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          Дисертація присвячена дослідженню прооксидантно-антиоксидантної 

рівноваги у крові хворих на вперше діагностований деструктивний туберкульоз 

(ВДТБ) легень з бактеріовиділення за впливу стандартизованої хіміотерапії 

(ХТ), частотно модульованого і немодульованого He-Ne внутрішньовенного 

лазерного опромінення крові (ВЛОК), озонованого фізіологічного розчину 

(ОФР) з різною концентрацією озону та їх поєднання. 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. У хворих на інфільтративний і 

дисемінований деструктивний туберкульоз легень не виявлено вірогідної 

різниці між показниками прооксидантно-антиоксидантної рівноваги і вмістом 

молекул середньої маси (МСМ). Застосування ХТ не забезпечує повного 

відновлення прооксидантно-антиоксидантної рівноваги. 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 та 

сприяє зниженню вмісту МСМ у сироватці крові до значень здорових донорів. 

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 
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від величини вихідних значень досліджуваних показників і, відповідно, ступеня 

порушень прооксидантно-антиоксидантної рівноваги. 

            Оцінено ефективність впливу на відновлення прооксидантно-

антиоксидантної рівноваги інфузій озоно-кисневої суміші в фізіологічному 

розчині з різною концентрацією озону. Застосування озоно-кисневої суміші в 

концентрації 12 мг/л ↑↓ (з наростаючо/спадаючим режимом, від 2 мг/л до 12 

мг/л), 18 і 14 процедур та 12 мг/л ↑ (при наростаючому режимі, від 2 мг/л до 12 

мг/л) 14 процедур під час ХТ мало найбільш виражений ефект впливу на 

прооксидантно-антиоксидантну рівновагу.  

Встановлено позитивний коригувальний вплив 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 групи 16 (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 ↑↓). Розроблено 

індикатор (інтегральний показник К) для контролю за порушенням 

прооксидантно-антиоксидантної рівноваги, рівня ендогенної інтоксикації за 

вмістом МСМ, що дає змогу своєчасно реагувати на виявлені порушення. 

За результатами дисперсійного аналізу встановлено, що на вміст ТБК-ПП, 

показники ЗОА плазми крові та активність ензимів АОС (СОД, каталаза), рівень 

ЦП 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 

(кластер 1), ВЛОК з ЧМ 2,0 кГц та ВЛОК з ЧМ 3,0 кГц (кластер 3), виявляє 

схожий вплив на показники прооксидантно-антиоксидантної рівноваги у крові 

хворих на туберкульоз легень.  

 Вперше показники порушення прооксидантно-антиоксидантної 

рівноваги і вмісту МСМ розглянуто додатковими критеріями для оцінки 
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ефективності застосування озоно-лазеротерапії в лікуванні хворих на 

деструктивний ТБ легень, що дозволяє більш об’єктивно оцінювати перебіг 

захворювання і обирати адекватні шляхи корекції прооксидантно-

антиоксидантних процесів. 

Ключові слова: лазерне випромінювання, частотні модуляції, 

озонотерапія, хіміотерапія, прооксидантно-антиоксидантна рівновага, хворі на 

туберкульоз легень. 
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SUMMARY 

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

laser-ozonetherapy in the blood of patients with pulmonary tuberculosis. - Qualifying 

scientific work on the manuscript. 

Thesis of the  Ph D degree with specialization 03.00.02 in biophysics. – Ivan 

Franko National University of Lviv, Ministry of Education and Science of Ukraine, 

Lviv, 2017. 

Disertation is dedicated to the research of the prooxidant-antioxidant balance in 

the blood of patients with newly diagnosed destructive tuberculosis (FDPT) lung 

bacteria under the influence of a standardized chemotherapy (CT), frequency 

modulated and unmodulated intravenous blood irradiation helium-neon laser (He-

Ne), ozonized saline (OS) with different concentrations of ozone and combinations 

thereof. It was established that the development of tuberculosis is characterized by a 

significant increase in the activity of oxidative processes (DC, TBA-PP, PGE, ZOA), 

decreased activity of antioxidant system enzymes (SOD, catalase), ceruloplasmin 
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levels compared to healthy donors. PROBABLE difference between the prooxidant-

antioxidant balance, level of MMM in patients with infiltrative and disseminated 

destructive pulmonary tuberculosis were found. The use of CT does not provide full 

recovery prooxidant-antioxidant balance. It is established that the use of He-Ne laser 

with high frequency modulation (100.0 kHz) in the HT deficiency prevents the 

progression of antioxidant status and contributes to the normalization of IMS. 

Implementation effects of frequency modulated radiation of fixed frequency depends 

on parameters such as the nature and depth of the violations output values of the 

studied parameters. Modulated laser radiation was less pronounced effect on the 

studied parameters of prooxidant-antioxidant balance. 

The efficiency of impact on the recovery prooxidant-antioxidant balance 

infusion of ozone-oxygen mixture in saline with varying concentrations of ozone. 

The use of ozone-oxygen mixture in a concentration of 12 mg/l ↑↓ (with increasing/in 

descending mode, 2 mg/l to 12 mg/l), 18 and 14 procedures and 12 mg/l ↑ (with 

growing mode of 2 mg/l to 12 mg/l) 14 procedures during chemotherapy was most 

pronounced effects upon the prooxidant-antioxidant balance. 

Found that influence the efficiency of combined use of chemo-laser-ozone 

therapy to restore prooxidant-antioxidant balance depends on parameters such as the 

concentration of single doses of ozone therapy and of course, the value of frequency 

modulation. Determined the most optimal modes combined use of chemotherapy 

laser-ozone therapy in patients FDPT lung intensive phase of treatment and 

developed the (integral factor K) to monitor the violation of prooxidant-antioxidant 

balance, level of endogenous intoxication on the content of MMM, which makes it 

possible to respond to identified violation. 

Using analysis of variance revealed that the performance rinovahy prooxidant-

antioxidant in the blood of patients with pulmonary tuberculosis with bacterial 

exposure has a significant share of the combined use of chemo-ozone-laser therapy. 

The results of cluster analysis showed that the use of CT and CT + FM VLOK 

of 1.0 kHz (cluster 1), HT + FM VLOK of 2.0 kHz and with CT + FM VLOK 3.0 
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kHz (cluster 3), show similar impact indicators prooxidant-antioxidant balance in 

patients with pulmonary tuberculosis. 

For the first time to study the characteristics of violations prooxidant-

antioxidant balance of MMM in patients FDPT lung bacterial intensive phase of 

chemotherapy (in accordance with the new strategy DOTS) when using different 

modes and concentrations of ozonized saline and frequency modulated He-Ne laser 

and combinations thereof and proved the feasibility of frequency-modulated He-Ne 

laser (100,0 kHz) and ozone physiological sodium chloride solution at a 

concentration of 12 mg/l as well ↑↓ d'yuvantnoho treatment. 

First performance violations prooxidant-antioxidant balance and MMM are 

considered as additional criteria for evaluating the efficacy of ozone-laser therapy in 

treating patients with destructive pulmonary TB, which can more objectively assess 

the disease and choose appropriate ways of correction prooxidant-antioxidant 

processes. 

Keywords: laser, frequency modulation, ozone therapy, chemotherapy, 

prooxidant-antioxidant balance, patients with pulmonary tuberculosis. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ 

 

АОЗ – антиоксидантний захист 

АОС – антиоксидантна система 

АФК – активні форми кисню 

ВДТБ – вперше діагностований туберкульоз  

ВЛОК – внутрішньовенне лазерне опромінення крові 

ВР – вільні радикали 

ВРО – вільнорадикальне окиснення 

ВРП – вільнорадикальні процеси 

ГПО – глутатіонпероксидаза 

ДК – дієнові кон’югати 

ДОТС-стратегія – адаптована в Україні стратегія короткострокового лікування 

під безпосереднім наглядом  

ЗОА – загальна оксидантна активність 

МДА – малоновий диальдегід 

МСМ – молекули середньої маси 

МТБ – мікобактерія туберкульозу 

НІЛВ – низькоінтенсивне лазерне випромінювання 

ОС – оксидативний стрес 

ОФР – озонований фізіологічний розчин 

ПГЕ – перекисний гемоліз еритроцитів 

ПОЛ – перекисне окиснення ліпідів 

СОД – супероксиддисмутаза 

ТБ – туберкульоз 

ТБК-ПП – ТБК-позитивні продукти 

ХТ – хіміотерапія 

ЦП – церулоплазмін 

ЧМ –частотна модуляція 

He-Ne лазер – гелій-неоновий лазер 
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ВСТУП 

Актуальність теми. За оцінками Всесвітньої організації охорони 

здоров’я Україна посідає друге місце в Європейському регіоні за рівнем 

туберкульозу (ТБ). Епідемія ТБ за останнє десятиріччя в Україні 

супроводжується різким зростанням кількості хворих, які виділяють 

медикаментозно стійкі штами збудника ТБ, збільшуючи, таким чином, 

резервуар туберкульозної інфекції та формуючи епідемію хіміорезистентного 

ТБ [1, 218, 228, 229].  

Нова стратегія протидії епідемії ТБ адаптована в Україні − це стратегія 

короткострокового лікування під безпосереднім наглядом (ДОТС-стратегія), як 

основа Загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз, 

запроваджена в Україні з 2007 року розглядає лікування активних 

бактеріальних форм ТБ легень, як пріоритетне. Ефективність лікування 

значною мірою впливає на епідемічну ситуацію, оскільки попереджує розвиток 

бацилярних форм ТБ та вторинної резистентності збудника, що суттєво знижує 

резервуар туберкульозної інфекції та появу нових випадків ТБ, в тому числі 

хіміорезистентного. Проте у 63,0 % хворих застосування стандартизованих 

режимів хіміотерапії (ХТ) відповідно до ДОТС-стратегії не дає очікуваного 

позитивного ефекту внаслідок високої частоти розвитку токсико-алергічних 

реакцій, непереносимості ХТ, супутніх захворювань [7, 29, 31, 81, 141, 163-164, 

190,191]. Складна динаміка параметрів функціонально-метаболічних 

перетворень, при розвитку гіпоксії і ендотоксикозу у цієї категорії хворих, 

визначає наявність багатьох лімітуючих ланок. Це, в свою чергу, висуває 

особливі вимоги до розробки методів лікування і принципів корекції 

метаболічних порушень, що робить необхідним скрупульозне вивчення 

молекулярних механізмів функціонування низки систем у хворих на ТБ легень і 

їх взаємозв’язку. Очевидною і перспективною є  розробка комбінованих 

методів лікування з застосуванням засобів широкого спектру 

різноноспрямованої дії, здатних ефективно корегувати порушення в різних 
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метаболічних ланцюгах. Тому пошук нових технологій корекції метаболічного 

статусу організму без додаткового застосування фармакологічних засобів є 

виправданим. 

Відомо, що при ТБ, в результаті тривалої інтоксикації і супутньої їй 

метаболічної гіпоксії, відбуваються численні функціональні зміни в 

еритроцитах периферичної крові, тканинах органоспецифічних для 

туберкульозу органів. Розвивається зміна проникності їх мембран для великих 

макромолекул в поєднанні з характерними для ТБ змінами в кров’яному руслі, 

що створює передумови для розвитку специфічного патологічного процесу, 

перш за все – у легенях. Наявність туберкульозного запалення призводить до 

інтенсифікації процесів пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ), що в кінцевому 

рахунку виснажує системи окисно-відновних процесів, антиоксидантну 

систему (АОС) та ін. [67, 95, 131, 208, 223, 273].  

Еритроцити виконують в організмі специфічну киснево-транспортну 

функцію. Необхідність антиоксидантного захисту (АОЗ) для цих клітин 

особливо актуальна. Перетворення ініціаторів каскадів вільнорадикальних 

реакцій здійснюється спряженим функціонуванням антиоксидантних ензимів – 

супероксиддисмутази (СОД), каталази і глутатіонпероксидази (ГПО). 

Актуальним завданням біофізики є дослідження впливу різних фізичних 

та хімічних чинників, які використовують у біології та медичній практиці на 

різні рівні організації організму. 

В даний час у літературі активно дискутується питання застосування 

квантово-еферентних технологій, зокрема гелій-неонового (He-Ne) лазерного 

випромінювання, озонованого фізіологічного розчину (ОФР), в основі 

терапевтичного ефекту яких лежить їх стимулюючий вплив на структурну 

організацію клітинних мембран. Як відомо, при застосуванні He-Ne лазерне 

випромінювання первинний фотосигнал реалізується активацією 

вільнорадикальних процесів (ВРП) і позитивно модулює фактори АОЗ у 

клітинах, запускаючи системні механізми загального адаптаційного синдрому 
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[5, 34, 87, 108]. Оптимізація оксидантної та АОС організму – один з основних 

біологічних ефектів системного впливу озонотерапії. Низькі концентрації озону 

сприяють накопиченню на мембранах фагоцитуючих клітин (моноцитів та 

макрофагів), гідрофільних сполук – озонідів, які стимулюють синтез в цих 

клітинах різного класу цитокінів. Це сприяє активації гуморальної та клітинної 

ланки імунітету, що забезпечує лікування вторинних імунодефіцитів. Такого 

ефекту досягнути за допомогою тільки медикаментів неможливо [124, 266]. 

Тому застосування лазерного опромінення крові і озон дозволяють 

сподіватися на прогнозований успіх при їх використанні в комплексній 

хіміотерапії ТБ легень. Проте на сьогодні не розроблені терапевтичні режими 

їхнього поєднаного застосування при різному перебігу специфічного процесу в 

легенях і, відповідно, різних рівнях розбалансованості прооксидантно-

антиоксидантної рівноваги, поширеності специфічного процесу в легенях у 

хворих на ТБ легень, що й обумовлює актуальність роботи. 

Загальновідомими маркерами інтенсивності перебігу вільнорадикального 

окиснення (ВРО) ліпідів у мембранах еритроцитів є продукти ПОЛ (дієнові 

кон’югати, малоновий диальдегід) та активність ензимів системи АОЗ (СОД, 

каталаза). Про рівень ендогенної інтоксикації, який відображає важкість 

перебігу ТБ легень, свідчить вміст молекул середньої маси (МСМ). Одержання 

додаткових даних про стан системи ПОЛ і АОЗ повинно сприяти подальшому 

уточненню механізмів реалізації терапевтичної дії еферентних методів 

лікування, розробці науково-обгрунтованих рекомендацій щодо 

індивідуалізації лікування і своєчасної корекції порушень взаємовідносин ПОЛ 

і АОС при різному перебігу деструктивних форм ТБ легень. 

 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 темою: “Транспортні та антиоксидантні системи мембран 

зародків холоднокровних”, номер державної реєстрації 0110U005707 (2010–
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2012 рр.); “Стан іонтранспортних та антиоксидантної систем біооб’єктів за дії 

фізико-хімічних чинників”, номер державної реєстрації 0113U000866 (2013–

2015 рр.) і наукових досліджень ДУ “Львівський НДІ епідеміології та гігієни 

МОЗ України”, як складову частину 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 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 хіміотерапії. 

Для досягнення мети у роботі вирішували 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. 
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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. 

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, рівень 

МСМ у крові хворих на ВДТБ легень. 

Предмет дослідження – процеси ПОЛ, стан АОС системи, вміст 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 – 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 і 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.  
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Показники порушення ПОЛ/АОС рівноваги і вмісту МСМ вважаються 

додатковими критеріями для оцінювання ефективності застосування озоно-

лазеротерапії в 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) і ХТ у хворих на ВДТБ легень в інтенсивній фазі 

лікування. Розроблено індикатор (інтегральний показник К) для контролю за 

порушенням прооксидантно-антиоксидантної рівноваги, рівня ендогенної 

інтоксикації за вмістом МСМ, що дає змогу своєчасно реагувати на виявлені 

порушення. 

Отримані результати будуть враховані під час розробки нових методів 

лікування хворих на ТБ легень, а також використані у навчальному процесі під 

час вивчення 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 полягає у безпосередньому виконанні 

всього обсягу наукових досліджень, поданих у дисертації, статистичному 

опрацюванні результатів, аналізі та інтерпретації результатів, формулюванні 

висновків, доборі й аналізі даних літератури.  

Планування напрямків досліджень, створення наукової концепції, аналіз 

та інтерпретація одержаних результатів виконані за участю наукового 

керівника д. б. н., професора Д.І. Санагурського. 

 Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертаційної роботи 

були представлені на наукових семінарах кафедри біофізики та біоінформатики 
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(Львів, 2010-2013 рр.), звітних наукових конференціях співробітників 

Львівського національного університету імені Івана Франка (Львів, 2010-2013 

рр.). Результати досліджень були апробовані на 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 (з них одна без співавторів) у фахових виданнях, 

затверджених переліком МОН України, 2 тези доповідей у матеріалах 

міжнародних та вітчизняних 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 друкованого тексту (із них основна частина займає 139 сторінoк) 

й ілюстрована 39 рисунками та 17 таблицями. Список літератури налічує 345 

найменувань. 
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РОЗДІЛ 1 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

1.1. Прооксидантно-антиоксидантна рівновага в крові людей в 

нормі та при патологічних станах  

 

В основі метаболічних процесів людини лежать окисно-відновні реакції. 

Серед них особливу роль відіграють вільнорадикальні реакції, внаслідок яких 

утворюються перекисні сполуки. Ініціатором утворення таких сполук, зазвичай, 

є вільні радикали (ВР) – молекули або фрагменти молекул, що мають в одному 

з атомів кисню неспарений електрон. Активні форми кисню (АФК) найчастіше 

представлені супероксидним (О2
●¯

) і гідроксипероксидним  радикалами (НО2 
¯
) 

[8, 33, 178, 287, 301]. 

