно з 
вихідними даними. Водночас мало місце вірогідне зниження, порівняно з 
величинами виявленими до ХТ і з показниками контрольної групи ЗОА плазми 
(4,8±0,9 % проти 15,6±1,9 %, Р<0,05 і 10,2±1,4 %, Р<0,05) у дослідній 2 групі, що 
свідчить про значне зниження інтенсивності процесів вільнорадикального 
окиснення ліпідів у крові. Ці зміни позитивно вплинули на рівень EI. Так, показник 
вмісту МСМ у другій групі хворих вірогідно знизився (до 0,23±0,01 ум. од., Р2<0,05, 
Р3<0,05), як порівняно з вихідними даними (0,38±0,01 ум. од.), так і порівняно з 
величиною, зафіксованою у сироватці крові хворих першої групи (0,26±0,003 ум. од.). 
У 95,0 % випадків ці показники не відрізнялися від їх величин у практично здорових 
донорів (0,21±0,01 ум. од.). 

Після застосування ВЛОК He-Ne лазером із різними частотними модуляціями 
(ЧМ) під час ХТ, встановлено, що ЧМ мав більш позитивно виражений ефект на 
збалансування ПОЛ/АОС процесів і, відповідно, на рівновагу ПОЛ/АОС у хворих на 
ВДТБ легень. 

Застосування ХТ+ВЛОК з ЧМ 5,0 і 100,0 кГц (6 і 7 групи) мало найбільш 
позитивний вплив на досліджувані показники, проте різні ЧМ мали різну силу дії на 
досліджувані процеси. Вміст первинних продуктів – ДК найбільше знизився за 
впливу ХТ+ВЛОК з ЧМ 2,0 кГц – у 1,4 разу (Р<0,05) (4 група), вміст ТБК-ПП з ЧМ 
5,0 кГц і 100,0 кГц у 1,7 і у 1,7 разу, відповідно (Р<0,05). ПГЕ, за впливу ХТ+ВЛОК 
з ЧМ 1,0 і 2,0 кГц (3 і 4 групи), зменшився у 2,3 разу (Р<0,05). За умов впливу 
ХТ+ВЛОК з ЧМ 3,0 кГц (5 група) у 2,4 разу, з ЧМ 5,0 кГц – у 1,6 разу, з ЧМ  
100,0 кГц – в 1,4 разу (Р<0,05). ЗОА плазми найбільше знижувалася за умови 
застосування ХТ+ВЛОК з ЧМ 100,0 кГц – у 5,9 разу і найменше (у 2,4 разу) – за 
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впливу ВЛОК з ЧМ 1,0 кГц (3 група) (рис. 1). Водночас активність СОД найбільше 
підвищувалася за умов застосування ХТ+ВЛОК з ЧМ 5,0 кГц і ВЛОК з ЧМ  
100,0 кГц – в 1,4 і 1,4 разу (Р<0,05), активність каталази також за цих ЧМ – у 2,1 і 
1,7 разу, відповідно (Р<0,05). Рівень ЦП вірогідно знижувався за всіх ЧМ (Р<0,05) 
(рис. 2). Рівень МСМ вірогідно знизився за всіх застосованих режимах лікування 
(групи 2-7, Р<0,05). У хворих, яким застосовували ВЛОК з ЧМ 5,0 і 100,0 кГц, 
рівень МСМ знижувався найістотніше – у 1,4 і 1,7 разу, відповідно (Р<0,05). 

 

   
                         А                                                                                 Б 

   
                                     В                                                                                 Г 

Рис. 1. Показники інтенсивності процесів ПОЛ за вмістом ДК (А), ТБК-позитивних 
продуктів (Б), ПГЕ (В) і ЗОА плазми крові (Г) за впливу немодульованого та модульованого He-Ne 
лазерного випромінювання у хворих на туберкульоз легень під час хіміотерапії:  

Тут і надалі:  ■ - P < 0,05; ■■ - P < 0,01; ■■ - Р<0,001 – різниця статистично вірогідна 
порівняно зі здоровими донорами (контроль);  

* - P < 0,05; ** - P < 0,01; ***- Р < 0,001 – різниця статистично вірогідна порівняно до та 
після лікування;  

# - P < 0,05; ## - P < 0,01; ###- Р < 0,001 – різниця статистично вірогідна порівняно з даними 
після лікування одними хіміопрепаратами. 
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Застосування різних ЧМ He-Ne лазерного випромінювання (1,0 кГц – 3,0, 5,0 і 
100,0 кГц) виявило найбільший ефект впливу на прооксидантні й антиоксидантні 
процеси, за дії ХТ+ВЛОК з ЧМ 5,0 і 100,0 кГц. Застосування ВЛОК He-Ne лазером 
без ЧМ супроводжувалося менш вираженим ефектом на досліджувані показники, 
ніж застосування ЧМ. 