Одним з основних субстратів для вільнорадикальних реакцій є ліпіди, в 

першу чергу, молекули поліненасичених жирних кислот (ПНЖК), ліпідні 

компоненти ліпопротеїдів низької і дуже низької щільності. В результаті 

окиснення ПНЖК утворюються гідроперекиси (дієнові кон'югати), які потім 

метаболізуються у вторинні – малоновий диальдегід (МДА) і третинні продукти 

ПОЛ – Шиффові сполуки. Процеси ПОЛ протікають в усіх клітинах організму, 

однак найбільш потужними генераторами ВР є лейкоцити і тромбоцити, а 

також гепатоцити [35, 75, 136, 151, 265, 308].  

Вільні радикали виконують важливі фізіологічні функції. Вони діють як 

регулятори сигналу трансдукції і виконують важливу роль медіаторів 

головного захисту та імунних реакцій [209, 240, 246, 276, 323, 332]. Велика 

частина їх генерується фагоцитами, Т-лімфоцитами при запальних реакціях, які 

виконують захисну роль, лізуючи патогенні мікроорганізми, мутовані (ракові) 

клітини [65, 244, 267, 293] тощо. ВРП лежать в основі синтезу циклічних і 

аліфатичних гідроперекисів, служать інтермедіаторами ферментативного 

синтезу простагландинів і лейкотрієнів. Найважливішу фізіологічну роль 

виконує, генерований в ендотелії судин, оксид азоту NO (ендотелій-залежний 
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релаксуючий чинник), що забезпечує розслаблення гладкої мускулатури 

судинної стінки і регулює рівень артеріального тиску, коронарний і органний 

кровотік, а також запобігає агрегації тромбоцитів [50, 64, 289]. 

Вільні радикали та перекиси є надзвичайно токсичними сполуками. Вони 

окиснюють фосфоліпіди і білки клітинних мембран, порушуючи їх цілісність, 

інактивують клітинні і мембранні ензими [54, 271, 277, 281]. 

На противагу ВРП в організмі наявна АОС, представлена, в першу чергу, 

системою антиоксидантних ензимів: СОД, каталаза, ГПО. Ключовим ензимом 

АОС є СОД (супероксид: супероксид – оксидоредуктаза; КФ 1.15.1.1), який 

бере участь в обриві ланцюгів ВРП на початку їх зародження, на стадії одно-

електронного відновлення кисню, з утворенням супероксидного аніон-

радикалу. СОД каталізує дисмутацію О2
●¯

, де кінцевим продуктом є пероксид 

гідрогену (H2O2) [193, 272, 284, 295]: 

2О2
•-
 + 2Н

+
→Н2О2+О2. 

Існує декілька форм СОД, залежно від типу перехідного металу-

кофактора активного центру ферменту: Cu, Zn-СОД (купрум та цинк як 

кофактор активного центру), Mn-СОД (з манганом в активному центрі); а також 

менш поширені Fe-СОД (з залізом) та Ni-СОД (з нікелем) [280].  

В організмі людини існує три типи СОД. СОД1 локалізована в 

цитоплазмі, СОД2 – в мітохондріях, а СОД3 – це позаклітинна форма. Перша 

форма – димерна, тоді як друга і третя форми – тетрамерні [63, 256]. 

Каталаза (гідроген пероксид: гідроген пероксид – оксидоредуктаза; КФ 

1.11.1.6) – тетрамерний гемвмісний протеїн, який каталізує реакцію 

розщеплення H2O2. Розкладання пероксид гідрогену здійснюється у двох 

реакціях [161]: 

Каталаза-Fe
3+

+ Н2О2 → (окиснена каталаза) 

(окиснена каталаза) + Н2O2 → Каталаза-Fe
3+

 +2H2O + О2 

В окисненому стані каталаза може проявляти пероксидазну активність та 

окиснювати спирти і альдегіди [159]. Каталаза, переважно, знаходиться в 
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пероксисомах. Поза клітиною каталаза знаходиться в незначних концентраціях. 

Найбільша активність ензиму в організмі характерна для печінки. 

Глутатіонпероксидаза (глутатіон: пероксид-водню-оксидоредуктаза; КФ 

1.11.1.9) – ензим, що каталізує розкладання гідропероксидів ліпідів, 

нерадикальним шляхом, за допомогою відновленого глутатіону.  

2GSH + ROOH → GS-SG + ROH + H2O. 

GS-SG + NADPH + H+ → 2 GSH + NADP+. 

За своєю структурою ГПО є білком-металоферментом. Для утворення 

цього ензиму необхідний селен, причому, в досить великих кількостях. Кожна 

молекула ГПО містить 4 атоми селену. Велика кількість ГПО зосереджена в 

печінці, еритроцитах, наднирниках. Значна її кількість міститься в нижніх 

дихальних шляхах, де вона нейтралізує озон, який надійшов із зовнішнього 

середовища, окисид азоту та інші активні речовини [18, 94]. 

Церулоплазмін (феро − О2 − оксидоредуктаза, КФ 1.16.3.1) є 

купрумвмісною оксидазою α2-глобулінової фракції плазми крові. 

Мультифункціональний глікопротеїн, що здійснює неспецифічний захист 

організму і є специфічним переносником і регулятором обміну міді в печінці, 

мозку та інших органах. Як фероксидаза, ЦП функціонально пов'язаний з 

кровотворною системою, каталізує перетворення Fe
2+

 в Fe
3+

 і включення його в 

апотрансферин. З одного боку, антиоксидантні властивості ЦП забезпечуються 

фероксидазною активністю, що дозволяє йому пригнічувати формування 
-
ОН з 

Н2О2 у реакції Фентона та процеси ПОЛ. Існує також припущення, що ЦП 

здатний розкладати пероксиди ліпідів. З іншого боку, ЦП може діяти як 

антиоксидант за механізмом, не пов'язаним із фероксидазною активністю 

шляхом прямої взаємодії гідроксил радикалу з амінокислотними залишками, а 

саме з тіоловими групами білків [32, 103, 135, 278].  

За нормальних фізіологічних умов прооксидантна та АОС знаходяться в 

стані динамічної рівноваги, яка підтримується певною організацією плазмових 

та клітинних ліпідів, динамічною системою обміну мембранних фосфоліпідів і 
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холестерину, що визначають вихідний рівень жорсткості і окиснюваність 

клітинних мембран. Розвиток патологічних станів супроводжується 

виникненням нестійкості у цій рівновазі. Найчастіше розлад між цими 

системами спостерігається при дефіциті антиоксидантів і супроводжується 

зсувом у бік надлишкової генерації ВР. Такий дисбаланс в організмі є 

характерним проявом  розвитку стану оксидативного стресу (ОС). Чинники, що 

спричиняють ОС можуть бути різноманітними, але всі вони, в кінцевому 

результаті, призводять до окисної модифікації макромолекул [46, 78, 99, 143, 

145, 160, 179, 243, 260, 279, 309]. При різних захворюваннях токсичність АФК 

на клітинному рівні проявляється однаково. При запальних процесах вагомим 

чинником  інтенсифікації ВРП є “дихальний вибух”, при гіпоксії – порушення 

тканинного дихання, при хімічних ушкодженнях – активація системи 

мікросомального окиснення. Спільним для різних патологічних станів є 

зростання ВРП та збільшення буферної ємності АОЗ, порушення її мобілізації у 

відповідь на підвищення активності прооксидантної системи [11, 58, 62, 187, 

188, 199, 206, 213, 252, 276, 303].  

Згідно даних літератури, реакцію ПОЛ та системи АОЗ можна 

використовувати в якості показників, які швидко змінюються за впливу 

зовнішніх чинників  [46, 200, 292]. Дослідження стану процесів ПОЛ та АОС 

використовують у клінічній практиці та наукових дослідженнях для вивчення 

патогенезу захворювань, механізму розвитку метаболічних порушень, оцінки 

ефективності та адекватності лікування [6, 13, 41, 45, 53, 79, 80, 210, 212, 221, 

285, 322, 304, 315]. 

У розвитку ТБ легень велике значення має неконтрольована генерація 

пероксидів. Вихідна активація ВРП при ТБ обумовлена зниженням активності 

природних антиоксидантних ензимів і дефіцитом природних антиоксидантів, а 

також наявністю дисліпідемії, при якій у крові містяться у високій концентрації 

атерогенні ліпіди, що служать легким субстратом для перекисного окиснення 

[47, 203, 224]. При ТБ окисні процеси в організмі порушуються, в результаті 



23 

 

 

 

чого накопичуються проміжні метаболіти циклу Кребса, які вкрай легко 

піддаються відновленню, з утворенням ВР і перекисних сполук, що 

пригнічують систему АОЗ. В кінцевому підсумку, збільшення кисневих 

радикалів призводить до зменшення концентрації кисню в клітині. Це 

супроводжується значною активацією (в сотні разів) ВРП і викидом продуктів 

ліпопероксидації в кровотік [125, 274].  

В патогенезі ТБ є вагома роль ВРО. Накопичення продуктів деградації 

стимулює згортання крові, збільшуючи її в'язкість, посилює агрегацію і адгезію 

формених елементів крові, суттєво впливає на перебіг захворювання. Зазначені 

процеси посилюють ішемію, володіють аритмогенним ефектом, сприяють 

поширенню зони некрозу і деструкції в паренхімі легень [67, 131, 158]. 

Система АОЗ включає комплекс ензиматичних процесів і природних 

сполук, що дозволяють утилізувати ВР, запобігаючи їх негативному впливу на 

організм. На практиці терапевтичне використання сполук з антиоксидантними 

властивостями для лікування ТБ у багатьох випадках обмежене або внаслідок їх 

нестійкості, або через низьку засвоюваність організмом. Крім цього, деякі 

антиоксиданти, ідеально ефективні в біохімічному плані як утилізатори 

пероксидів в експериментах in vitro, при парентеральному, або пероральному 

застосуванні викликають серйозні побічні ефекти, що унеможливлює їх 

застосування в клінічній практиці [12, 202]. 

Незбалансоване підвищення активності прооксидантної системи, як 

правило, супроводжується розвитком ендогенної інтоксикації. Ендогенна 

інтоксикація – отруєння організму проміжними та кінцевими продуктами 

обміну речовин внаслідок їхнього надлишкового накопичення пов’язаного з 

підвищеним катаболізмом, або з блокадою дезінтиоксикаційних систем 

організму, з наступним пошкодженням інших органів та систем організму,  

рівень якої є одним з найважливіших критеріїв, який визначає важкість стану 

людини при різних патологічних процесах [21, 269].  
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Сучасні уявлення про ендогенну інтоксикацію ґрунтуються на визнанні 

провідної ролі в ній мембранодеструктивних процесів. Дестабілізація клітинних 

мембран при ендогенній інтоксикації здійснюється внаслідок зміни бар’єрних 

властивостей, збільшенні проникності, зміни властивостей поверхні ліпідного 

бішару та конформації білків мембранної поверхні під впливом токсичних 

речовин [195, 269].   

Важливим індуктором ендотоксикозу та універсальним неспецифічним 

маркером ендогенної інтоксикації організму будь-якого походження [269] є 

нагромадження в сироватці крові так званих молекул середньої маси – сполук з 

молекулярною масою 500-5000 дальтон. МСМ – гетерогенна група речовин, до 

складу якої входять складні пептиди, глікопептиди, продукти деградації 

фібриногену, альбуміну, тромбіну, фрагменти колагену, деякі гуморальні 

регулятори (інсулін, глюкагон, спермін, вітаміни), інші речовини білкової 

природи, а також похідні глюкуронової кислоти та деяких спиртів й інші 

компоненти [232]. Ці сполуки є нормальними продуктами життєдіяльності 

організму, однак збільшення їх сироваткових рівнів внаслідок гіперпродукції, 

або порушення процесу елімінації, спричиняє виникнення різних клінічних 

проявів. Токсична дія МСМ пов’язана зі змінами проникності мембрани, 

мембранного транспорту та роз’єднуючим впливом МСМ на процеси окисного 

фосфорилювання. Окрім цього, МСМ посилюють гемоліз еритроцитів, 

гальмують у них утилізацію глюкози, знижують синтез ДНК та глобіну в 

еритробластах, дезінтегрують функції лімфоцитів, порушують вуглеводний 

обмін, пригнічують синтез білка, пошкоджують гепатоцити, інгібують 

мітохондріальне окиснення, порушують процеси транспорту амінокислот [236], 

володіють нейро- та психотоксичними ефектами, що пов’язують з утворенням 

несправжніх нейромедіаторів. 

Молекули середньої маси є основними субстратами, які спричинюють 

виникнення ІІІ стадії ендогенної інтоксикації (декомпенсації регуляторних 

систем та ауто-агресії) ‒ стан вторинної імунодепресії. Згідно даних літератури 
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МСМ можуть впливати на життєдіяльність різних органів і систем, здатні 

з’єднуватися з рецепторами будь-якої клітини і блокувати їх, неадекватно 

впливаючи на метаболізм та функції клітин [105]. 

При інфекційній патології пусковим механізмом розвитку ендогенної 

інтоксикації є ендотоксини та екзотоксини, які продукуються мікробними 

клітинами. Ендотоксини пошкоджують клітини ендотелію, взаємодіють з 

певними клітинами та білками плазми крові, в результаті чого вивільняються 

безліч активних продуктів. Специфічними мішенями дії ендотоксинів є клітини 

сполучної тканини, макрофаги, нейтрофільні лейкоцити, тромбоцити та інші. 

Важливу роль відіграють і інші чинники, такі як  гіпоксія тканин, блокування 

тканинного дихання в патологічному вогнищі. Це призводить до накопичення 

лактату, пірувату, альдегідів, кетонів та розвитку метаболічного ацидозу [21, 

40]. 

Механізм розвитку ендогенної інтоксикації при ТБ легень полягає в 

отруєнні організму токсичними продуктами різного походження (ендо- і 

екзотоксинами МБТ, продуктами деструктивних змін у легеневій тканині), які 

отруюють органи і фізіологічні системи організму, і, таким чином, викликають 

функціональні розлади [88, 144, 269]. В одних випадках вони проявляються у 

формі вегетативних дистоній, в інших – наслідком трофічних, дистрофічних 

або алергічних змін у тканинах. Причинами появи ендогенної інтоксикації 

найчастіше є токсини МБТ, які потрапляють із легень у лімфатичну та 

кровоносну системи та чинять пошкоджуючу дію на органи і тканини організму 

[138]. Застосування ХТ призводить до збільшення утворення та надходження в 

кров токсичних речовин, а отже, і до наростання симптомів інтоксикації 

внаслідок масового руйнування МБТ [52]. 

При легеневій патології МСМ можуть бути безпосереднім джерелом 

речовин, які спричиняють інтоксикацію в організмі, зумовлюють розвиток 

гіпоксемії [61]. Згідно даних літератури, рівень МСМ можна вважати маркером 
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ендогенної інтоксикації, оскільки зростання їхнього вмісту корелює з важкістю 

стану хворих і, відповідно, ефективністю лікування [61, 88, 104, 105, 106, 232]. 

 

1.2. Фізико-хімічні аспекти впливу низькоінтенсивного лазерного 

випромінювання на біологічні об’єкти 

 

Вплив будь-якого зовнішнього фізичного фактора, у тому числі 

низькоінтенсивного лазерного випромінювання (НІЛВ) на біологічний об’єкт 

ініціює, в першу чергу, зміни електромагнітної взаємодії його різноманітних 

структур і систем, а первинною комплексною реакцією цього впливу є зміна 

електричного статусу клітини (групи клітин) [36, 59, 225]. У тканинах та 

органах різноманітні ефекти, які викликає це випромінювання, пов’язані з 

неопосередкованою та опосередкованою дією, а також генералізацією цього 

впливу. Основними процесами, які відповідають за опосередковану дію НІЛВ 

вважається випромінюванння клітинами електромагнітних хвиль і передача 

ефекту впливу іншим клітинам і тканинам через рідкі середовища організму 

[85, 87, 96, 205]. 

У механізмі лікувальної дії фізичних факторів є кілька послідовних фаз. 

Першою з них є поглинання енергії діючого фактора організмом, як фізичним 

тілом. При поглинанні світлової енергії виникають різні фізичні процеси, 

основними з яких є зовнішній і внутрішній фотоефекти, електролітична 

дисоціація молекул і різних комплексів [84, 140, 167, 168, 231]. 

При поглинанні структурами біооб’єкта кванта НІЛВ, відповідні атоми і 

молекули переходять у збуджений стан (синглетний, або триплетний). Виникає 

внутрішній фотохімічний ефект, основними проявами якого є зміна 

електропровідності напівпровідника і діелектрика (тканини організму), під дією 

світла (явище фотопровідності), і виникає різниця електричних потенціалів між 

різними ділянками біооб’єкта, який опромінюють. У результаті переходу у 

збуджений стан частини атомів або молекул речовини, відбувається зміна 



27 

 

 

 

діелектричної проникності цієї речовини (діелектричний ефект). НІЛВ порушує 

слабкі взаємодії атомів та молекул (іонні, іон-дипольні, водневі, гідрофобні, а 

також Ван-дер-Вальсові взаємодії) у біологічних системах, з’являються вільні 

іони, виникає електролітична дисоціація у середовищі. Сильні взаємодії у 

біополімерних ланцюгах, при взаємодії з НІЛВ не порушуються, тим і 

пояснюється відсутність негативного впливу даного випромінювання на 

організм [39, 115, 204, 211, 222]. 

Подальша міграція і трансформація енергії електронного збудження 

тканин біооб’єкта при лазерному впливі запускає ряд фізико-хімічних процесів 

в організмі. Шляхи реалізації енергії чи атома молекули в синглетному стані 

такі: 1) перетворення в тепло; 2) випускання кванту флуоресценції;                     

3) фотохімічна реакція; 4) передача енергії іншій молекулі; 5) повертання спіну 

електрона і перехід  атома чи молекули в триплетний стан [5, 169]. 

Шляхи витрати енергії з триплетного стану наступні:                                  

1) безвипромінювальний перехід в основний стан; 2) випускання кванту 

фосфоресценції; 3) фотохімічна реакція; 4) передача енергії іншій молекулі 

[86]. 

Утворення електронно-збуджених станів молекул призводить до зміни 

енергетичної активності клітинних мембран, конформаційних змін 

рідкокристалічних структур, структурної альтерації рідких середовищ 

організму, утворення продуктів фотолізу, зміни pН середовища, що у свою 

чергу є пусковим моментом цілого комплексу біофізичних і біохімічних 

процесів [20, 24, 48]. 

Підвищення енергетичної активності біологічних мембран, що беруть 

пряму і дуже важливу участь в усіх функціях клітини, призводить до зміни 

біоелектричних процесів, до посилення активного транспорту речовин через 

мембрану, що йде у напрямку, протилежному градієнту хімічного й 

електрохімічного потенціалу, підсилює основні біоенергетичні процеси, 

зокрема, окисне фосфорилювання [37, 110, 291]. Під дією низькоенергетичного 
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лазерного випромінювання змінюється форма подвійного ліпідного шару 

клітинної мембрани, що призводить до переорієнтування голівок ліпідів. 

Оскільки, приблизно при t = +37 C
0
, подвійний ліпідний шар знаходиться в 

безпосередній близькості до точки фазового переходу, тобто в дуже нестійкому 

стані, тому додаткова енергія, отримана при лазерному впливі, ініціює фазовий 

перехід клітинної мембрани [96]. 

В усіх фотобіологічних процесах енергія світла необхідна для подолання 

активаційних бар'єрів хімічних перетворень. Ці процеси включають наступні 

стадії: поглинання світла тканинним фотосенсибілізатором і утворення 

електронно-збуджених станів міграції енергії; первинний фотофізичний ефект, 

поява первинних фотопродуктів проміжної стадії, що включає перенесення 

заряду; утворення первинних стабільних хімічних продуктів, фізіолого-

біохімічні процеси, кінцевий фотобіологічний ефект [100]. 

Основною структурно-функціональною одиницею організму людини є 

клітина і елементарними частинками взаємодії її складових є фотон, фонон, 

електрон, екситон і протон. Електричний статус клітини розглядають в якості 

біологічного тригера (здатність перемикатися з одного режиму функціонування 

в інший), а об’єднання клітин на визначений період часу (час впливу чинника і 

відповідної реакції області впливу), можна вважати як функціональну систему 

[86]. При зміні кількості і якості електричних зарядів після трансформації 

різних видів енергії в електричну на клітинному рівні виникають різні ефекти і 

явища. В першу чергу, відбувається зміна електричного потенціалу внутрішньої 

і зовнішньої поверхні клітинної мембрани і внутрішньоклітинних органел. 

Статично нерівноважний стан призводить до відкривання іонних каналів і 

появи електричного струму. При цьому відбуваються коливання макромолекул, 

та генерація акустичних хвиль. Біологічні мембрани є напівпровідниками, і при 

виникненні електричного струму між внутрішньою і зовнішньою її поверхнями, 

здатні генерувати електромагнітне випромінювання за рахунок ефекту Ганна і 

явища N-подібної вольт-амперної характеристики [115, 224].  
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Характерними особливостями лазерного випромінювання, що 

відрізняють його від будь-якого іншого є: монохроматичність (одноколірність), 

тобто постійна для кожного лазера чітко визначена довжина хвилі; 

когерентність, тобто чітка впорядкованість випромінювання – співпадіння всіх 

фаз світлових хвиль в просторі і часі; поляризованість – поперечність світлових 

хвиль по відношенню до напрямку променя. Ці властивості лазера дозволяють, 

при необхідності, отримати випромінювання високої інтенсивності, сили 

енергії, виключної спрямованості – практично паралельний промінь світла, 

який може бути сфокусований в точку, діаметром, що відповідає довжині хвилі 

випромінюваного ним світла [58, 219]. 

Головною відмінністю впливу НІЛВ від звичайного світла є 

інтенсифікація процесів метаболізму і підсилення функціональної активності 

відповідних систем організму [23, 214, 231]. 

 

1.3. Медико-біологічні ефекти впливу низькоінтенсивного 

лазерного випромінювання  

 

Низькоінтенсивні лазери використовуються з терапевтичною метою при 

різних патологічних станах. Найбільш широке застосування отримав He-Ne 

лазер з довжиною хвилі 632,8 нм (видиме червоне випромінювання). 

Різноманітність структур біотканин визначає різний характер проходження ЛВ 

через них. Характер взаємодії світла з біотканиною залежить як від параметрів 

джерела випромінювання (довжини хвилі, інтенсивності, довжини та частоти 

повторення імпульсів), так і від параметрів біотканин (ступеня однорідності та 

пігментації тканини, її теплової та пружньої властивості) [195, 245, 290]. 

Відомо чотири типи взаємодії лазерного випромінювання з біологічною 

тканиною: поглинання, розсіювання, відбивання та передача [25, 44, 116, 197]. 

Глибина проникнення лазерного випромінювання в біооб’єкт залежить від 

довжини хвилі випромінювання. Так, від ультрафіолетового до помаранчевого 
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діапазону проникна здатність зростає від 1-20 мкм до 2,5 мм, у червоному 

становить 20-30 мм. Найбільша проникна здатність характерна для ближнього 

інфрачервоного діапазону. 

Глибина проникнення лазерного випромінювання певної довжини хвилі 

визначається, в основному, ступенем поглинання даної довжини хвилі 

молекулами води, які містяться у поверхневих шарах шкіри. Різні тканини 

мають різні коефіцієнти поглинання лазерного випрмінювання тієї самої 

довжини хвилі [58]. Згідно даних літератури можна виділити наступні рівні 

реалізації реакції організму на лазерне випромінювання: молекулярний – 

виникнення збуджених станів молекул, утворення ВР, стереохімічна 

перебудова молекул, збільшення швидкості синтезу білків, РНК, ДНК, зміна 

активності окисно-відновних процесів; клітинний – зміна заряду електричного 

поля клітини, її мембранного потенціалу, збільшення проліферативної 

активності; тканинний – зміна рН міжклітинної рідини, морфо-функціональної 

активності та мікроциркуляції; органний – нормалізація функцій певного 

органу; системний і організменний – виникнення комплексних адаптаційних 

нейрон-рефлекторних та нейрон-гуморальних реакцій з подальшою активацією 

симпатоадреналової та імунної систем [70, 86, 108, 111, 154, 165, 173, 335]. 

Для кожного спектру НІЛВ існують відповідні молекули, які його 

найбільш інтенсивно поглинають. Світло у видимій області спектру 

поглинається переважно хроматофорними групами білкових молекул, а також 

киснем. Важлива роль належить гемоглобіну, меланіну, ензимам, які містять 

купрум та ферум (каталаза, CОД), ферментам окисно-відновного циклу, 

цитохромам із максимумами поглинання 600 нм та 605 нм, пігментам та іншим 

речовинам [49, 101, 109, 239, 315]. 

Головною причиною використання джерел, які випромінюють світло в 

червоній та близькій інфрачервоній областях спектра є те, що в цих областях 

гемоглобін не поглинає світла і воно може проникати у товщу живої тканини.  
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В основі взаємодії НІЛВ з біологічними об’єктами лежить закон 

фотобіології, згідно якого фотобіологічний ефект викликає випромінювання 

лише тієї довжини хвилі, яка поглинається фотоакцепторами тих чи інших 

структурних компонентів клітин [23, 133, 231].  

Н.Ф. Гамалея (1988) вважає, що біологічна дія світла на живий організм 

пов’язана із поглинанням квантів світла певної довжини хвилі спеціальною 

фоторегулюючою системою, до складу якої входять пігменти групи порфіринів. 

Ця взаємодія призводить до активації оксидантних систем із подальшою 

зміною структури та метаболізму РНК, ДНК, білків, що у свою чергу, викликає 

зміну синтетичної активності клітини. Для кисню характерними є наявність 

смуги поглинання поблизу 640 нм, і активно поглинати червоне світло та 

переходити у синглетний стан. У такому стані кисень є високореактивним 

медіатором біологічних процесів і його вплив на клітинний метаболізм 

відбувається через зміну рівня ВР. Синглетний кисень призводить до зміни 

міжклітинної водної структури, що сприяє кращому насиченню крові киснем. В 

результаті цього пришвидшується синтез білків, РНК, ДНК, колагену та його 

попередників, змінюється кисневий баланс та активність окисно-відновних 

процесів  [43, 194]. 

Згідно з даними літератури виділяють первинні (відбуваються 

безпосередньо під час опромінення) та вторинні (темнові) механізми впливу 

НІЛВ на клітину. До первинних механізмів належать: 1) прискорення руху 

електронів по дихальному ланцюгу завдяки зміні редокс-влативостей його 

компонентів при фотозбуджені їх електричних станів; 2) звільнення 

монооксиду нітрогену (NO), який є модулятором активності цитохром-с-

оксидази; 3) збільшення концентрації супероксидного аніона в результаті 

активації дихального ланцюга; 4) посилення генерації синглетного кисню;          

5) індукована локальним нагрівом хромофорів зміна біохімічної активності 

[100, 102, 132]. Вторинні клітинні механізми реалізуються після поглинання у 

мітохондріях та не потребують подальшої активації світлом. До вторинних 
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реакцій належать: 1) збільшення внутрішньоклітинної концентрації АТФ;          

2) активація Na
+
, K

+
-АТФ-ази; 3) збільшення внутрішньоклітинної концентрації 

Са
2+

; 4) зміна концентрації цАМФ; 5) активація трансмембранних іонних 

потоків і деполяризація клітинної мембрани [186]. 

Ю.А. Владіміров у 1994 р. сформулював гіпотезу про три механізми дії 

НІЛВ на клітини і організм людини. Біологічна дія лазерного випромінювання 

у видимому спектрі світла і його клінічне застосування базується на трьох 

реакціях: фотодинамічному впливі на мембрани, який супроводжується 

збільшенням вмісту внутрішньоклітинного Ca
2+

 і стимуляцією клітин; 

фотореактивацією Cu-Mn-супероксиддисмутази; фотолізу металокомплексів 

NO з вивільненням цього вазодилятатора. Ці три ефекти лежать в основі 

непрямої бактерицидної, регенеративної і вазодилятаційної дії лазерного 

опромінення [36, 49, 68, 69, 287].  

Ступінь вираженості терапевтичного ефекту НІЛВ залежить не тільки від 

місця його впливу, але й від його параметрів – довжини хвилі, щільності, 

потужності, експозиції частотних модуляцій методики застосування ЛВ. 

Важливою особливістю біофізичної дії НІЛВ є те, що при локальному 

опроміненні ефект фотобіоактивації фізіологічних процесів наявний у 

віддалених областях і внутрішніх органах організму [170, 174, 242].  

Різносторонні терапевтичні ефекти лікувальної дії НІЛВ забезпечують 

інтегрований вплив на функціонування усіх систем організму, нормалізуючи їх 

роботу та забезпечуючи сумарну комплексну відповідь організму [27, 166, 172, 

263]. 

Терапевтичні ефекти застосування He-Ne лазера, а саме протизапальний 

ефект, прискорена регенерація пошкоджених тканини і покращення кровообігу 

органів, пояснюють такими експериментальними даними як: зростанням 

активності певних клітин (лейкоцитів і фагоцитів); збільшенням вмісту іонів 

Ca
2+

 в цитоплазмі цих клітин; посиленням клітинного поділу та росту клітин; 

активацією синтезу білків та цитокінів; покращенням циркуляції крові в 
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кров’яному руслі внаслідок розслаблення стінок кровоносних судин 

(вазодилятація) [26, 74, 77, 108, 117, 154, 244, 261, 267]. 

В основі протизапальної дії червоного лазерного випромінювання низької 

інтенсивності наявні такі тканинні процеси: 1) посилення тканинного дихання; 

2) збільшення інтенсивності обмінних процесів у тканинах; 3) підвищення 

утилізації кисню тканинами; 4) нормалізація проникності судинно-тканинних 

бар’єрів; 5) посилення проліферативних процесів у сполучній тканині [230]. 

Відмічено позитивний вплив He-Ne лазера на окисно-відновні процеси, які 

відіграють важливу роль у процесі регенерації та репарації тканин. Активація 

мікроциркуляції розглядається як механізм підвищення стійкості тканин до 

гіпоксичних станів. Внутрішньоклітинна гіпоксія відноситься до загальних 

негативних патогенетичних ланцюгів різних захворювань та призводить до 

важких наслідків для організму [2, 176, 297, 305]. 

Під впливом НІЛВ відбувається збільшення кількості еритроцитів та 

ретикулоцитів, спостерігається посилення мітотичної активності клітин 

кісткового мозку, знижується швидкість осідання еритроцитів, а також 

змінюється структура гема і поліпептидних ланцюгів гемоглобіну, що 

призводить до конформаційних перебудов молекули гемоглобіну і зміни 

кисневотранспортної функції крові [56, 73, 98, 175, 260, 263, 264, 284, 317, 321]. 

Світло, яке генерується лазером, поглинається порфірином еритроцитів, що 

зумовлює зниження їх агрегації, підвищення позитивного електричного заряду 

на мембрані, модифікаціїї її структури і мікрореології цитоплазми цих клітин 

[97, 112, 268, 310, 320, 341], і, в кінцевому результаті − покращуюються 

реологічні  властивості крові. 

Нейропротекторна дія лазерного випромінювання базується на здатності 

пригнічувати процеси ПОЛ у мембранах клітин, активувати ензими АОС, 

зокрема, СОД і каталазу [38, 113, 150, 226, 269]. 

Згідно даних літератури НІЛВ має інгібуючу дію на МБТ і неспецифічну 

флору. Гуляєв А.А. (1997) при одноразовому опроміненні He-Ne лазером МБТ 
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зазначив гальмування збільшення їх числа, а Казаков І.В. (1999) − як зниження, 

так і підвищення кількості МБТ в залежності від режиму впливу і величини 

енергії [139, 228]. 

Різноплановість біологічних ефектів НІЛВ свідчить про те, що даний 

фізичний чинник здатний діяти на ключові регуляторні системи організму, 

серед яких головне місце належить АОС. Припускають, що одним із 

визначальних механізмів терапевтичної дії лазерного опромінення крові є 

нормалізація ПОЛ в мембранах клітин крові і стимуляція АОС [130, 147, 233].  

У більшості терапевтичних лазерів використовуються фіксовані частоти з 

рівним періодом імпульсів. Однак всі біоритми на всіх рівнях організації, 

починаючи від субклітинного і закінчуючи організменним, є нелінійними 

негармонійними коливаннями з варіюючими періодами [87, 338]. Встановлено, 

що більшість захворювань починається з дизритмії, з можливим формуванням в 

подальшому патологічно функціонуючої системи. 

Згідно з даними літератури [209], у розвитку патологічного процесу 

можна виділити 4 стадії: 1) часової неузгодженості; 2) порушення 

інформаційних потоків; 3) порушення обміну енергії; 4) порушення обміну 

речовин і руйнування структур. 

Лазеротерапія без частотної модуляції впливає, переважно, на 3 останні 

стадії. Однак нормалізація ритму роботи органу, тканини, клітини або цілісної 

системи також важлива для відновлення їх функціонального стану. У цих 

випадках суттєвим є підбір таких частотних характеристик лазерного 

випромінювання, які б мали близьку частоту до коливальних процесів, які 

відбуваються у пошкодженому органі, тканині або системі. У подібних 

випадках можна очікувати резонанс між зміненою функціональною системою 

органу з характерною для неї частотою і частотою впливу [66]. 

Лазерне випромінювання впливає одночасно на безліч ланцюжків 

регулюючих внутрішньоклітинних процесів через перекриття спектрів 

поглинання різними молекулами і збіги коливальних частот різних клітинних 
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структур і макромолекул. Тому позитивний ефект визначається суперпозицією 

від багатьох таких реакцій, що характеризуються напрямком біологічної 

відповіді. Для досягнення сильної відповіді з високою ефективністю повинні 

порушуватися лише кілька ланцюжків для виключення їхнього розподілу серед 

багатьох модифікацій в клітині. Це означає, що ЛВ певної довжини хвилі має 

володіти високою селективністю дії на біологічні об'єкти для порушення тільки 

необхідної модифікації та мінімізації дії на всі інші. Саме модульоване лазерне 

випромінювання дозволяє досягти високоселективної дії на конкретні клітинні 

структури або макромолекули, для максимальної біологічної відповіді [337]. 

Багато авторів вважають, що модуляція ЛВ необхідна й ефективна при 

терапевтичному впливі [89, 90, 148, 209]. Однак теоретичного узагальненого 

аналізу ефективних частотних параметрів модуляції не проводилося. Поодинокі 

дослідження особливостей взаємодії модульованого лазерного випромінювання 

з біологічними об'єктами свідчать про фізіологічність такого режиму, але по 

суті роботи в цьому напрямку ще не починалися, хоча і надзвичайно 

перспективні. У першу чергу, позначається практично повна відсутність 

теоретичного обгрунтування частот, заснованого на знанні ритмічних процесів 

внутрішньоклітинної фізіології, міжклітинних взаємодій і більш високих 

контурів регулювання гомеостазу.  