   
                          А                                                                            Б 

 

 
Рис. 2. Рівень активності ензимів 
антиоксидантної системи (СОД – А, Каталаза 
– Б) та вміст церулоплазміну (В) за впливу 
немодульованого та модульованого He-Ne 
лазерного випромінювання у хворих на 
туберкульоз легень під час хіміотерапії.  
 
 
 
 
 
 
 

                                         В 
 На підставі результатів проведених досліджень і даних літератури вважають, 
що підвищення активності ензимів АОС пов’язане з властивістю СОД, каталази і 
порфіринів, які входять до складу гемопротеїдів (ЦП), поглинати певні кванти 
лазерного випромінювання. За умов гіпоксії  в органах і тканинах суттєво зростає 
кількість ендогенних порфіринів, які є первинним фотоакцептором He-Ne лазерного 
випромінювання. Найбільш виражені  порушення ПОЛ/АОС рівноваги спостерігали 
у хворих 3, 4 і 5 груп із поширеними деструктивними процесами в легенях 
(полікаверноз, двобічна дисемінація, інфільтрація). Після інтенсивної фази ХТ 
найменші відхилення від показника здорових донорів зафіксовано у хворих 6 групи 
(К2 становив 1,2). Інтегральний показник К у хворих цієї групи зменшився у 40,5 
разу, найбільше серед усіх обстежених груп. У хворих 3-6 груп відновлення 
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порушеної рівноваги в системі ПОЛ/АОС відбувалося інтенсивніше, порівняно з 
групою хворих, яким застосовували тільки ХТ. 

Вплив озонованого фізіологічного розчину на рівновагу ПОЛ/АОС у 
крові хворих на ВДТБ легень під час ХТ. Застосування внутрішньовенних інфузій 
озонованого фізіологічного розчину різної концентрації озону у хворих на ТБ легень 
зумовило неоднозначну реакцію в системі ПОЛ-АОЗ у всіх дослідних групах. 
Виявлено вірогідне підвищення активності СОД і каталази у гемолізаті еритроцитів. 
Таке підвищення зафіксовано на тлі зниження інтенсивності процесів ПОЛ. 
Встановлено, що застосування хіміоозонотерапії має більш виражений позитивний 
ефект на збалансування процесів ПОЛ/АОС у хворих, ніж проведення лише ХТ. 
Найбільший вплив на прооксидантні й антиоксидантні процеси спостерігали у разі 
застосування озонованих розчинів під час ХТ з концентрацією озону від 2 до 12 мг/л 
↑↓, і від 2 до 12 мг/л ↑ (кількість процедур 14 та 18, відповідно).  

 
А                                                                                          Б 

                      
                       В                                                                                    Г 
Рис. 3. Показники інтенсивності процесів ПОЛ за вмістом ДК (А), ТБК-позитивних 

продуктів (Б), ПГЕ (В) і ЗОА плазми крові (Г) у хворих на туберкульоз легень із 
бактеріовиділенням за впливу озонованого фізіологічного розчину під час хіміотерапії.  
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Найвищі показники порушення рівноваги ПОЛ/АОС до проведення лікування 
зареєстровано у хворих 10 і 12 груп – 93,0 і 82,2, відповідно, найнижчі – у хворих 9 
групи – 64,9. Після інтенсивної фази ХТ найкраще відновлення прооксидантно-
антиоксидантної рівноваги виявлено у хворих 10 групи, яким одночасно з ХТ 
застосовували озонотерапію з концентрацією озоно-кисневої суміші до 12 мг/л 
курсом 18 процедур висхідно-низхідним методом. Коефіцієнт “К” у цієї групи 
хворих після інтенсивної фази лікування зменшився у 17,6 разу (5,3 проти 93,0 до 
ХТ). 

   
                                      А                                                                                    Б 

 

Рис. 4. Рівень активності ензимів АОС         
(СОД – А, Каталаза – Б) та вміст 
церулоплазміну (В) у крові хворих на 
туберкульоз легень із бактеріовиділенням за 
впливу озонованого фізіологічного розчину 
під час хіміотерапії. 
 