Найбільш складним в лазеротерапії залишається питання про частотну 

модуляцію ЛВ. Його вирішення лежить поки що в площині емпіричного 

пошуку найбільш ефективних частот впливу при тих чи інших патологічних 

станах. Використання частотно модульованого лазерного випромінювання 

дозволяє створити більш ефективні та оптимальні умови для лазерного впливу, 

в порівнянні з безперервним випромінюванням, за рахунок високої 

концентрації світлової енергії в імпульсі і можливості досягнути хорошого 

терапевтичного ефекту при менших дозах і більш короткочасному впливі на 

організм. Збільшення частоти імпульсного лазерного випромінювання 

призводить до збільшення дози впливу. 
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Частотна модуляція лазерного випромінювання – безперервне лазерне 

випромінювання, яке модулюється визначеними частотами (середня потужність 

безперервного випромінювання перевищує імпульсну потужність). 

Застосування модуляції істотним чином впливає на внутрішньоклітинні 

процеси. На сьогоднішній день є актуальним дослідження впливу НІЛВ, а саме 

He-Ne лазера з різними частотними модуляціями на процеси ПОЛ та активність 

ензимів АОС. 

 

1.4. Фізико-хімічні властивості озону 

 

Озон – алотропна форма кисню: його молекула складається з трьох атомів 

кисню і може існувати в трьох агрегатних станах. Молекула озону має один 

вільний зв’язок і це забезпечує високу його активність. Озон має циклічну 

структуру і відстань між атомами оксигену становить 1,26 Å, його молекулярна 

маса становить 48 (рис.1) [217]. Озон – це газ, який має світло-голубе 

забарвлення і різкий та їдкий запах. Розчинність О3 (мл) у 100 мл води (при 0
0 

С) становить 49,0. Внаслідок цього, значна розчинність озону у воді дозволяє 

йому безпосередньо взаємодіяти з розчинними сполуками і біомолекулами, які 

є наявні у біологічних рідинах. Розчинність озону у воді у 15 разів вища, ніж 

кисню. У водному середовищі швидкість розпаду озону залежить від якості 

води, температури і рН середовища. Період напіврозпаду озону в 

бідистильованій воді становить 10 годин, в дистильованій − 120 хвилин, у 

фізіологічному розчині − 30 хвилин [22, 82, 156]. 

 

Рис. 1. Структура і агрегатні стани озону [253]. 

Озон дуже реакційноздатний газ, його окиснювальний потенціал 

становить 2,07 Вольт; він є нестабільним, а його період напіврозпаду становить 
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40 хв. при 20
0
С. Він утворюється в усіх процесах, що супроводжуються появою 

атомарного кисню [344]. Має дуже високу спорідненість до електрона (1,9 еВ), 

що зумовлює його властивість сильного окисника; переважає його у цьому 

відношенні тільки фтор і персульфат. Не дивлячись на високий окиснювальний 

потенціал, взаємодіє він дуже селективно. Причиною цієї селективності є 

полярна будова молекули озону, або точніше – позитивно поляризований атом 

кисню, який надає молекулі електрофільного характеру [142, 157, 202].  

У 1911 г. М. Eбергарт використовував озон при лікуванні туберкульозу, 

анемії, пневмонії, діабету. А. Вольф в 1915 році, під час першої світової війни 

використав вперше озон, як антисептичний засіб у вигляді місцевої 

озонотерапії поранень, опіків, абсцесів, гнійних ран [331, 342, 343]. Іоахім 

Хєнзлер у 1970 році створив перший медичний озоновий генератор, за 

допомогою якого з’явилася можливість використовувати озон в дозованих 

кількостях у медицині. У 1974 році Ганс Вольф опублікував класичний метод 

впливу озонованої аутогемотерапії ex vivo на клітини крові людини протягом 

декількох хвилин в озоностійкій скляній пляшці, яка містила суміш медичного 

кисню (приблизно 95 %) і спонтанно генерованого озону (5 %) [343]. У 

наступні роки поступово накопичувалася інформація про успішне застосування 

озону при лікуванні різних захворювань [207, 241, 262, 302, 308, 313]. Протягом 

тривалого часу, в основному, використовувалися методи озонотерапії, які були 

пов’язані з прямими контактами газу з зовнішньою поверхнею і різними 

порожнинами тіла. Проте, лише наприкінці ХХ століття використання озону 

стало не тільки систематичним, але і науково обґрунтованим [71, 227, 253].  

В сучасній медичній практиці озон отримують за допомогою медичного 

генератора, який виробляє його з чистого кисню, піддаючи впливу високої 

електричної напруги, градієнт (5-13 мВ), який залежний від реакції: 

3О2 + 68,400 сal → 2O3 

Oзонова суміш складається не менше ніж з 95 % кисню і не більше, ніж 5 

% озону [254]. Необхідною умовою утворення її є відсутність повітря, оскільки 
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при його наявності буде утворюватися і нітроген діоксид (N2O2). Генератори 

виготовляють з озоностійких матеріалів, таких як корозійно-стійка сталь, 

нейтральне скло, тефлон тощо [217, 324]. 

 

1.5. Хімічні та біологічні аспекти впливу озону 

 

Озон швидко реагує з органічними сполуками, які мають подвійні та 

потрійні зв’язки. Контакт з цими молекулами призводить до утворення 

багатьох складних і перехідних сполук (мелозоніди, циклічні озоніди), які 

можуть гідролізуватися, окиснюватися, відновлюватися або термічно 

розщеплюватися на різні речовини, переважно альдегіди, кетони, кислоти або 

спирти [19, 30, 198]. 

Мішенями дії озону в організмі є поліненасичені жирні кислоти, вільні 

амінокислоти, амінокислотні залишки в пептидних структурах, нікотинамід-

коензим [319]. Основними продуктами, які при цьому утворюються є озоніди – 

гідропероксиди [4, 20, 334]. Реагуючи з ненасиченими і поліненасиченими 

жирними кислотами, ВР озону ініціюють процес ПОЛ [122]. Молекула озону 

вбудовується у місце подвійного зв’язку, з утворенням коротколанцюгових 

пероксидів і озонідів [55, 204]. На відміну від довгих аутогенних пероксидів, 

які не можуть проникати всередину клітини, коротколанцюгові сполуки 

безперешкодно оминають мембрану [330]. Оскільки вони несуть перекисні 

групи, які містять кисень, то їх надходження в клітину підсилює киснево-

залежні реакції, в першу чергу, це стосується аеробних процесів, які 

відбуваються в еритроцитах [28, 275, 318]. Запускаються процеси ПОЛ, 

змінюється метаболізм з підвищенням напруженості кисню, підсилюються 

окисно-відновні зовнішньо- і внутрішньоклітинні процеси, перетворення і 

синтез біологічно активних речовин: серотоніну; катехоламіну; гістаміну та ін. 

[119, 234]. Пероксиди, які утворилися в результаті реакцій озонолізу, 

відрізняються від аутогенних своєю коротколанцюговістю і гідрофільністю. 
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Аутогенні пероксиди є коротко ланцюговими пероксидами ліпофільного 

характеру. Невелика кількість пероксидів озону посилює поглинання кисню 

кров’ю у багато разів. Стабільність цих пероксидів є незначною, протягом 

короткого часу вони розпадаються [76]. 

Озон взаємодіє також з антиоксидантами, такими як аскорбінова, сечова 

кислота, креатинін, таурин, тіолові сполуки з – SH групами, такими як цистеїн,  

відновлений глутатіон і альбумін [121, 250, 290, 294]. В залежності від дози 

озону, може взаємодіяти з карбооксидами, ензимами, нуклеїновими кислотами 

[252]. 

Всі з цих перелічених сполук діють як електронні донори і не завершують 

окиснювальний процес. Основна реакція 

R-CH=CH-R'+O3+H2O → R-CH=O+R'-CH=O+H2O2, 

завершується утворенням молекули пероксиду водню (АФК) і двох молекул 

продуктів ПОЛ [251]. 

Фундаментальною молекулою АФК є пероксид водню (Н2О2), він може 

діяти як месенджер озону і відповідати за прояв певних біологічних, і 

терапевтичних ефектів [241]. Озон генерує утворення Н2О2, який здатний 

дифундувати всередину клітин [329], його концентрація в цитоплазмі зростає в 

залежності від ефективності роботи внутрішньоклітинної АОС. Гідро- і 

ліпорозчинність антиоксидантів, є координованою системою білків, яка 

складається здебільшого з СОД, каталаза, глутатіон пероксидази, глутатіон 

редуктази, глутатіон S-трансферази, які здатні утворювати і нейтралізувати 

Н2О2 і продукти ПОЛ шляхом окиснення відновленого глутатіону (GSH) до 

окисненої форми (GSSG). Глутатіон окисно-відновний цикл підтримує високе 

співвідношення GSH/GSSG, оскільки GSH є одним з найбільш важливих 

внутрішньоклітинних антиоксидантів [256], який знешкоджує як Н2О2, так і 

гідропероксиди. 

 Дослідженнями Bocci V. et al. було продемонстровано, що при 

озонуванні крові знижується внутрішньоеритроцитарна концентрація 
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глутатіону і в еритроцитах активується гексозомонофосфатний шунт, 

генеруючи більше відновленого нікотинамідаденіндинуклеотидфосфату 

(НАДФ), необхідного для відновлення GSSG до GSH, завдяки 

глутатіонредуктазі GSH-RX [283, 326].  

Озон розчиняється у воді та рідинах у 10 разів краще, ніж кисень і 

утворює нестійкі розчини, швидкість його розпаду у водному розчині в 5-8 

разів вища, ніж у газовому середовищі. Висока розчинність озону у воді 

дозволяє використовувати його у вигляді озонованих розчинів різної 

концентрації [83]. Період напіврозпаду озонованого фізіологічного розчину 

складає 30 хв. Розпад уповільнюється у дистильованій воді і при зниженні 

температури [22, 82, 197]. Нейтральні і водні розчини озону є відносно 

стійкими, розпад озону в 0,2 М соляній кислоті відбувається повільніше, лише 

5% за добу. В лужних розчинах озон швидко руйнується [204]. Озон 

розчиняється дуже швидко у плазмі крові і миттєво реагує з водорозчинними 

антиоксидантами (аскорбінова кислота приблизно 50 мМ, cечова кислота − 400 

мМ, відновлений глутатіон – (GSH) − 6 мМ і поліненасичені жирні кислоти 

(ПЖК), здебільшого омега-6 [234, 248]. Фосфоліпіди і холестерол в 

ліпопротеїнах є легко доступними для водорозчинного озону [327]. 

При парентеральному введенні озону відбувається його взаємодія з 

мембраною еритроцитів, в результаті чого на ній формуються озоніди. Ці 

речовини запускають функціонування АОС, в тому числі систему глутатіону, 

антиоксидантні властивості якого зумовлені наявністю SH-групи. Зсув окисно-

відновної реакції за дії озону, призводить до накопичення окисненого 

глутатіону і, відповідно, активації пентозофосфатного шляху: підвищення рівня 

глюкозо-6-фосфатдегідрогенази, що сприяє зростанню вмісту відновленого 

глутатіону [39, 123]. 

З активацією глюкозо-6-фосфатдегідрогенази пов’язаний гіпоглікемічний 

ефект озону, активується процес поглинання еритроцитами глюкози із плазми 

крові, що продемонстровано дослідженнями, проведеними у хворих на 
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цукровий діабет [308]. 

Крім цього, в еритроцитах активується додатковий шлях утилізації 

глюкози, де утворюється 2,3-дифосфогліцерат (2,3-ДФГ), який визначає 

міцність зв’язку гемоглобіну з киснем [254]. Його утворення полегшує віддачу 

кисню оксигемоглобіном і, таким чином, покращує кисневе забезпечення 

тканин (рис. 2) [332]. 

 

Рис. 2. Вплив озону на метаболізм еритроцитів [336]. 

Антиоксидантна здатність плазми крові частково відповідальна за 

інактивацію потужних окиснювальних властивостей озону [249]. Впродовж 

періоду швидкого розпаду, електрони віддаються озону шляхом перетворення 

аскорбінової кислоти до дегідроаскорбату, коли використовується найвища 

терапевтична концентрація озону. Більше того, сечова кислота взаємодіючи з 

аскорбіновою кислотою, незворотньо окиснюється до алантоїну. Ця реакція з 

ПЖК [283] відбувається  за схемою: 

R               R                                    R 

   С == С         +   О3 + Н2О → 2           == О + Н2О2. 

H              H                                    H 

Фізіологічні рівні трансферину, ЦП і металотіоніну запобігають 
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утворенню 
–
ОН. Сечова і аскорбінова кислоти знешкоджують 

–
ОН, О2

-
, О-NOO

-
 

і ліпопероксиди [289]. 

Озон стимулює фагоцитарну активність нейтрофілів, знижує рівні 

імуноглобуліну, а також активує продукцію цитокінів, які потім активують 

імунні клітини [259].  

В ряді досліджень було показано, що озон впливає на альвеолярні 

макрофаги і експресію молекул адгезії епітелію дихальних шляхів і 

прозапальних цитокініви, які можуть бути згубними для дихального 

мікросередовища [247, 250, 316, 330, 333]. 

Озон активує обмінні процеси на клітинному рівні, поліпшує процеси 

мікроциркуляції крові і газообмін [120, 307]. Озонотерапія з успіхом доповнює 

дію антибіотиків при лікуванні запальних процесів та інфекцій різної етіології 

[10, 151, 157). Вона проявляє бактерицидний, фунгіцидний і вірусоцидний та 

інші ефекти [15, 76, 214]. 

 

1.6. Механізми лікувальної дії озону 

В залежності від концентрації і методів проведення озонотерапії 

розрізняють зовнішнє, парентеральне, ендоваскулярне застосування, кожне з 

яких має свої біологічні та медичні ефекти [83, 107, 186, 227]. 

При зовнішньому застосуванні озону у вигляді газової суміші або 

озонованих розчинів, можна використовувати його високі концентрації, які 

мають пряму окиснювальну дію на мембрану мікроорганізмів. Він більш 

ефективний у вологому середовищі, оскільки при розпаді його у воді 

утворюється високореакційний гідроксильний радикал [91]. 

Найбільш вивчені такі властивості озону: 

1. Бактерицидна і противірусна дія. Озон вбиває практично всі види 

бактерій, грибів, вірусів і найпростіших [15, 238]. На відміну від багатьох 

антисептиків, він в терапевтичних дозах не викликає руйнівної дії і 

подразнення тканин, оскільки клітини багатоклітинного організму мають АОС 
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захисту [122, 258, 340]. Введення терапевтичних концентрацій озону в організм 

зумовлює бактерицидний ефект, який опосередкований активацією 

неспецифічної системи захисту (активація фагоцитозу, підсилений синтез 

цитокінів – інтерферонів, фактору некрозу пухлин, інтерлейкінів), а також 

компонентів Т-клітинного і гуморального імунітету [72, 256]. Даний ефект 

пов’язаний з порушенням цілісності оболонок бактеріальних клітин, який 

спричинюється окисненням фосфоліпідів і ліпопротеїдів [286]. У ролі основної 

мішені біологічної дії озону на бактеріальну клітину виступають плазматичні 

мембрани, а після їх пошкодження озон діє на внутрішньоклітинні органели 

[10, 119]. По мірі наростання концентрації озону в плазматичній мембрані 

модифікуються сили міжмолекулярного впливу, це проявляється зміною заряду 

поверхні мембрани. Зростає гідрофільність, змінюється мікров’язкість бішару 

мембран, які пов’язані з окислювальною деструкцією ліпідів і білків [258]. Під 

дією озону першими пошкоджуються білки: вторинні радикали діють і після 

припинення дії озону і рівноважні з його дією [324]. 

Грампозитивні бактерії більш чутливі до дії озону, ніж грамнегативні і це 

пов’язано з різною будовою їх оболонок. Є також дані про взаємодію озону з 

протеїнами. Виявлено проникнення озону в середину мікробної клітини, вступ 

його в реакцію з речовинами цитоплазми і перетворення замкнутого плазміда 

ДНК у відкриту ДНК, що знижує проліферацію бактерій [15-17]. 

Вірусоцидну дію озону пов’язують з пошкодженням поліпептидних 

ланцюгів оболонки віруса, що може призводити до порушення здатності вірусів 

прикріплюватися до клітин-мішеней і розщеплення одної нитки РНК на дві 

частини, підриваючи фундамент реакції розмноження [15]. Капсульовані віруси 

більш чутливі до дії озону, ніж некапсульовані. Це пояснюється тим, що 

капсула містить багато ліпідів, які легко взаємодіють з озоном. Важливим 

відкриттям було виявлення антивірусного ефекту озону на культурі лімфоцитів, 

яка була інфікована вірусом імунодефіциту людини – ВІЛ [250]. Механізм 

інактивації ВІЛ-інфекції пояснюється наступними моментами: часткове 
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руйнування оболонки віруса і втрата його властивостей; інактивація ферменту 

зворотньої транскриптази, що інгібує процес транскрипціїі і трансляції 

вірусних білків і, відповідно, розмноження віруса; порушення здатності вірусів 

з’єднуватися з рецепторами клітин-мішеней [250]. 