 
 
 
 
 

                                       В 
Дія поєднаного застосування озонованого фізіологічного розчину та 

лазерного випромінювання на рівновагу ПОЛ/АОС у крові хворих на ВДТБ 
легень в інтенсивній фазі ХТ. Порівняння результатів досліджень ключових 
показників прооксидантно-антиоксидантних процесів до лікування і після 
завершення інтенсивної фази ХТ дало змогу виявити підвищення активності СОД і 
каталази у гемолізаті еритроцитів на тлі зниження інтенсивності процесів ПОЛ, що 
було більш виражене у груп хворих, яким додатково застосовували 
екстракорпоральні методи лікування  порівняно з ХТ. Так, рівень продуктів ПОЛ – 
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ДК і ТБК-ПП знижувався у 14 та 15 групах хворих за впливу режимів ХТ + Озон  
12 мг/л ↑↓ + ВЛОК з ЧМ 5,0 кГц – у 1,5 і 1,9 разу (P<0,05) та ХТ + Озон 12 мг/л ↑ + 
ВЛОК з ЧМ 5,0 кГц – у 1,4 і 1,7 разу (P<0,01), відповідно. Це зниження було 
статистично вірогідним (P<0,05) порівняно з даними хворих після лікування лише 
антимікобактеріальними препаратами. Проте показники вмісту ДК і ТБК-ПП у 
більшості хворих обстежених груп не досягали значень здорових донорів.     
 

   
А                                                                                                                              Б 

                    
В                                                                               Г 

Рис. 5. Показники інтенсивності процесів ПОЛ за вмістом ДК (А), ТБК-позитивних 
продуктів (Б), ПГЕ (В) і ЗОА плазми крові (Г) у хворих на туберкульоз легень із 
бактеріовиділенням за впливу різних режимів озонованого фізіологічного розчину та лазерного 
випромінювання під час хіміотерапії. 

 
У хворих 18 групи, у яких вихідні значення показників ДК і ТБК-ПП були 

нижчими, ніж у хворих інших груп, після проведеного лікування вірогідно не 
відрізнялись від показників здорових донорів (P>0,05). У цій серії досліджень 
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найбільш суттєво ЗОА плазми крові знижувався у хворих 16 та 18 груп за дії ХТ + 
Озон 12 мг/л ↑↓ + ВЛОК з ЧМ 100,0 кГц – у 7,0 разу (P<0,01) і режиму ХТ + ВЛОК з 
ЧМ 100,0 кГц + Озон 12 мг/л ↑↓ – у 6,4 разу (P<0,05), відповідно (рис.5). 

Ефект впливу на ПГЕ був найвищим за умов застосування режиму ХТ + Озон 
12 мг/л ↑↓ + ВЛОК з ЧМ 100,0 кГц (16 група) та ХТ + ВЛОК з ЧМ 100,0 кГц + Озон 
12 мг/л ↑↓(18 група): інтенсивність ПГЕ зменшувалася у 2,55 разу (P<0,001) та у 3,1 
разу (P<0,05), відповідно (рис. 5, В). Аналіз результатів досліджень ЗОА плазми 
крові виявив вірогідне зниження цього показника після лікування у хворих усіх 
обстежених груп. У цій серії досліджень найбільш суттєво ЗОА плазми крові 
знижувалася у хворих 16-ї та 18-ї груп за дії ХТ + Озон 12 мг/л ↑↓ + ВЛОК з ЧМ 
100,0 кГц – у 7 разів (P<0,01) та режиму ХТ + ВЛОК із ЧМ 100,0 кГц + Озон 12 мг/л 
↑↓ – 6,4 разу (P<0,05) відповідно (рис.5, Г).  

 
                                        А                                                                           

 
                                    В 

 
                                  Б 
 
Рис. 6. Рівень активності ензимів АОС 
(СОД –А, каталаза – Б) та вміст 
церулоплазміну (В) у крові хворих на 
туберкульоз легень із бактеріовиділенням 
за впливу різних режимів озонованого 
фізіологічного розчину та лазерного 
випромінювання під час хіміотерапії. 

  Встановлено, що за впливу різних режимів поєднаного застосування озоно-
лазеротерапії, рівень ЕІ вірогідно знизився за дії всіх режимів лікування, однак 
найбільше зниження вмісту МСМ було при ХТ+ВЛОК з ЧМ 100,0 кГц + Озон              
12 мг/л ↑↓(група 18) − у 1,6 разу (P<0,05) та ХТ + Озон 12 мг/л ↑↓ + ВЛОК з ЧМ         
100,0 кГц (група 16) – у 1,6 разу (P<0,01), відповідно. 
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Дисперсійний та кластерний аналіз поєднаного впливу озонованого 
фізіологічного розчину та лазерного випромінювання на мінливість показників 
прооксидантно-антиоксидантної рівноваги у крові хворих на ВДТБ легень із 
бактеріовиділенням під час хіміотерапії. Для з’ясування сумарного впливу ОФР 
та He-Ne лазерного випромінювання з різними ЧМ на мінливість показників 
прооксидантно-антиоксидантної системи та вміст МСМ у крові хворих на ВДТБ 
легень проведено двофакторний дисперсійний аналіз.  

Зміни досліджуваних показників у хворих дослідних груп за впливу ОФР з 
концентрацією озону 12 мг/л ↑↓ і 12 мг/л ↑, He-Ne лазерного випромінювання з ЧМ 
5,0 кГц та 100,0 кГц, за поєднаного впливу ХТ + Озон 12 мг/л ↑↓ 18 процедур + 
ВЛОК з ЧМ 5,0 кГц та ХТ + ВЛОК з ЧМ 100,0 кГц + Озон 12 мг/л ↑↓ 18 процедур 
порівнювали з контрольною групою. Встановлено (рис. 7), що частка поєднаного 
впливу ОФР та He-Ne лазерного випромінювання на зміни ТБК-ПП, ЗОА є суттєвою 
і становить (44,4 %, Р<0,05; 56,8 %, Р<0,001, відповідно), на ПГЕ та вміст ДК 
неістотна (28,6 і 15,1 %, Р>0,05, відповідно), тоді як внесок фактора ВЛОК із ЧМ 
найістотніший на ДК – 42,9 % (Р<0,05). 
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Рис. 7. Результати двофакторного дисперсійного аналізу впливу поєднаного застосування 
озонованого фізіологічного розчину та лазерного випромінювання на мінливість показників 
прооксидантно-антиоксидантної рівноваги і вмісту молекул середньої маси у крові хворих на 
туберкульоз легень.  

Примітка: * - P < 0,05; ** - P < 0,01; *** - Р < 0,001 – різниця статистично вірогідна 
порівняно зі здоровими донорами (контроль). 

 
Результати двофакторного дисперсійного аналізу вказують на те, що ензими 

антиоксидантного захисту (СОД, каталаза) і ЦП є найбільш чутливими до 
поєднаного застосування ОФР та лазерного випромінювання з ЧМ (71,8 %, 56,7 %, 
51,8 %, відповідно). Рівень ЕІ за вмістом МСМ виявився найбільш чутливим до 
застосування режимів лікування із застосуванням ОФР (концентрація озону  – 12 
мг/л).  

Проведений дисперсійний та кластерний аналіз поєднаного впливу 
озонованого фізіологічного розчину та лазерного випромінювання на порушення 
рівноваги ПОЛ/АОС у крові хворих на ВДТБ легень із бактеріовиділенням під час 
хіміотерапії підтвердив ефективність поєднаного застосування хіміо-озоно-
лазеротерапії у хворих цієї категорії. 
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УЗАГАЛЬНЕННЯ 
 У дисертаційній роботі охарактеризовано процеси ліпопероксидації, стан АОС 
та рівень ендогенної інтоксикації. На основі одержаних результатів і аналізу 
літератури запропоновано схему, на якій представлено гіпотетичний механізм 
поєднаного впливу хіміо-озоно-лазеротерапії на прооксидантно-антиоксидантну 
рівновагу крові у хворих на деструктивний туберкульоз легень  (рис. 8). 
 

 
 
 
             Рис. 8. Гіпотетична схема поєднаного впливу хіміо-озоно-лазеротерапії на показники 
прооксидантно-антиоксидантної системи крові у хворих на деструктивний туберкульоз легень. 
 Примітка:↑ -  зростання показника; ↓ - зниження показника. 

ДК – дієнові кон’югати; ТБК-ПП – ТБК-позитивні продукти; ПГЕ – перекисний гемоліз 
еритроцитів; СОД – супероксиддисмутаза; ЗОА – загальна оксидантна активність плазми крові; 
МСМ – молекули середньої маси; ЦП – церулоплазмін. 

 
Зміни прооксидантно-антиоксидантної рівноваги та підвищення рівня МСМ у 

крові є визначальним моментом порушення мембранозалежних процесів у хворих на 
ТБ легень. Це призводить до прогресування захворювання і низької ефективності 
ХТ. Інтенсифікація ліпідної пероксидації характеризується збільшенням вмісту ДК, 
ТБК-позитивних продуктів, ПГЕ, ЗОА плазми крові. У відповідь на ці процеси у 
клітинах пригнічується ендогенна система АОЗ, ключовими ензимами якої є СОД, 
каталаза, ЦП. ХТ у деяких випадках призводить до ще більшого розбалансування 
цих процесів. У разі застосування озонованого фізіологічного розчину під час 
хіміотерапії в організм вводяться озон, кисень і вільні радикали. Після активації 
вільнорадикального окиснення запускаються процеси АОС захисту, який 
опосередковано стимулює озон. Подальша активація ензиматичних і 
неензиматичних АОС організму відновлює активність ПО. Наприкінці курсу 
лікування виявлено нормалізацію показників прооксидантно-антиоксидантної 
рівноваги. Поєднане застосування хіміо-лазеро-озонотерапії має однонаправлений 
вплив  на мембранозалежні процеси в еритоцитах, плазмі і сироватці крові. 