2. Протизапальний ефект полягає у здатності озону окиснювати сполуки, 

які містять подвійні зв’язки, в тому числі, арахідонову кислоту і складові, які 

утворюються з неї: простагландини – біологічно активні речовини, які беруть 

участь у розвитку і підтриманні запального процесу. Крім цього, озон 

відновлює метаболічні реакції в тканинах у місці запалення і корегує рН 

окисненням подвійних зв’язків в інших (патологічних) сполуках, які 

утворюються з арахідонової кислоти – лейкотрієнів, чим частково пояснюється 

ефективність озонотерапії при бронхіальній астмі [120, 221, 270]. 

3. Знеболюючий ефект озону зумовлений з одного боку, окисненням 

продуктів розпаду білків у тканині і білків, які визначають інтенсивність 

больової реакції, з іншої сторони, нормалізацією АОС  і, відповідно, зниженням 

кількості токсичних молекулярних продуктів ПОЛ на клітинних мембранах, які 

змінюють функцію мембрано вбудованих ферментів, що беруть участь у 

синтезі АТФ і підтриманні життєдіяльності тканин і органів [155, 156, 296]. 

4. Дезінтоксикаційний ефект озону проявляється в корекції і активації 

метаболічних процесів у тканині печінки і нирок, що забезпечує виконання 

ними однієї з основних функцій – нейтралізації і виведення з організму 

токсичних сполук [324].  

5. Активація кисневозалежних процесів, в першу чергу, процесів 

гліколізу і циклу Кребса. Важливе значення має утворення відновлених форм 

нікотинаміднуклеотиду, який є донором протеїнів для природних 

антиоксидантів − α-токоферолу, аскорбінової кислоти, глутатіону [319]. 

Введення навіть дуже низьких доз озону супроводжується підвищенням вмісту 

у крові вільного і розчиненого кисню [204]. Відзначається швидка 

інтенсифікація ензимів, які каталізують аеробні процеси окиснення вуглеводів, 
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ліпідів і білків з утворенням енергетичного субстрату АТФ [217]. Дуже 

важливим є активація ензиму мітохондрій Н-АТФ-ази, яка визначає спряження 

процесів дихання і окиснювального фосфорилювання, результатом чого є 

синтез АТФ [124, 311].  

6. Оптимізація про- і АОС організму є одним з основних біологічних 

ефектів системного впливу озонотерапії, яка здійснюється через вплив на 

клітинні мембрани і полягає в регуляції балансу рівнів продуктів ПОЛ і АОС 

захисту [119, 124]. У відповідь на введення озону в організм відбувається 

компенсаторне підвищення активності антиоксидантних ензимів: СОД, 

каталази і ГПО [122]. За рахунок відновлення аеробних метаболічних реакцій 

накопичуються НАДН2 і НАДФН2, які є донорами протонів для відновлення 

окислених компонентів неензиматичної ланки АОС (глутатіон, вітамін Е, 

аскорбінова кислота і інші) [4, 294]. Застосування екзогенних антиоксидантів з 

попереднім розрахунком дози є необхідним при використанні високих 

концентрацій озону [253, 256]. 

7. Гемостатичний ефект озону має дозозалежний характер. Високі 

концентрації озону, які використовують при зовнішньому застосуванні, 

викликають виражений гіперкоагуляційний ефект [160, 177]. Парентеральне 

введення низьких концентрацій озону, навпаки, характеризується зниженням 

показників тромбоцитарного і коагуляційнного ланок гемостазу і збільшенням 

фібринолітичної активності крові [215, 299]. 

Озон позитивно діє на систему протизсідання крові, відновлення 

електричного заряду мембран еритроцитів і тромбоцитів, знижує їх агрегаційну 

здатність [189, 251] Разом з цим, у крові спостерігається зниження концентрації 

фібриногену і підвищення фібринолітичної активності плазми [328].  

В ряді робіт було доведено позитивний вплив озонотерапії на показники 

мікроциркуляції крові [134, 160]. 

8. Імуномодулюючі властивості озону полягають у його здатності 

взаємодіяти з ліпідними структурами клітинних мембран і залежать від певної 
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дози. Низькі концентрації озону сприяють накопиченню на мембранах 

фагоцитуючих клітин, моноцитів і макрофагів гідрофільних сполук − озонідів, 

які стимулюють синтез різних класів цитокінів у цих клітинах. Цитокіни, є 

біологічно активними пептидами, що сприяють подальшій активації 

неспецифічної системи захисту (підвищення температури тіла, вироблення 

білків “гострої фази запалення” печінки) і, крім цього, активують клітинний і 

гуморальний імунітет. Все разом сприяє лікуванню вторинних імунодефіцитів 

[192, 248, 324]. 

При парентеральному, внутрішньовенному, внутрішньом’язовому, 

внутрішньосуглобовому, підшкірному застосуванні методів озонотерапії 

використовують озон, який розчинений у фізіологічному розчині або у крові 

пацієнта. При застосуванні цих методів посилюється мікроциркуляція і 

покращуються трофічні процеси в різноспеціалізованих органах організму, що 

забезпечує його загальне очищення, оздоровлення і тонізацію [155, 220]. 

Високі концентрації озону ускладнюють перебіг процесів ПОЛ, у 

клітинних мембранах фагоцитуючих клітин, з накопиченням токсичних 

продуктів ПОЛ (МДА і основ Шиффа), які інгібують синтез цитокінів і 

припиняють активацію лімфоцитів Т-хелперів, направлену на регуляцію 

вироблення В-лімфоцитами імуноглобулінів (антитіл) [120]. Цей ефект 

дозволяє корегувати антитілоутворення у хворих з аутоімунною патологією 

(ревматоїдний артрит, розсіяний склероз, склеродермія) без призначення 

лікарських препаратів [236].  

Високі концентрації озону в озонованих розчинах використовуються для 

дезінфекції, середні ‒ для зменшення болю та запалення, а низькі концентрації 

‒ сприяють епітелізації і загоєнню ран [127, 237]. 

9. Вазодилятуючий ефект озону пов’язаний з виділенням 

ендотеліоцитами оксиду азоту (NO), який належить до фактору розслаблення 

судин [331].  

На сьогоднішній день існує ряд методів застосування озону: 
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внутрішньоартеріальне введення; ректальне введення; озонування води; 

внутрішньошкірне введення; підшкірне введення; велика і мала 

аутогемотерапія; внутрішньосуглобове введення; внутрішньом’язове введення; 

використання озонованих олій (оливкова, реп’яхова, олія авокадо); введення 

газу у порожнини [220, 314]. Різні методики озонотерапії активно 

застосовуються при лікуванні хворих з широким спектром захворювань. 

Активно використовується озон під час різних запальних захворюваннях 

легень [9, 153, 312, 325], астмі [282, 300], при лікуванні цукрового діабету [298, 

306]. Застосування озону в комплексній терапії ТБ і неспецифічних 

захворювань легень зумовлене цілим рядом фармакологічних властивостей, 

притаманних озонокисневим сполукам. Механізм терапевтичного впливу озону 

ґрунтується на інактивації збудника туберкульозного та неспецифічного 

запалення шляхом руйнації оболонки збудника, втрати його патогенності, 

інгібіції процесів синтезу білкових компонентів [14, 15]. При озонотерапії 

спостерігається активація фагоцитозу, системи інтерлейкінів та нормалізація 

окремих ланок клітинного і гуморального імунітету [17, 121, 93, 339]. Одним із 

важливих біологічних ефектів озону є оптимізація метаболічних процесів в 

організмі через нормалізацію балансу рівня ПОЛ та про- і АОС, сприяння 

синтезу арахідонової кислоти і простагландинів, які знижують тканинну 

гіпоксію та корегують електролітний баланс, що особливо важливо при 

лікуванні ТБ в поєднанні неспецифічним захворюванням легень [126, 151]. 

Всі ці переваги дали можливість використовувати озонотерапію при 

лікуванні ряду захворювань ‒ легеневих, порушеннях кровообігу, в 

кардіохірургії, неврології та інших [124, 151, 236]. Розроблені методики 

загальної та місцевої озонотерапії дозволяють диференційовано застосовувати 

даний фізичний фактор з лікувальною та профілактичною метою, в залежності 

від ґенезу захворювання, характеру перебігу і його тривалості, наявності 

ускладнень і супутньої патології.  

На сьогоднішній день залишається актуальним подальше дослідження 
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медико-біологічних ефектів та розширення терапевтичних можливостей дії 

різних доз озону з розробкою термінів і тривалості його введення при лікуванні 

багатьох захворювань різної етіології, у тому числі ТБ легень. 
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РОЗДІЛ 2 

 МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Клінічна характеристика та розподіл хворих на групи 

 

Обстежено 239 хворих на вперше діагностований деструктивний 

туберкульоз легень (125 на інфільтративний, 114 на дисемінований), які 

лікувалися у КУ ЛОР «Львівський регіональний фтизіопульмонологічний 

клінічний лікувально-діагностичний центр» (КУ ЛОР ЛРФПКЛДЦ) у період з 

2010 по 2013 рр., які формують першу категорію хворих і були розподілені на 

групи в залежності від клініко-рентгенологічної картини, характеру 

бактеріовиділення, вираженості інтоксикаційного синдрому.  

Діагноз ТБ пацієнтам встановлювали за результатами досліджень у КУ 

ЛОР «ЛРФПКЛДЦ». Всі вони отримували стандартизовану ХТ згідно стратегії 

ДOTC. Схеми ХТ для хворих першої категорії формували з врахуванням 

поширеності процесу та характеру бактеріовиділення (Наказ № 384 від 

09.06.2006 р. «Про затвердження Протоколу надання медичної допомоги 

хворим на туберкульоз»; № 385 від 09.06.2006 р. «Про затвердження Інструкцій 

щодо надання допомоги хворим на туберкульоз»; № 1091 від 21.12.2012 р. «Про 

затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі 

стандартизації медичної допомоги при туберкульозі» – Уніфікований клінічний 

протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної 

(високоспеціалізованої) медичної допомоги «Туберкульоз» зі змінами і 

доповненнями від 16.08.2013 р. № 731; № 620 від 04.09.2014 р. «Про 

затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі 

стандартизації медичної допомоги при туберкульозі» – Уніфікований клінічний 

протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної 

(високоспеціалізованої) медичної допомоги «Туберкульоз»).  
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Додаткове патогенетичне лікування для корекції біохімічних порушень у 

хворих полягало у застосуванні методів лазеротерапії та озонотерапії. 

Призначення додаткового диференційованого патогенетичного лікування 

залежало від варіанту перебігу специфічного процесу (методика розподілу 

хворих за варіантами перебігу докладно описана нижче).  

До першої серії досліджень зараховано 99 пацієнтів, яким додатково до 

стандартизованих режимів ХТ застосовували ВЛОК He-Ne лазером. 

До другої серії досліджень зараховано 48 пацієнтів, яким додатково до 

стандартизованих режимів ХТ застосовували озонований фізіологічний розчин 

(ОФР). 

До третьої серії досліджень зараховано 72 пацієнтів, яким додатково до 

стандартизованих режимів ХТ застосовували поєднання еферентних методів 

(лазеро-озонотерапію). 

 Контрольну групу склали 30 практично здорових осіб – донорів крові: 

середній вік склав (35,9 ± 2,3) років, чоловіків було 20 (66,7 %), жінок 10            

(33,3 %). За клінічною характеристикою хворі по відношенню до здорових осіб 

були співставимі, що дозволило проводити коректні порівняння. 

До критеріїв виключення пацієнтів із обстеження відносили: вік понад        

60 років, супутня патологія з боку інших органів і систем (цукровий діабет 

будь-якого типу, онкологічне захворювання, виявлення іншого тяжкого 

конкуруючого захворювання), психічні розлади. 

Хворі в групах з відповідним типом специфічного процесу та по 

відношенню до здорових осіб за статтю та віком суттєво не відрізнялись        

(табл. 2.1.): чоловіки та жінки в групах зустрічалися з однаковою частотою.  
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Таблиця 2.1. 

Розподіл хворих за серіями досліджень 

Показник 1 серія, 

 n = 99 

2 серія, 

 n = 48 

3 серія, 

 n = 72 

абс. % абс. % абс. % 

Чоловіки 84 84,85 41 85,42 63 87,5 

Жінки 15 15,15 7 14,58 9 12,5 

Середній вік 37,8 ± 1,3 37,9 ± 1,4 39,0 ± 1,5 

 

При розподілі за клінічними формами ТБ (табл. 2.2) встановлено, що 

серед хворих усіх груп статистично значимо (Р<0,05) переважали хворі з 

інфільтративною та дисемінованою формами. У хворих 1-ї та 2-ї груп ці 

клінічні форми зустрічалися майже з однаковою частотою, а у 3-й і 4-й групах 

– статистично значимо переважали хворі з інфільтративною формою (Р<0,01), 

що частіше у 1,4 разу у 3-й групі, ніж у 1 групі (Р<0,01) та у 1,6 разу частіше у 

групі 4, ніж у 2 групі (Р<0,01). 

Першу групу сформували 20 хворих на ВДТБ легень з різною 

поширеністю специфічного процесу в легенях, які отримували лише 

антимікобактеріальну терапію в залежності від хіміорезистентності збудника. 

Решта 219 хворих була розподілена по групах в залежності від клініко-

рентгенологічної картини, характеру бактеріовиділення, вираженості 

інтоксикаційного синдрому та порушень прооксидантно-антиоксидантної 

рівноваги. При зарахуванні хворих до тієї чи іншої групи перевага надавалась 

клінічному перебігу специфічного процесу. 
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Таблиця 2.2  

Розподіл хворих за клінічними формами туберкульозу легень 

Групи обстежених Кількість 

хворих 

Клінічна форма 

Інфільтративна Дисемінована 

Група хворих № 1 20 10 10 

Група хворих № 2 28 10 18 

Група хворих №3 11 7 4 

Група хворих №4 10 8 2 

Група хворих №5 10 7 3 

Група хворих №6 20 11 9 

Група хворих №7 20 10 10 

Група хворих №8 6 3 3 

Група хворих №9 7 5 2 

Група хворих №10 12 8 4 

Група хворих №11 8 6 2 

Група хворих №12 7 2 5 

Група хворих №13 8 3 5 

Група хворих №14 20 7 13 

Група хворих №15 18 6 12 

Група хворих №16 13 9 4 

Група хворих №17 9 7 2 

Група хворих №18 12 6 6 

 

До першої серії досліджень віднесено 99 хворих 2 – 7 груп (табл. 2.3), 

яким додатково до стандартизованих режимів ХТ в інтенсивній фазі лікування 

застосовували ВЛОК (He-Ne лазер з довжиною хвилі 632,8 нм) з різними 

частотними модуляціями від 1,0 – 3 кГц, 5,0 кГц, 100,0 кГц та без частотних 

модуляцій (2 група).  
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Таблиця 2.3 

Розподіл хворих на групи в першій серії досліджень   

Групи обстежених Кількість 

осіб, n 

Режими лазеротерапії 

ВЛОК з ЧМ, кГц 

Кількість 

процедур 

 

Група хворих № 2 28 без ЧМ 9 

Група хворих №3 11 1,0  9 

Група хворих №4 10 2,0 9 

Група хворих №5 10 3,0 9 

Група хворих №6 20 5,0 9 

Група хворих №7 20 100,0 9 

 

Третя, четверта, п’ята групи формувались з хворих з вперше 

діагностованими поширеними туберкульозними деструктивними процесами в 

легенях (полікаверноз, двобічна дисемінація, інфільтрація незначних розмірів). 

Шоста, сьома групи – з хворих на ВДТБ легень з меншою поширеністю 

процесу. 

До другої серії віднесено 48 хворих 8 – 13 груп (табл. 2.4), яким до ХТ 

долучено внутрішньовенне введення озонованих розчинів 0,9 % NaCl під час 

проведення інтенсивної фази лікування.  

Групи цієї серії досліджень формували з 48 хворих на ВДТБ легень з 

розповсюдженими формами специфічного процесу і масивним 

бактеріовиділенням. 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 при подальших введеннях ця 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 при 

подальших введеннях цю концентрацію озону зберігали без змін до кінця курсу 

озонотерапії. Хворим 12 та 13 груп застосували меншу кількість процедур 

озонотерапії (№ 14) в порівнянні з хворими 8, 9, 10 та 11 груп (№ 18).  
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Таблиця 2.4 

Розподіл хворих за групами в другій серії досліджень 

Групи обстежених Кількість 

осіб, n 

Режими озонотерапії 

(концентрація озону) 

Кількість 

Процедур 

Група хворих №8 6 8 мг/л↑↓ 18 

Група хворих №9 7 8 мг/л↑ 18 

Група хворих №10 12 12 мг/л↑↓ 18 

Група хворих №11 8 12 мг/л↑ 18 

Група хворих №12 7 12 мг/л↑↓ 14 

Група хворих №13 8 12 мг/л↑ 14 

Примітки: ↑↓ − наростаючо-спадаюча концентрація озону з кроком 2 мг/л; 

  ↑ − наростаюча концентрація озону з кроком 2 мг/л. 

 

      До третьої серії досліджень віднесено 72 хворих 14 – 18 груп (табл. 2.5), 

яким під час стандартизованої ХТ застосовували поєднання ВЛОК з ЧМ з 

озонованим розчином NaCl. 