 
ВИСНОВКИ 

У дисертації відповідно до поставленої мети і завдань досліджено вплив 
частотно модульованого і немодульованого He-Ne лазерного випромінювання, 

ХТ + Озон + Нe-Ne лазер з ЧМ 

Еритроцити Плазма Сироватка 

ПОЛ: 
ДК ↓, ТБК-ПП ↓, 

ПГЕ ↓ 

Ензими АОС: 
СОД ↑,  

Каталаза ↑ 

ЗОА ↓ МСМ ↓ ЦП ↓ 
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різних концентрацій озону у фізіологічному розчині та їх поєднання на 
прооксидантно-антиоксидантну рівновагу, вміст молекул середньої маси у крові 
хворих на деструктивний ТБ легень в інтенсивній фазі ХТ. 

1. Встановлено значний дисбаланс у прооксидантно-антиоксидантній 
рівновазі у крові хворих на вперше діагностований деструктивний туберкульоз 
легень, що характеризується достовірним підвищення активності прооксидантних 
процесів (ДК, ТБК-ПП, ПГЕ, ЗОА), зниженням активності ензимів антиоксидантної 
системи (СОД, каталаза), підвищення рівня ЦП, порівняно зі здоровими донорами. 
Інтегральний показник “К” (критерій оцінювання дисбалансу в системі ПОЛ/АОС) − 
55,3. У хворих на інфільтративний і дисемінований деструктивний туберкульоз 
легень не виявлено вірогідної різниці між показниками прооксидантно-
антиоксидантної рівноваги і вмістом молекул середньої маси. 

2. Застосування стандартизованої хіміотерапії лікування туберкульозу 
вірогідно знижує інтегральний показник порушення прооксидантно-
антиоксидантної рівноваги у 5,3 разу відносно вихідних даних завдяки пригніченню 
процесів ПОЛ (Р<0,05), зниження ЗОА плазми у 2,0 разу, підвищення у 1,6 разу 
активності каталази (Р<0,05). Рівень МСМ вірогідно знизився у 1,5 разу, однак 
повного відновлення досліджуваного показника не відбувається. 

3. Застосування He-Ne лазерного випромінювання без частотних модуляцій та 
з частотними модуляціями 1,0-3,0 кГц  істотно не впливають на відновлення 
прооксидатно-антиоксидантної рівноваги і вміст МСМ. Реалізація ефектів частотно 
модульованого опромінення крові з фіксованою частотою залежить від величини 
вихідних значень досліджуваних показників і, відповідно, ступеня порушень 
прооксидантно-антиоксидантної рівноваги. 

4. За дії He-Ne лазерного випромінювання із частотними модуляціями  
(5,0 кГц та 100,0 кГц) під час хіміотерапії відбувається достовірне зниження 
показників процесів ПОЛ, зростання активності ензимів АОС (СОД, каталази), 
зниження рівня ЦП і вмісту МСМ у сироватці крові, які наближаються до значень 
здорових донорів. 

5. Застосування озоно-кисневої суміші з концентрацією озону від 2 до  
12 мг/л з наростаючо/спадаючим режимом (↑↓) і кількістю процедур 18 та 14, від 2 
до 12 мг/л за наростаючого режиму (↑) і кількістю процедур 14 під час ХТ мало 
найбільш виражений ефект впливу на прооксидантно-антиоксидантну рівновагу. 
Інтегральний показник “К” вірогідно знизився в 19,8; 12,3; 11,3 разу, відповідно, 
порівняно з вихідними даними.  

6. Встановлено позитивний коригувальний вплив поєднаного застосування 
хіміо-лазеро-озонотерапії на стан прооксидантно-антиоксидантної рівноваги у крові 
хворих на туберкульоз легень. Біологічна ефективність поєднаного впливу залежить 
від концентрації озону у фізіологічному розчині та частотної модуляції He-Ne 
лазера. Оптимальними є режими 16 групи (концентрація озону – 12 мг/л ↑↓, 
внутрішньовенне лазерне опромінення крові з частотною модуляцією 100,0 кГц) та 
18 (ВЛОК з ЧМ 100,0 кГц, концентрація озону – 12 мг/л ↑↓). Інтегральний показник 
“К” вірогідно знижується відповідно для 16 і 18 груп в 11,5 і 16,6 разу, відповідно.  
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7. За результатами дисперсійного аналізу встановлено, що на вміст ТБК-ПП, 
показники ЗОА плазми крові та активність ензимів АОС у хворих на туберкульоз 
легень суттєвий вклад має поєднане застосування хіміо-лазеро-озонотерапії. 
Кластерний аналіз довів, що застосування ХТ та ВЛОК з ЧМ 1,0 кГц (1 кластер), 
ВЛОК з ЧМ 2,0 кГц та ВЛОК з ЧМ 3,0 кГц (3 кластер), виявляє схожий вплив на 
показники прооксидантно-антиоксидантної рівноваги у крові хворих на туберкульоз 
легень.  

 
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Запропоновано використовувати інтегральний показник “К” для 
оцінювання порушення прооксидантно-антиоксидантної рівноваги і визначати вміст 
молекул середньої маси у крові хворих на вперше діагностований деструктивний 
туберкульоз легень. 

2. Рекомендовано доповнити схему основного лікування хворих на вперше 
діагностований туберкульоз легень із наявністю значних порушень прооксидантно-
антиоксидантної рівноваги на стаціонарному етапі хіміотерапії, яку доцільно 
поєднати із внутрішньовенним введенням озонованого фізіологічного розчину з 
концентрацією озону 12 мг/л ↑↓ і внутрішньовенним лазерним опроміненням крові з 
частотною модуляцією 100,0 кГц.  

 
СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

1. Отчич О.О. Оцінка окремих показників крові прооксидантно-
антиоксидантної рівноваги при застосуванні хіміоозонотерапії деструктивних форм 
туберкульозу легень / О.О. Отчич, М.К. Мажак, Д.І. Санагурський // Біол. Студії / 
Stud. Biologica. – 2010. – Т4, № 3. – С. 45–54. (Здобувач самостійно виконала всю 
експериментальну частину досліджень, статистичне опрацювання даних, взяла участь в аналізі 
результатів досліджень, написанні та оформленні статті). 

2. Отчич О.О. Біологічні аспекти впливу озону на кров / О.О. Отчич // Вісн. 
Львів. ун-ту. Сер. біол. – 2012. – Вип. 59. – С. 23–36. (Здобувач проаналізувала та 
узагальнила літературні джерела, підготувала до друку статтю). 

3. Отчич О.О. Мембранозалежні процеси в еритроцитах крові хворих на 
туберкульоз легень за впливу гелій-неонового лазерного випромінювання /  
О.О. Отчич, К.Д. Мажак, Г.А. Іванов, М.В. Дика, Д.І. Санагурський // Біол. 
студії/Stud. Biologica. – 2013. – T.7, № 2. – С. 65–74. (Здобувач самостійно виконала всю 
експериментальну частину досліджень, статистичне опрацювання даних, взяла участь в аналізі 
результатів досліджень, написанні та оформленні статті). 

4. Мажак К.Д. Вплив хіміоозонотерапії на прооксидантно-антиоксидантний 
гомеостаз крові у хворих на туберкульоз легень / К.Д. Мажак, О.О. Отчич,  
Г.А. Іванов, Д.І. Санагурський // Експеримент. та клін. фізіол. і біох. – 2013. – № 4 
(64). – С. 32–40. (Здобувач самостійно виконала всю експериментальну частину досліджень, 
статистичне опрацювання даних, взяла участь в аналізі результатів досліджень, написанні та 
оформленні статті). 

5. Отчич О.О. Дія комплексної озоно- і лазеротерапії на прооксидантно-
антиоксидантну рівновагу  у крові хворих на туберкульоз легень в інтенсивній фазі 
хіміотерапії / О.О. Отчич, К.Д. Мажак, Д.І. Санагурський // Біол. Студії / Stud. 



18 
 
Biologica. – 2014. – Т. 8, № 2. – С. 91–100. (Здобувач самостійно виконала всю 
експериментальну частину досліджень, статистичне опрацювання даних, взяла участь в аналізі 
результатів досліджень, написанні та оформленні статті). 

6. Мажак К.Д. Біометричний аналіз прооксидантно-антиоксидантної рівноваги 
за дії гелій-неонового лазерного випромінювання та озонованого фізіологічного 
розчину у крові хворих на туберкульоз легень на тлі хіміотерапії / К.Д. Мажак,  
О.О. Отчич, Д.І. Санагурський // Експеримент. та клін. фізіол. і біох. – 2015. – № 3 
(71). – С. 47–55. (Здобувач самостійно виконала всю експериментальну частину досліджень, 
статистичне опрацювання даних, взяла участь в аналізі результатів досліджень, написанні та 
оформленні статті). 