Розподіл хворих на групи у цій серії досліджень базувався на основі 

поширеності процесу: у хворих 16 та 17 груп був поширений деструктивний ТБ 

легень (полікаверноз, двобічна дисемінація, інфільтрація значних розмірів), у 

хворих 14, 15, 18 груп  більш обмежений деструктивний процес (1 – 2 малі або 

середнього розміру деструкції легеневої тканини, обмежена дисемінація та 

інфільтрація). Це і було приводом для застосування тієї чи іншої методики 

ВЛОК з ЧМ і його поєднання з озонованим фізіологічним розчином з 

врахуванням частоти процедур та дозового навантаження озону.  
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Таблиця 2.5 

Розподіл хворих за групами в третій серії досліджень 

Групи обстежених Кількість 

осіб, n 

Режими озоно-, 

лазеротерапії  

Кількість 

Процедур 

Група хворих №14 20 Озон 12 мг/л ↑↓ + ВЛОК  

з ЧМ 5,0 кГц 

Озон – 18,  

ВЛОК – 9  

Група хворих №15 18 Озон 12 мг/л ↑ + 

ВЛОК з ЧМ 5,0 кГц 

Озон –18,  

ВЛОК – 9 

Група хворих №16 13 Озон 12 мг/л ↑↓ + ВЛОК  

з ЧМ 100,0 кГц 

Озон –18,  

ВЛОК – 9 

Група хворих №17 9 Озон 12 мг/л ↑ + 

ВЛОК з ЧМ 100,0 кГц 

Озон – 18,  

ВЛОК – 9 

Група хворих №18 12 ВЛОК з ЧМ 100,0 кГц + 

Озон 12 мг/л ↑↓  

ВЛОК – 9,  

Озон – 18 

Примітки: ↑↓ − наростаючо-спадаюча концентрація озону з кроком 2 мг/л; 

  ↑ − наростаюча концентрація озону з кроком 2 мг/л; 

  ВЛОК – внутрішньовенне лазерне опромінення крові; 

  ЧМ – частотна модуляція. 

 

Хворим 15, 17 груп під час ХТ вводили фізіологічний розчин з 

концентрацією розчиненого озону від 2 мг/л до 12 мг/л до застосування ВЛОК з 

ЧМ 5,0 кГц (15 група) і 100,0 кГц (17 група). Хворим 14 і 16 груп введення 

озонованого розчину з висхідно/низхідним насиченням озону також проводили 

до застосування ВЛОК з ЧМ 5,0 кГц (14 група) і 100,0 кГц (16 група). Хворим 

18 групи навпаки, під час ХТ спочатку застосовували ВЛОК з ЧМ 100,0 кГц, а 

потім озонований розчин NaCl курсом 18 процедур з концентрацією від 2 мг/л 

до 12 мг/л і зворотньо: від 12 мг/л до 2 мг/л. 
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2.1.1. Методи обстеження хворих  

При надходженні до стаціонару хворим усіх груп проводився комплекс 

клініко-лабораторних, інструментальних і біохімічних досліджень. Клінічні 

методи досліджень включали в себе збір анамнезу, скарг пацієнтів, огляд, 

проведення пальпації, перкусії та аускультації за загальноприйнятими 

методиками як при надходженні до стаціонару, так і в динаміці. Це обстеження 

проводилось лікуючими лікарями. 

Усім пацієнтам для постановки діагнозу ТБ проводили дослідження 

мокротиння та за необхідності іншого біологічного матеріалу методами 

бактеріоскопії та посіву на живильні середовища, з визначенням чутливості 

МБТ до ПТП, ПЛР за загальноприйнятими у фтизіатрії методиками. Для 

постановки діагнозу виконували інструментальні дослідження методами 

рентгенографії та томографії, моніторинг проводили в терміни згідно з 

діючими наказами та клінічними протоколами МОЗ України. 

Для визначення стану ПОЛ, вмісту МСМ у всіх пацієнтів і здорових осіб 

вранці натще брали кров з кубітальної вени в кількості 10 мл. Для досліджень 

були використані еритроцити, плазма і сироватка крові хворих на ВДТБ легень 

з бактеріовиділенням (інфільтративна та дисемінована форма) (хворі 1 

категорії відповідно до класифікації ВООЗ). В подальшому кров 

центрифугували і розподіляли на плазму (визначали показники ЗОА, МСМ) та 

фракцію клітин (визначали показники ПОЛ, активність ензимів АОC). Ці 

дослідження проводилися на базі біохімічної лабораторії  КУ ЛОР «Львівський 

регіональний фтизіатричний клінічний лікувально-діагностичний центр» та 

біохімічної лабораторії ДУ «Львівський НДІ епідеміології та гігієни МОЗ 

України». Кров забирали при госпіталізації пацієнтів та через три місяці від 

початку лікування. 

Усі дослідження проведено з врахуванням Міжнародних стандартів і 

вимог до проведення лабораторних досліджень і клініко-лабораторних 
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експериментів (Хельсінкі, 2000); з інформованої згоди пацієнта і вимог комісії з 

біоетики ДУ “Львівський НДІ епідеміології та гігієни МОЗ України”.  

 

2.2. Методи визначення інтенсивності процесів пероксидного 

окиснення ліпідів 

2.2.1. Визначення вмісту дієнових кон’югатів 

Первинні продукти ПОЛ ‒ дієнові кон’югати визначали згідно методики 

[215]. В процесі ПОЛ на стадії утворення ВР в молекулах поліненасичених 

жирних кислот виникає система спряжених подвійних зв’язків, яка 

супроводжується появою нового максимуму в спектрі поглинання max=233нм; 

=2,2х10
-5

хМ
-1

хсм
-1

. 

Процеси ПОЛ досліджували у перші 24 год. після взяття крові. 3 мл 

гепаринізованої крові двічі промивали 0,9 % NaCl, охолодженим до +4 
0
С, у 

співвідношенні 1:2 з наступним центрифугуванням при 3000 об/хв. протягом 10 

хв. Надосадову рідину акуратно відбирали, не збовтуючи осаду еритроцитів.  

В поліетиленові центрифужні пробірки вносили 0,2 мл відмитих 

еритроцитів, додавали 1,8 мл суміші А (Н—гептан/ізопропіловий спирт у 

співвідношення 1:1). Закривали пробірки поліетиленовими корками і залишали 

на 15 хв. Центрифугували 10 хв. при 5000 об/хв. Надосадову суміш переносили 

в центрифужні пробірки, в які попередньо вносили по 3 краплі води. 

Струшували для відокремлення гептанової фази. 0,5 мл гептанової фази 

вносили в пробірки з 2 мл етилового спирту (абсолютний спирт). Вимірювали 

оптичну густину в 10 мл кюветах при  довжині хвилі 233 нм проти контролю. 

Контроль: 0,5 мл Н - гептану + 2 мл етилового спирту. 

Вміст ДК в пробі розраховували, виходячи з величини молярного 

коефіцієнта екстинції при 233 нм для спряжених дієнів поліненасичених 

жирних кислот, рівного 2,2х10
5
см

-1
хМ

-1
.  

Обрахунок проводили за формулою: 
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ДК = Е/2,2 ∙ 10
5  

х розведення, або Е ∙ 10
3 
мкмоль/л. 

Отримані результати виражали у мкмоль/л. 

 

2.2.2. Визначення вмісту ТБК-позитивних продуктів 

 

Вторинні продукти ПОЛ ‒ ТБК-позитивні продукти визначали згідно 

методики [128].  

При високій температурі в кислому середовищі малоновий диальдегід 

реагує з 2-тіобарбітуровою кислотою, утворюючи забарвлений триметиленовий 

комплекс, з максимумом поглинання при 532 нм. 

В центрифужні пробірки вносили 3,5 мл Н2О і 0,5  відмитих еритроцитів, 

додавали 0,2 мл 5 М НСl на 1 мл 20 % трихлороцтової кислоти. Вміст пробірок 

добре перемішували скляними паличками. Центрифугували при 3000 об/хв. 

протягом 30 хв. Надосад зливали в пробірки з 1 мл  0,8 % тіобарбітурової 

кислоти (8 мкг на 1мл Н2О, розчиняли при нагріванні на водяній бані) і 

кип’ятили на водяній бані 15 хв. з часу закипання. Охолоджували та 

спектрофотометрували в 10 мл кюветах при 532 нм  проти контролю (до 1 мл 

ТХО кислоти додавали 4 мл води). 

Кількість малонового диальдегіду розраховували використовуючи 

величину молярного коефіцієнта екстинції цього комплексу –  

ε = 1,56 × 10
5
 см

-1
М

-1
 за формулою: 

ТБК-ПП = ∆Е/1,56 ∙ 10
5
 х розведення ∆Е ∙ 64,1 мкмоль/л. 

Отримані результати виражали у мкмоль/л. 

   2.2.3. Визначення перекисного гемолізу еритроцитів 

Інтенсивність перекисного гемолізу еритроцитів визначали згідно 

методики Горячковського А.М., 2005 [51]. Зниження рівня антиоксидантів в 

організмі збільшує аутоокиснення ліпідів мембран еритроцитів, що знижує їх 

стійкість до гемолізу. 
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Реактиви: 

1. Буферний розчин, рН = 7,4. 136 г KH2PO4 × 2H2O  і 30 г NaOH 

розчинити в 1 л дистильованої води. 

2. 17 % розчин NaCl. 

3. Робочий реактив рН = 7,4: змішати 50 мл розчину 1 (136 г KH2PO4 × 

2H2O  і 30 г NaOH розчинити в 1 л дистильованої води) і 50 мл 

розчину 2 (17 % розчин NaCl), потім довести об’єм реактива до 1 л 

дистильованою водою. Перед використанням реактив  стряхнути для 

насиченням киснем протягом 1-2 хвилин. 

До 0,1 мл крові додавали 7,5 мл робочого реактива (3). Центрифугували 

10 хв. при 500 g (2000 об.) при 15
0
С. До осаду еритроцитів додавали 7,5 мл 

робочого рективу (3). Дослід: до 1 мл суспензії еритроцитів в 2 пробірках 

додавали по 4 мл робочого реактиву (3). 

Контроль: в пробірку вносили 4 мл Н2О (К) і додавали 1 мл суспензії 

еритроцитів. Інкубували протягом 4 год. при 37 
0
С. Проби збовтати і 

центрифугували  протягом 10 хв. при 500 g (2000 об.). Вимірювання проводили 

на ФЕК при 540 нм в 1 см кюветі проти води.  

Розрахунок результатів проводили за формулою: 

  %100
2

%
21







К

Д№Д№

Е

ЕE
гемолізу , де 

ЕД№1 − екстинкція дослідної проби; ЕД№2 − екстинкція дослідної проби;  

Ек − екстинкція контрольної проби. Отримані результати виражали у %. 

 

 2.3. Визначення загальної оксидантної активності  

 

Загальну оксидантну активність (ЗОА) плазми крові визначали за 

накопиченням в реакційній суміші кінцевого продукту перекисного окиснення 

−  малонового диальдегіду (МДА) згідно методики Горячковського А.М., 2005 
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[51]. У якості  субстрату використовували твін-80, а у якості ініціатора – плазма 

крові. 

В посуд із темного скла з притертими корками об’ємом 200 мл вносили 

по 2,0 мл твіну-80 (1 % розчин). В досліджувану пробу додавали 0,2 мл плазми 

крові, а в контрольну – 0,2 мл дистильованої Н20. Після інкубації при 40 
0
С 

протягом 48 годин в проби додавали по 1,0 мл ТХО (40 % розчин) і залишали 

при кімнатній температурі на 60 хвилин. В подальшому центрифугували при 

8000 об/хв. протягом 15 хвилин.  

Супернатант – 2,0 мл перемішували з 2,0 мл ТБК (0,25 % розчин) і 

кип’ятили протягом 15 хвилин. При цьому ТБК реагував з МДА з утворенням 

триметинового комплексу, який має рожеве забарвлення. 

 Проби охолоджували і колориметрували при λ =532 нм в 10 мм кюветі 

проти дистильованої води.  

Розрахунок результатів проводили за формулою: 

1000 
КЕ

E
ЗОА  [%], де 

 Ео – екстинція дослідної проби; Ек – екстинкція контрольної проби. 

Отримані результати виражали у %. 

 

2.4. Визначення вмісту молекул середньої маси 

 

Принцип методу полягає в осадженні грубо дисперсних білків три 

хлороцтовою кислотою і фіксуванням екстинції надосаду в ультрафіолетовому 

спектрі поглинання променів.  

Реактиви: 

1. 10% трихлороцтова кислота (ТХО). 

2. Бідистильована вода. 

 В центрифужні пробірки вносили по 1 мл сироватки й 0,5 мл  10 % ТХО 

кислоти. Центрифугування здійснювали протягом 30 хв. при 3000 об/хв.  
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Детекцію надосаду здійснювали після попереднього розведення. До 0,5 

мл надосаду додавали 4,5 мл води. Вимірювання проводили на 

спектрофотометрі СФ-26 при довжині хвилі 254 нм. Рівеь МСМ виражали в 

одиницях, кількісно рівних показникам екстинції (ум.од.) [42]. 

 

2.5. Методи визначення активності ензимів антиоксидантної системи 

2.5.1. Визначення активності супероксиддисмутази 

 

Активність супероксиддисмутази (супероксид: супероксид-

оксидоредуктаза (КФ 1.15.1.1)) визначали за методом Дубініної Е.Е. та ін. 

(1983) [63]. Метод грунтується на реакції відновлення формазанів із солей 

тетразолію в слабо лужному середовищі. Про активність СОД судили за 

ступенем гальмування відновлення НСТ за наявності НАДН і ФМС. 

Визначення активності еритоцитарної СОД проводиться в надосадовій 

рідині гемолізату еритроцитів, приготовлених за методом Nishikimi N. et al. 

(1972). Еритроцитарну масу відділяли від плазми крові центрифугуванням, 

двічі відмивали фізіологічним розчином (0,9 % NаCl). До 0,1 мл відмитих 

еритроцитів додавали 0,9 мл трис-HCl буфера (0,005 М, рН 7,4), 0,25 мл 

етилового спирту, 0,15 мл хлороформу. Після помішування скляною паличкою 

протягом 15 хв. при Т = +4 
0
С, центрифугували 15 хв. при 3000 об/хв. 

            Супернатант плазми готували шляхом додавання до 1 мл плазми 300 мг 

КН2РО4 (безводний), 0,25 мл етилового спирту і 0,15 мл хлороформу. 

Помішували скляною палочкою при Т = +4 
0
С протягом 15 хв., і 

центрифугували при 3000 об/хв. протягом 15 хв. 

            Для визначення фракційного складу еритроцитарної СОД 

використовували надосадову рідину гемолізата, приготовленний згідно 

методики. 
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            Хід визначення: контрольна проба – 3 мл 0,15 М фосфатного буфера, рН 

7, 8; стандартна проба  – 1 мл 0, 15 М фосфатного буфера, рН 7, 8, 2 мл реагента 

N1(1 мкМ ЕДТА, 0,407 мМ НСТ, 1,8 мкМ ФМС в 0,15 М фосфатному буфері, 

рН 7, 8); дослідна проба – 1 мл 0, 15 М фосфатного буфера, рН 7, 8, 0, 05 мл 

надосадову рідину гемолізата еритроцитів або плазми. Загальний об’єм кожної 

проби – 3 мл. Після перемішування проби поміщаються в к’ювети з  l = 1,0 см. 

На спектрофотометрі СФ-26 при довжині хвилі 540 нм вимірюються екстинції в 

обох пробах проти контрольної проби. Потім додається 0,1 мл реагента N2        

(1 мМ НАДН в 1М тріс-ЕДТА, рН 8,0 буфері), вміст к’ювети перемішується і 

після інкубації протягом 10 хв. при Т=37,0 
0
С проводиться повторне 

вимірювання екстинції досліджуваної і контрольної проби. 

            Активність СОД виражається в умовних одиницях. За одиницю 

активності приймається кількість ензиму, яка необхідна для зниження оптичної 

густини в процесі відновлення НСТ в досліджуваній пробі на 50 %. Розрахунок 

проводили за формулою: 

%100
10

100 



Е

ЕЕ
Т ,      

%%100

%

Т

Т
АСОД


 , де 

   Т % – процент блокування, Е0 – різниця між кінцевою і початковою 

екстинціями реакційної суміші при відсутності СОД (стандартна проба), Е10 – 

різниця між кінцевою і початковою екстинціями досліджуваної проби 

(досліджувана проба), А – активність ензиму. 

            Активність ензиму визначали в перерахунку на 1 мл еритроцитарної 

суспензії на 1 мл плазми. 

2.5.2. Визначення активності каталази 

 

Активність каталази (гідроген-пероксидаза: гідроген-пероксид 

оксиредуктаза (КФ 1.11.1.6)) визначали згідно методики Королюк М.А., 1988 

[129].  
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 Перекис водню утворює з молібденом перекисні сполуки жовтого 

кольору, інтенсивність якої залежить від кількості  перекису водню у розчині 

незруйнованої каталази, тобто від активності каталази у пробі. 

Реактиви:  

1. 0,3 % розчин перекису водню. 

2. 4 % розчин молібдату натрію. 

Для визначення використовували гемолізат еритроцитів, який готували у 

співвідношенні 0,1 мл відмитих еритроцитів і 4,9 мл дистильованої води. В 

дослідну і контрольну пробірки додавали по 2 мл розчину перекису водню, в 

дослідну – 0,01 мл гемолізату, в контрольну – 0,01 мл дистильованої води. В 

кожну пробу додавали 1 мл розчину молібдату натрію, перемішували і відразу 

вимірювали екстинцію при λ = 410 нм в кюветі 10 мм проти води. 