7. Отчич О.О. Модифікація активності прооксидантно-антиоксидантних процесів 
низькоенергетичним лазерним випромінюванням у вперше діагностованих хворих на 
туберкульоз легень / О. О. Отчич, Д. І. Санагурський, К. Д. Мажак // Молодь і поступ 
біології: зб. тез IX Міжн. наук. конф. студентів та аспірантів, Львів, 16–19 квітня 2013 р. 
– Львів, 2013. – С. 21. 

8. Отчич О.О. Особливості впливу лазерного випромінювання на прооксидантно-
антиоксидантні процеси у  крові хворих на туберкульоз легень / О.О. Отчич,  
Д.І. Санагурський, К.Д. Мажак // Матеріали VI з’їзду Українського біофізичного 
товариства, 2015 р. – Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 28–30 травня 2015. – С. 92–93. 

 
АНОТАЦІЯ 

 Отчич О.О. Прооксидантно-антиоксидантна рівновага за поєднаного 
застосування хіміо-лазеро-озонотерапії у крові хворих на туберкульоз легень. – 
Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за 
спеціальністю 03.00.02 – біофізика. – Львівський національний університет імені 
Івана Франка Міністерства освіти і науки України, Львів, 2017. 

У дисертації досліджено прооксидантно-антиоксидантну рівновагу у крові 
хворих на вперше діагностований деструктивний туберкульоз легень із 
бактеріовиділенням, особливості впливу стандартизованої хіміотерапії, частотно 
модульованого і немодульованого He-Ne внутрішньовенного лазерного опромінення 
крові (ВЛОК), озонованого фізіологічного розчину з різною концентрацією озону та 
їх поєднання на прооксидантно-антиоксидантну рівновагу, вміст молекул середньої 
маси (МСМ) у сироватці крові. Встановлено, що розвиток туберкульозу легень 
характеризується достовірним підвищення активності прооксидантних процесів 
(ДК, ТБК-ПП, ПГЕ, ЗОА), зниженням активності ензимів антиоксидантної системи 
(СОД, каталаза), зростанням рівня ЦП, порівняно зі здоровими донорами. 
Застосування хіміотерапії не забезпечує повного відновлення досліджуваних 
показників прооксидантно-антиоксидантної рівноваги. За дії гелій-неонового ВЛОК 
із частотними модуляціями (5,0 і 100,0 кГц) відбувається достовірне зниження 
показників ПОЛ, зростання активності ензимів АОС і сприяє зниженню вмісту 
МСМ у сироватці крові до значень здорових донорів. Виявлено, позитивний ефект 
впливу на відновлення прооксидантно-антиоксидантної рівноваги інфузій озоно-
кисневої суміші у фізіологічному розчині з концентрацією озону 12 мг/л з різними 
способами введення (↑↓, ↑). Встановлено, що ефективність впливу поєднаного 
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застосування хіміо-озоно-лазеротерапії на відновлення прооксидантно-
антиоксидантної рівноваги залежить від концентрації озону у фізіологічному 
розчині та частотної модуляції He-Ne лазера. Проведений дисперсійний та 
кластерний аналіз поєднаного впливу озонованого фізіологічного розчину та 
лазерного випромінювання на порушення ПОЛ/АОС рівноваги у крові хворих на 
туберкульоз легень із бактеріовиділенням під час хіміотерапії підтвердив 
ефективність цих режимів поєднаного застосування хіміо-озоно-лазеротерапії. 

Ключові слова: лазерне випромінювання, частотні модуляції, озонотерапія, 
хіміотерапія, прооксидантно-антиоксидантна рівновага, хворі на туберкульоз 
легень. 

 
АННОТАЦИЯ 

Отчыч О.О. Прооксидантно-антиоксидантное равновесие за сочетанного 
применения химио-лазеро-озонотерапии в крови больных туберкулезом 
легких. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук по 
специальности 03.00.02 – биофизика. – Львовский национальный университет 
имени Ивана Франко Министерства образования и науки Украины, Львов, 2017. 

В диссертации исследовано прооксидантно-антиоксидантное равновесие у 
крови больных с впервые диагностированным деструктивным туберкулезом легких 
с бактериовыделением, особенности влияния стандартизированной химиотерапии, 
частотно модулированного и немодулированного He-Ne ВЛОК, озонированного 
физиологического раствора с различной концентрацией озона и их сочетания на 
прооксидантно-антиоксидантное равновесие, содержание молекул средней массы 
(МСМ) в сыворотке крови. Установлено, что развитие туберкулеза легких 
характеризуется достоверным повышение активности прооксидантных процессов 
(ДК, ТБК-ПП, ПГЕ, ЗОА), снижением активности энзимов антиоксидантной 
системы (СОД, каталаза), ростом уровня ЦБ, по сравнению со здоровыми донорами. 
Применение химиотерапии не обеспечивает полного восстановления исследуемых 
показателей прооксидантно-антиоксидантного равновесия. За действия гелий-
неонового ВЛОК с частотными модуляциями (5,0 и 100,0 кГц) происходит 
достоверное снижение показателей ПОЛ, рост активности энзимов АОС и 
способствует снижению содержания МСМ в сыворотке крови до значений здоровых 
доноров. Выявлено, положительный эффект влияния на восстановление 
прооксидантно-антиоксидантного равновесия инфузий озоно-кислородной смеси в 
физиологическом растворе с концентрацией озона 12 мг/л с различными способами 
ввода (↑↓, ↑). Установлено, что эффективность воздействия сочетанного применения 
химио-лазеро-озонотерапии на восстановление прооксидантно-антиоксидантного 
равновесия зависит от концентрации озона в физиологическом растворе и частотной 
модуляции He-Ne лазера. Проведенный дисперсионный и кластерный анализ 
сочетанного воздействия озонированного физиологического раствора и лазерного 
излучения на нарушение ПОЛ/АОС равновесия в крови больных туберкулезом 
легких с бактериовыделением при химиотерапии подтвердил эффективность данных 
режимов сочетанного применения химио-озоно-лазеротерапии. 



20 
 

Ключевые слова: лазерное излучение, частотные модуляции, озонотерапия, 
химиотерапия, прооксидантно-антиоксидантная равновесие, больные туберкулезом 
легких. 

SUMMARY 
Otchych O.O. Prooxidant-antioxidant balance for the combined use of chemo-

laser-ozone therapy in the blood of patients with pulmonary tuberculosis. – 
Manuscript. 

Thesis for a Philosophy Doctor (PhD) Degree in Biology, speciality 03.00.02 – 
biophysics. – Ivan Franko National University of Lviv, Ministry of Education and Science 
of Ukraine, Lviv, 2017. 

Dissertation is devoted to the investigation of prooxidant-antioxidant balance in 
blood of patients with first diagnosed destructive pulmonary tuberculosis with bacterial, 
features of influence of standardized chemotherapy, frequency modulated and 
unmodulated He-Ne intravenous laser irradiation of blood (ILBI), ozonized saline solution 
with varying concentrations of ozone and their combinations on prooxidant-antioxidant 
balance, level molecules of middle mass in the serum of blood. It was established that the 
development of tuberculosis is characterized by a significant increase of the activity of 
oxidative processes (DC, TBA-PP, PGE, GOA), decreased activity of enzymes of 
antioxidant system (SOD, catalase) increased levels of ceruloplasmin, compared with 
healthy donors. In patients with infiltrative and disseminated tuberculosis difference 
between the indices of prooxidant-antioxidant balance in blood and level of MMM was 
detected. The use of chemotherapy does not ensure full recovery of the studied parameters 
of prooxidant-antioxidant balance.  

The use of helium-neon intravenous laser blood irradiation with frequency 
modulation (5,0 kHz, 100,0 kHz) leads to a significant decrease lipid peroxidation, 
increased activity of enzymes of AOS and reduces of level of MMM in blood serum to 
values observed in healthy donors. The effectiveness of influence ILBI on the prooxidant-
antioxidant balance did not change significantly with decreasing frequency radiation 
intensity from 1,0 to 3,0 kHz. The realization of effects of frequency modulation of laser 
radiation depends on the character of and depth of the violations output values of  studied 
parameters. 

A positive effect of  use of the recovery prooxidant-antioxidant balance infusion of 
ozone-oxygen mixture in saline with ozone concentration of 12 mg/l with different inputs 
of the ozone (↑↓, ↑) it was detected.  It was established that the effectiveness of influence 
of the combined use of chemo-ozone-lasertherapy on restoration of prooxidant-antioxidant 
balance depends on ozone concentration in saline and frequency modulation of He-Ne 
laser. 

The performed two-factor dispersive and cluster analysis of combined influence of 
ozonized saline and laser in violation POL/AOS balance in patients blood with bacterial 
lung tuberculosis under chemotherapy confirmed the effectiveness of these modes 
combined with use of chemo-laser-ozonetherapy. 

Key words: laser, frequency modulation, ozonotherapy, chemotherapy, prooxidant-
antioxidant balance, patients with pulmonary tuberculosis. 
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