 Розрахунок результатів проводили за формулою: 

100



К

ДК

Е

ЕЕ
Каталаза  [%], де 

ЕК – екстинція контрольної проби; ЕД – екстинція дослідної проби. 

Отримані результати виражали у %. 

 

2.5.3.  Визначення рівня церулоплазміну 

 

Рівень мідь вмісного білку церулоплазміну (феро − О2 − оксидоредуктаза, 

КФ 1.16.3.1) у сироватці крові визначали модифікованим методом Ревіна [118].  

Принцип методу грунтується на окисненні п – фенілендіаміну при 

наявності церулоплазміну. Ферментативна реакція припиняється при додаванні 

фтористого натрію. По оптичній густині утворених продуктів судять про 

концентрацію ЦП в крові. 

Реактиви: 

1. 0,5 % розчин солянокислого п – фенілен діаміну. Реактив готували у 

невеликій кількості і зберігали в холодильнику в посуді з темного скла. 
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2. 0,4 моль ацетатний буфер, рН = 5,5. Готували із двох вихідних 

розчинів (а і б): 

а) 54,44 г ацетату натрію розчиняють в 1 л дистильованої води; 

б) 22,6 мл льодяної оцтової кислоти доводили дистильованою водою до 

1л. 

 Одержані розчини змішували у співвідношенні 9:1. Буфер можна 

готувати у великій кількості і зберігати в холодильнику. 

3. 3 % розчин фтористого натрію. Реактив розчиняли в дистильованій 

воді . Готували у невеликій кількості. 

У звичайні хімічні пробірки вносимо по 0,05 мл сироватки (без слідів 

гемолізу). В  контрольну пробірку (яка містить 0,05 мл сироватки) додавали 1 

мл розчину фтористого натрію  з метою інактивації ензиматичної активності 

церулоплазміну. Потім у всі пробірки вносили 4 мл ацетатного буферу і по 0,5 

мл розчину п – фепілендіаміну (який використовується в якості субстрату).  

Пробірки струшували і поміщали у водяну баню  на 1 год. з температурою 

37
0
С.  Після інкубації у всі пробірки, за винятком контрольної, додавали по 1 

мл фтористого натрію. Вміст пробірок перемішували і ставили в холодильник 

на 30 хв. при + 4 
0
С. Проби колометрували проти контролю (блідо-рожевого 

забарвлення) в кюветах з шириною шару 10 мм  при 530 нм (світло-зелений 

світлофільтр). 

Обрахунок проводили за формулою: 

ЦП (мг %) = ЕД ∙ 87,5, 

ЦП (мкмоль/л) = (ЕД ∙ 87,5) ∙ 0,066, 

де ЕД − екстинція дослідної проби. 87,5 – коефіцієнт перерахунку (мг %). 

0,066 – коефіцієнт перерахунку (мкмоль/л). 

Перемножуючи значення оптичної густини на коефіцієнт перерахунку  

87,5 одержували величину концентрації церулоплазміну в мг %. 

Перемножуючи цю величину на коефіцієнт 0,066 одержували концентрацію 

церулоплазміну в мкмоль/л. 
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2.6. Методики застосування еферентних методів 

2.6.1. Методика внутрішньовенного лазерного опромінення крові  

з частотними модуляціями 

Внутрішньовенне лазерне опромінення крові (ВЛОК) проводили за 

допомогою He-Ne лазера, з довжиною хвилі λ = 632,8 нм, потужність на кінці 

світловоду – 4,5 – 5 мВт, частотні модуляції – 1,0 – 3,0; 5,0; 100,0 кГц, при 

густині світлового потоку 17,0 мВт/см². Одноразова доза – 0,036 Дж. Тривалість 

процедури – 30 хвилин, кількість сеансів – 9, періодичність – два сеанси на 

тиждень. Опромінення крові здійснювали через одну з периферичних вен 

методом її пункції голкою, через просвіт якої вводиться одноразовий світловод 

Ø – 0,4 мм. Світловод перед використанням замочують в 6,0 % розчині 

пероксиду водню, потім протирають його тампоном, змоченим в 70,0 % 

етиловому спирті [91]. 

Для проведення ВЛОК з ЧМ використовувався апарат АФЛ-2. В 

модуляційному пристрої до апарату АФЛ-2 доставка променя He-Ne лазера 

здійснюється за допомогою індивідуального кварцового світловода з діаметром 

кварцового волокна 100 мк.  

ВЛОК проводилося під час інтенсивної фази лікування через два тижні від 

початку ХТ. 

 Контрольне обстеження проводилося протягом тижня після завершення 

курсу лазеротерапії.  

У всіх обстежених групах переважали чоловіки працездатного віку, 

міжгрупової відмінності за статтю і віком не було.  

 

2.6.2. Методика проведення озонотерапії 

 

Для озонування фізіологічного розчину використовувався апарат “Озон 

УМ – 80”. Озоно-кисневу суміш пропускали протягом 10 хв з швидкістю 

потоку 1 л/хв крізь фізіологічний розчин (NaCl) фабричного виробництва в 
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об’ємі 200,0 мл до отримання концентрації на виході з озонатора 2 мг/л; тиск О² 

у системі – 0,2 атм. Озонування розчину відбувалося ex tempore. Введення 

розчину проводилося в периферійну (ліктьову) вену після її пункції голкою від 

системи для переливання розчинів. Швидкість внутрішньовенного введення 

озонованого розчину складала 80 – 100 крапель на хвилину. Насичуюча 

концентрація озону в фізіологічному розчині нарощується від 2 мг/л в озоно-

кисневій суміші при першій процедурі до 8 або 12 мг/л (крок – 2 мг/л) з 

подальшим введенням 200 мл озонованого фізіологічного розчину до 14 або 18 

процедур. За подальших введеннях концентрація озону зберігалася без змін до 

кінця курсу (↑) – 9, 11, 13 групи хворих, або знижувалася до вихідних 2 мг/л 

(↑↓) – 8, 10, 12 групи хворих. Перші п’ять інфузій проводяться щоденно, далі до 

кінця курсу – через день. Введення ОФР проводилися під час інтенсивної фази  

антимікобактеріальної терапії.  

З метою запобігання виникненню флебітів вен, в які вводиться ОФР, 

доцільно після інфузії втирати в шкіру субстанцією “Троксевазин – гель”.  

 

2.6.3.  Методика проведення лазеро-озонотерапії 

На тлі АМБ терапії інтенсивної фази лікування здійснюється 

внутрішньовенне введення ОФР NaCl (0,9 %) і ВЛОК He-Ne лазером та прийом 

200 мг α-токoферол ацетату після 10 процедури протягом 14 днів. Методика 

лазеротерапії та озонотерапії проводиться згідно пункту 2.6.1 та 2.6.2. Перші 

п’ять процедур озонотерапії проводяться щоденно, далі – через день, почергово 

з ВЛОК гелій-неоновим лазером (λ =  632,8 нм). 

 

2.7. Статистичний аналіз одержаних результатів 

При проведенні досліджень ставився контроль стандарту, проводився 

контроль якості проведених досліджень. Кожна точка діаграм, наведених на 

рисунках, відповідає середньому значенню (М), розрахованому за результатами 

трьох вимірювань в одному із декількох однотипових досліджень. Середню 
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похибку отриманого результату (m) вираховували за величиною середнього 

квадратичного відхилення (σ). На рисунках вона представлена вертикальною 

лінією біля кожної точки даних. Довжина цієї лінії відповідає величині (m). 

Порівняння двох мінливих величин здійснювали на підставі показника 

статистичної різниці вірогідності (Р) за таблицею Стьюдента [60]. Показник (Р) 

обраховували за критерієм Ст’юдента, який визначали шляхом проведення t – 

тесту для двох вибірок даних з різними дисперсіями (σ
2
).  

Для оцінювання достовірності різниці між статистичними 

характеристиками двох альтернативних сукупностей даних обраховували 

коефіцієнт Стьюдента. Достовірною вважалася різниця при показнику 

достовірності р≥0,95 (або рівні значущості Р<0,05), р≥0,99 (або рівні 

значущості Р<0,01), р≥0,999 (або рівні значущості Р<0,001). Результати обробки 

представлені у вигляді рисунків. 

Для проведення двофакторного дисперсійного аналізу використовували з 

програмного пакету «Microsoft Excel-2007» функцію Anova: Two-Factor Without 

Replication. У даній роботі застосований кластерний аналіз програми Statistics 

17 для порівняння величини дії різних факторів на показники прооксидантно-

антиоксидантної рівноваги [137]. 

Критерієм оцінювання дисбалансу в 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. При інтенсифікації процесів ПОЛ значення К зростає. 

Використання цього інтегрального показника дозволяє одночасно оцінити стан 

як процесів ПОЛ, так і активність АОС і виявити степінь дисбалансу в системі 

ПОЛ/АОС [57]. 
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РОЗДІЛ 3 

 РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

3.1. Особливості прооксидантно-антиоксидантних процесів у хворих 

на вперше діагностований деструктивний туберкульоз легень з 

бактеріовиділенням 

 

До теперішнього часу відсутня єдина концепція оцінки реакцій ПОЛ і 

систем їх регуляції при різних клінічних формах деструктивного ТБ легень та 

особливостях його перебігу. Результати проведених досліджень вказують на те, 

що у хворих на ТБ легень спостерігаються значні порушення обмінних 

процесів. В результаті таких порушень виникає виражений дисбаланс 

проміжних та кінцевих продуктів різних метаболічних процесів та з’являються 

метаболіти, дія яких є токсичною (чинники ендогенної інтоксикації). Одним із 

патогенетичних чинників ендогенної інтоксикації є накопичення в крові та 

інших біологічних рідинах організму МСМ, які спричинюють високу токсичну 

дію на організм, перешкоджають реалізації дії антимікобактеріальних 

препаратів.  

З метою оцінки глибини уражень і вираженості ступеня ЕІ у хворих із 

різним поширенням ТБ легень, ми проаналізували результати досліджень 

показників ПОЛ і МСМ у хворих на вперше діагностований деструктивний 

інфільтративний та дисемінований ТБ легень окремо.  

Аналіз результатів досліджень початкових, проміжних і кінцевих 

продуктів ПОЛ, проведених у цих двох групах хворих, виявив наступне: в групі 

хворих на дисемінований ТБ легень показники ДК є  вищими контролю 

(здорові донори) у 1,5 разу (Р<0,01); ТБК-ПП – у 1,9 разу (Р<0,01); ПГЕ – у 11,4 

разу (Р<0,01) (табл. 3.1)  

В групі хворих на інфільтративний ТБ легень показники ДК у 1,6 разу 

вищі показників здорових донорів і у 1,1 разу вищі, ніж у хворих на 
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дисемінований ТБ легень, що обумовлено більшою поширеністю 

інфільтративно-деструктивних змін, проте вірогідної різниці між даними 

клінічними формами не виявлено (Р>0,05). Рівень ТБК-ПП був у 1,6 разу 

вищим, ніж у здорових донорів (Р<0,01) і навпаки дещо 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) і у 1,1 разу нижчим, ніж у хворих на 

дисемінований ВДТБ легень, що також невірогідно (Р>0,05).  

Таким чином, дослідження процесів ПОЛ у хворих на інфільтративний та 

дисемінований ВДТБ легень не виявило вірогідної різниці між досліджуваними 

показниками. 

Таблиця 3.1 

Вміст продуктів перекисного окиснення ліпідів та загальної оксидантної 

активності плазми крові у хворих  

на вперше діагностований деструктивний туберкульоз легень 

(інфільтративний та дисемінований) (М ± m) 

№ 

п/п 

Групи  

Обстежених 

 Показники 

ДК, 

мкмоль/л 

ТБК-ПП, 

мкмоль/л 

ПГЕ, 

% 

ЗОА, 

% 

1. Здорові донори,  

n = 30 

14,8 ± 0,4 6,0 ± 0,30 1,4 ± 0,1 0,2±0,001 

2. Хворі на 

дисемінований 

туберкульоз легень,  

n = 24 

21,9 ± 0,5 

■■
 

 

11,5 ± 0,29 

■■
 

 

15,9 ± 0,6 

■■
 

 

27,6 ± 1,61 

■■
 

3. Хворі на 

інфільтративний 

туберкульоз легень,  

n = 24 

24,3±0,8 

■■
 

 

9,8 ± 0,56 

■■
 

14,3±0,4 

■■
 

25,9 ± 1,50 

■■
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Примітки: 
■
 - P<0,05; 

■■
 - P<0,01; 

■■■ 
- P<0,001 – різниця статистично 

вірогідна порівняно зі здоровими донорами (контроль); 

                  * - P < 0,05; ** - P < 0,01; *** - P < 0,001 – різниця статистично 

вірогідна між групою 2 і 3. 

 

Результати проведених досліджень виявили вірогідне підвищення 

активності ЗОА у плазмі крові хворих як на  дисемінований (27,6 ± 1,61 %,         

P<0,05), так і на інфільтративний (25,9 ± 1,50 %, P<0,05) ВДТБ легень, яка в 

плазмі здорових донорів практично не виявляється. Це свідчить про 

пошкодження клітинних мембран і вихід продуктів ПОЛ у кров’яне русло. 

Аналіз результатів досліджень рівня МСМ (табл. 3.2) виявив його суттєве 

зростання щодо показників здорових донорів як у хворих на дисемінований (у 

1,8 разу, Р<0,01), так й інфільтративний ТБ легень (у 2 рази, Р<0,01).  

 Таблиця 3.2 

Вміст молекул середньої маси у крові донорів та хворих на вперше 

діагностований деструктивний туберкульоз легень  (М ± m) 

 

 

Показники 

Групи обстежених 

Здорові  

донори,  

n = 30 

Хворі на 

дисемінований 

туберкульоз,  

n = 24 

Хворі на 

інфільтративний 

туберкульоз, 

               n = 24 

МСМ, ум.од 0,21 ± 0,01 0,37 ± 0,01
■■ 

0,42 ± 0,01
■■,

* 

Примітки:  
■
 - P<0,05; 

■■
 - P<0,01; 

■■■ 
- P<0,001 – різниця статистично 

вірогідна порівняно зі здоровими донорами (контроль); 

                  * - P < 0,05; ** - P < 0,01; *** - P < 0,001 – різниця статистично 

вірогідна між групою 2 і 3. 

 

Незначні відмінності в інтенсивності процесів ПОЛ у хворих на 

інфільтративний та дисемінований ВДТБ легень, ймовірно, можна пояснити 

різницею в перебігу специфічного процесу при тих чи інших формах ТБ легень, 
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залежно від його поширеності величини та кількості деструкцій в легеневій 

тканині, наявності супутніх захворювань, масивності бактеріовиділення, 

ступеня вираженості інтоксикаційного синдрому.  

Аналіз проведених досліджень виявив, що як при дисемінованому, так і 

при інфільтративному ТБ легень у хворих спостерігається високий рівень ЕІ за 

показниками вмісту МСМ, а також інтенсифікація процесів ПОЛ. Показники 

вмісту МСМ за направленістю і величиною зрушень корелюють з показниками 

вмісту ДК і ТБК-ПП у хворих на деструктивні форми ТБ легень.  

Виявлена активація процесів ПОЛ зумовлена зниженням активності 

ензимів АОС. Ключовими ензимами  системи АОЗ в організмі, яка регулює 

процеси ВРО ліпідів є СОД і каталаза. Дані наведені у табл. 3.3 вказують на те, 

що паралельно з виявленими змінами процесів ПОЛ, спостерігається зниження 

активності антиоксидантних ензимів, які відіграють критичну роль у 

забезпеченні пулу антиоксидантного потенціалу. Встановлено значне зниження 

активності СОД у хворих на дисемінований ТБ легень порівняно з активністю 

ензиму у практично здорових осіб (у 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 донорів (Р<0,05). Найнижчий рівень 

активності каталази в еритроцитах крові серед обстежених виявлено у хворих 

на дисемінований ТБ легень, який був в 1,9 разу нижчий (Р<0,01), ніж у 

практично здорових осіб (табл. 3.3).  

Серед численних функцій ЦП важливою є його участь в реакції гострої 

фази запалення, що дає змогу характеризувати ступінь активності специфічних 

змін зокрема в легеневій тканині за ТБ легень. Встановлено, що рівень ЦП в 

сироватці крові значно змінюється при гострому і хронічному перебігу 

туберкульозного процесу, що супроводжується вогнищево-деструктивними 

змінами в паренхімі легень. Важливим було співставити рівень ЦП в сироватці 
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крові при різних клінічних формах деструктивного ТБ легень: дисемінованій та 

інфільтративній (табл. 3.3). 

У хворих на ВДТБ легень вміст ЦП у сироватці крові вірогідно зростав і 

коливались в однакових межах в обох групах хворих. Найвищі показники цього 

мідь-вмісного глікопротеїну виявлено у хворих на дисеміновану форму ТБ 

легень, де цей показник перевищив значення групи здорових донорів в 1,5 разу 

(Р<0,05), у хворих на інфільтративний ТБ легень – у 1,4 разу (Р<0,05). 

Підвищений рівень ЦП все ж не створював необхідного потенціалу для 

блокування процесів ліпопероксидації, хоч і значно перевищував контрольні 

показники. Підвищення рівня ЦП на тлі розвитку деструктивних змін 

відповідає уявленням про цей білок, як ІЛ-6-залежного реактанта гострої фази 

запалення. Результати співставлення рівня ЦП та інших досліджуваних 

показників узгоджуються зі загальноприйнятими поглядами на роль процесів 

ПОЛ у патогенезі ТБ легень. 

Таблиця 3.3 

Активність супероксиддисмутази, каталази та рівень церулоплазміну в 

крові  хворих на вперше діагностований деструктивний  

туберкульоз легень (інфільтративний та дисемінований) (М±m) 

 

 

Групи обстежених 

Показники 

К-ть 

осіб, n 

СОД,  

ум.од. 

Каталаза,  

% 

ЦП,  

мкмоль/л 

Здорові донори 30 62,5±2,50 75,2±1,10 1,82±0,16 

Хворі на 

інфільтративний 

туберкульоз легень 

 

24 

 

42,3 ± 1,32
■■

 

 

41,2 ± 0,41
■■

 

 

2,59 ± 0,05
■■

 

 

Хворі на 

дисемінований 

туберкульоз легень 

 

24 

43,3 ± 0,21
■■

 

 

39,4 ± 0,3
■■

 2,65 ± 0,05
■■

 

 



73 

 

 

 

Примітка: 
■
 - P<0,05; 

■■
 - P<0,01; 

■■■ 
- P<0,001 – різниця статистично 

вірогідна порівняно зі здоровими донорами (контроль); 

                  * - P < 0,05; ** - P < 0,01; *** - P < 0,001 – різниця статистично 

вірогідна між групою 2 і 3. 

        

            Беручи до уваги, що як за інфільтративної так і за дисемінованої форм 

ТБ легень характер досліджувані зміни мали однонаправлений характер, а 

величина відхилень від показників контролю була практично однаковою, і в, 

основному, залежала від поширеності запального процесу та величини 

деструкцій, у подальшому аналіз даних проведених досліджень у цієї категорії 

хворих (І категорія) проводили спільно для хворих на дисеміновану та 

інфільтративну форму ТБ легень. Результати досліджень стану прооксидантно-

антиоксидантної рівноваги, рівня МСМ у хворих на ВДТБ легень з 

бактеріовиленням наведені в таблицях 3.4 та 3.5. 

Таблиця 3.4 

Вміст продуктів перекисного окиснення ліпідів та загальної оксидантної 

активності плазми крові у хворих на вперше діагностований 

деструктивний туберкульоз легень (М ±m) 

 

Групи обстежених 

Досліджувані показники 

ДК, 

мкмоль/л 

ТБК-ПП, 

мкмоль/л 

ПГЕ, 

% 

ЗОА, 

% 

Здорові донори,      

n = 30 

14,8 ± 0,4 6,0 ± 0,2 1,4 ± 0,1 0,2 ± 0,001 

Хворі на 

деструктивний 

туберкульоз легень, 

n = 48 

23,3 ± 1,1
■
 10,6 ± 0,7

■
 15,3 ± 0,7

■
 26,4 ± 1,22

■
 

Примітка: 
■
 - P<0,05; 

■■
 - P<0,01; 

■■■ 
- P<0,001 – різниця статистично 

вірогідна порівняно зі здоровими донорами (контроль). 
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Проведені дослідження показали, що у хворих на ВДТБ легень з 

бактеріовиділенням інтенсивність процесів ПОЛ, яку оцінювали за вмістом 

первинних та кінцевих продуктів ліпопероксидації достовірно вища, ніж у крові 

здорових донорів. Так у хворих на деструктивний ТБ легень вміст продуктів 

ПОЛ був значно вищий від показників ПОЛ, порівняно зі здоровими донорами: 

ДК – у  1,6 разу (Р<0,05), ТБК-ПП – у 1,8 разу (Р<0,05). ПГЕ був у 10,9 разу 

вищим, ніж у здорових донорів (Р<0,05). ЗОА плазми крові, яка у донорів 

практично відсутня в плазмі крові, сягнула суттєвих величин і становила у 

хворих на ВДТБ легень 26,4 ± 1,22 % (проти 0,2 ± 0,001 % в нормі, Р<0,001). 

Вміст МСМ теж був вірогідно вищим (в середньому на 85,7 %), ніж у 

практично здорових донорів. 

Таблиця 3.5 

Вміст молекул середньої маси у крові донорів та хворих на вперше 

діагностований деструктивний туберкульоз легень  (М ± m) 

 

 

Показники 

Групи обстежених 

Здорові донори, 

 n = 30 

Хворі на деструктивний  

туберкульоз легень, n = 48 

МСМ 0,21 ± 0,01 0,39 ± 0,03
■
 

Примітка: 
■
 - P<0,05; 

■■
 - P<0,01; 

■■■ 
- P<0,001 – різниця статистично 

вірогідна порівняно зі здоровими донорами (контроль). 

 

Результати проведених досліджень у хворих на деструктивні форми ТБ 

легень з бактеріовиділенням, виявили вірогідне зниження активності СОД 

порівняно зі здоровими донорами (в 1,5 разу,  Р<0,05), каталази (в 1,8 разу, 

Р<0,05) та підвищення рівня ЦП (у 1,4 разу,  Р<0,05). Результати наведені в 

таблиці 3.6. 
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Таблиця 3.6 

Активність супероксиддисмутази, каталази та рівень церулоплазміну в 

крові хворих на вперше діагностований  

 деструктивний туберкульоз легень (М ± m) 

 

Групи обстежених 

К-ть 

осіб, 

n 

Показники 

СОД, 

ум. од. 

Каталаза, 

% 

ЦП, 

мкмоль/л 

Здорові  

(донори) 

30 62,5 ± 2,50 75,2 ± 1,10 1,82 ± 0,16 

Хворі на  

деструктивний 

туберкульоз легень 

48 42,8 ± 1,55
■
 40,8 ± 0,75

■
 2,6 ± 0,81

■
 

Примітка: 
■
 - P<0,05; 

■■
 - P<0,01; 

■■■ 
- P<0,001 – різниця статистично 

вірогідна порівняно зі здоровими донорами (контроль). 

 

У результаті проведених досліджень у хворих на ВДТБ легень виявлено 

вірогідні зміни порівняно зі здоровими особами, які проявляються 

характерними для специфічного процесу в легенях підвищенням рівня ЕІ, 

інтенсивності прооксидантних і зниженням антиоксидантних процесів. Ці зміни 

мали місце практично в усіх обстежених хворих і були більш вираженими за 

більшої поширеності інфільтративно-деструктивних змін і вмісту МСМ.  

 

3.2. Вплив стандартизованих режимів хіміотерапії (ДОТС-стратегія) 

на стан прооксидантно-антиоксидантних процесів, рівень ендогенної 

інтоксикації у крові хворих на вперше діагностований деструктивний 

туберкульоз легень з бактеріовиділенням 

Необхідність проведення при ТБ інтенсивних режимів поліхіміотерапії 

зумовлює велике медикаментозне навантаження на всі органи та системи 
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організму, що збільшує рівень розвитку різноманітних побічних токсико-

алергічних реакцій, а також є причиною порушень функцій внутрішніх органів 

та систем. Ефективність застосування стандартизованих режимів ХТ в значній 

мірі залежить від величини вихідних зрушень показників метаболічних 

процесів. Враховуючи цей факт у хворих на ВДТБ легень до і після інтенсивної 

фази ХТ проаналізовано особливості динаміки змін показників прооксидантно-

антиоксидантної рівноваги – інтенсивність процесів ПОЛ та вміст в мембранах 

еритроцитів первинних та вторинних продуктів радикалоутворення, ємність 

антиоксидантного потенціалу, які відносяться до синдрому запальної відповіді, 

рівня ЕІ. Результати цих досліджень наведено в таблицях 3.7-3.8. 

Таблиця 3.7 

Вміст продуктів перекисного окиснення ліпідів та молекул середньої маси 

в крові хворих на вперше діагностований деструктивний туберкульоз 

легень за впливу стандартизованих режимів хіміотерапії (М±m) 

 

Досліджувані 

показники  

Здорові 

донори, 

n = 30 

Хворі на вперше діагностований 

деструктивний туберкульоз легень  

до лікування 

n = 20 

після лікування 

n = 20 

ДК, мкмоль/л 14,8±0,4 23,5±0,38
■
 18,76±0,38* 

ТБК-ПП, мкмоль/л 6,0±0,30 10,5±0,26
■
 7,67±0,22* 

ПГЕ, % 2,5±0,1 6,8±0,53
■
 3,43±0,41* 

ЗОА, % 0,2 21,45±1,8
■
 10,15±1,35* 

МСМ, ум.од. 0,21±0,01 0,39±0,01
■
 0,26±0,003* 

Примітки: 
■
 - P<0,05; 

■■
 - P<0,01; 

■■■ 
- P<0,001 – різниця статистично 

вірогідна порівняно зі здоровими донорами (контроль); 

 * - P < 0,05; ** - P < 0,01; ***- P < 0,001 – різниця статистично вірогідна 

порівняно з даними до лікування. 
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Таблиця 3.8 

Активність супероксиддисмутази, каталази, та вміст церулоплазміну в 

крові хворих на вперше діагностований деструктивний туберкульоз легень 

за впливу стандартизованих режимів хіміотерапії (М±m) 

 

 Досліджувані 

показники 

Здорові  

донори, 

n = 30 

 

Хворі на вперше діагностований  

деструктивний туберкульоз  легень 

до лікування 

n = 20 

після лікування 

n = 20 

СОД, ум.од. 62,5±2,50 40,88±1,75
■
 43,5±1,48

■
 

К, % 75,2±1,10 39,04±2,21
■
 64,1±1,22* 

ЦП, мкмоль/л 1,82±0,16 2,49±0,07
■
 2,11±0,04* 

Примітки: 
■
 - P<0,05; 

■■
 - P<0,01; 

■■■ 
- P<0,001 – різниця статистично 

вірогідна порівняно зі здоровими донорами (контроль); 

 * - P < 0,05; ** - P < 0,01; ***- P < 0,001 – різниця статистично вірогідна 

порівняно з даними до лікування. 

  

 Хіміотерапія протягом інтенсивної фази лікування у хворих цієї групи 

зумовлювала зниження інтенсивності процесів ПОЛ: достовірно знижувався, 

порівняно з вихідними даними, вміст первинних (ДК – з 23,5±0,4 мкмоль/л до 

18,76±0,4 мкмоль/л, Р<0,05) і кінцевих продуктів ПОЛ у мембранах 

еритроцитів; зростала активність каталази у 1,6 разу (з 39,04±2,21 % до 

64,1±1,22 %, 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 зменшився  в 1,2 

разу (Р<0,05), ПГЕ знижувався удвічі порівняно з вихідними величинами 

(Р<0,05). Поряд з цим зберігся підвищеним, порівняно з величинами здорових 

донорів, рівень ендогенної інтоксикації за показниками вмісту МСМ. 

Показники вмісту МСМ за спрямованістю і величиною зрушень корелював із 

рівнем ДК і ТБК-ПП у хворих на ВДТБ легень після ХТ (r = 0,55, Р<0,05;             

r = 0,19, Р<0,05). Встановлено, що у хворих першої групи до ХТ інтегральний 

показник К1 (критерій оцінювання дисбалансу в системі ПОЛ/АОС) становив 
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30,7 Такий характер змін досліджуваних показників вказує на значну 

активність специфічного процесу в легенях і необхідність застосування 

чинників, які б стимулювали антиоксидантні процеси. 

 

3.3. Прооксидантно-антиоксидантна рівновага за впливу                     

гелій-неонового лазерного випромінювання у крові хворих на туберкульоз 

легень в інтенсивній фазі хіміотерапії 

Впровадження стандартизованих режимів ХТ ТБ легень, рекомендованих 

ВООЗ і нових вітчизняних технологій ХТ не забезпечили значного підвищення 

ефективності лікування хворих на деструктивні форми ТБ легень з 

бактеріовиділенням. Удосконалення лікування ТБ легень та його ускладнень 

шляхом патофізіологічного обґрунтування існуючих і впровадження нових 

квантово-енергетичних підходів до корекції дисрегуляторних розладів 

(гематологічного, біохімічного та імунного статусу, властивих інфекційно-

запальному процесу), використовуючи мінімальні за інтенсивністю 

низькоенергетичні фізичні впливи, що викликають розвиток оптимальних 

саногенних відновних реакцій організму, надасть можливість підвищити 

результативність стандартизованої ХТ та оптимізувати методи лікування. 

З цією метою досліджено вплив частотно модульованого (ВЛОК з ЧМ) і 

немодульованого He-Ne лазерного внутрішньосудинного опромінення крові 

(ВЛОК) у хворих на ВДТБ легень в інтенсивній фазі ХТ на процеси ПОЛ, на 

активність ензимів АОС, рівень ендогенної  інтоксикації.  

  Дослідження впливу ВЛОК з різними ЧМ (1,0 кГц, 2,0 кГц, 3,0 кГц,         

5,0 кГц, 100,0 кГц) і без ЧМ, потужністю на кінці світловода 4,5 – 5,0 мВт, 

проведено у 119 хворих на деструктивний ТБ легень (інфільтративний − 56 

особи, дисемінований − 63 осіб) віком від 25 до 45 років (32,8±5,2), в 

інтенсивній фазі хіміотерапії (дослідні групи 2, 3, 4, 5, 6, 7). Контрольну групу 

становили 20 хворих на деструктивні форми ТБ легень з адекватними 

демографічними показниками: віком від 25 до 45 років, яким застосовували 



79 

 

 

 

лише стандартизовані режими ХТ, відповідно до адаптованої в Україні ДОТС-

стратегії (1 група хворих). Показники норми встановлено при дослідженні крові 

30 практично здорових донорів. 

Аналіз результатів проведених досліджень виявив, що застосування 

ХТ+ВЛОК He-Ne лазером, у хворих на ВДТБ легень (2 група хворих) в 

інтенсивній фазі ХТ в порівнянні з хворими, яким застосовували лише 

антимікобактеріальну терапію (1 група хворих), сприяло вірогідному 

підвищенню активності ключових ензимів АОЗ, а саме: активність СОД 

підвищилась в 1,3 разу порівняно з вихідними даними, що на 23,0 ± 1,11 % 

більше, ніж у хворих групи 1; активність каталази зростала в 1,5 разу, в 

порівнянні з величинами до лікування. Водночас мало місце вірогідне 

зниження, порівняно з величинами до ХТ і з показниками у контрольній групі 

ЗОА плазми крові (4,8±0,9 % проти 15,6±1,9 %, Р<0,05 і 10,2±1,4 %, Р<0,05) у 

дослідній групі 2, що свідчить про значне зниження інтенсивності процесів 

ВРО ліпідів у крові. Ці зміни позитивно вплинули на рівень ЕІ. Показники 

вмісту МСМ у групі хворих 2 вірогідно знизились (до 0,23±0,01 ум. од., 

Р2<0,05, Р3<0,05), як у порівнянні з вихідними даними (0,38±0,01 ум. од.), так і 

порівняно з величинами, зафіксованими в сироватці крові хворих контрольної 

групи (0,26±0,003 ум. од.). У 95,0 % випадків ці показники не відрізнялись від 

величин практично здорових осіб (0,21±0,01 ум. од.). 

Аналіз результатів досліджень, проведений після застосування ВЛОК He-

Ne лазером із різними ЧМ під час стандартизованої ХТ, виявив, що 

застосування ЧМ має більш позитивно виражений ефект на збалансування 

прооксидантно-антиоксидантних процесів у хворих на ВДТБ легень. На рис. 3.1 

- 3.5 наведено результати дослідження змін ключових показників процесів 

ПОЛ-АОС і МСМ, за впливу різних ЧМ.  

Встановлено, що застосування ХТ+ВЛОК з ЧМ 5,0 кГц (група хворих 6) і 

ХТ+ВЛОК з ЧМ 100,0 кГц (група хворих 7) мало найбільш позитивний вплив 

на досліджувані показники, проте різні ЧМ мали різну силу дії на досліджувані 
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процеси. Рівень первинних продуктів – ДК найбільше знизився за впливу 

ХТ+ВЛОК з ЧМ 2,0 кГц (група хворих 4) – у 1,4 разу (Р<0,05) (рис. 3.9, А), 

вміст ТБК-ПП з ЧМ 5,0 кГц і 100,0 кГц у 1,7 і у 1,7 разу відповідно (Р<0,05) 

(рис. 3.9, Б).  

А  

Б  

Рис. 3.9. Показники інтенсивності процесів пероксидного окиснення 

ліпідів (за вмістом ДК – А, ТБК-позитивних продуктів – Б) за впливу 

немодульованого та модульованого He-Ne лазерного випромінювання у хворих 

на туберкульоз легень під час хіміотерапії. 
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Тут і надалі: 
 ■

 - P < 0,05; 
■■

 - P < 0,01;
 ■■

 - Р<0,001 – різниця статистично 

вірогідна порівняно зі здоровими донорами; 

* - 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. 

 

ПГЕ, за впливу ХТ+ВЛОК з ЧМ 1,0 кГц (3 група хворих) і 2,0 кГц               

(4 група хворих), зменшився у 2,3 разу (Р<0,05) (рис. 3.10). За умов впливу 

ХТ+ВЛОК з ЧМ 3,0 кГц (5 група хворих) у 2,4 разу, з ЧМ 5,0 кГц (6 група 

хворих) – у 1,6 разу, з ЧМ 100,0 кГц (7 група хворих) – в 1,4 разу (Р<0,05).  

 

Рис. 3.10. Показники інтенсивності перекисного гемолізу еритроцитів за 

впливу немодульованого та модульованого He-Ne лазерного випромінювання у 

хворих на туберкульоз легень під час хіміотерапії. 

            

           ЗОА плазми найбільше знизилася за умови застосування ЧМ 100,0 кГц – 

у 5,9 разу і найменше (у 2,4 разу) – за впливу ХТ+ВЛОК з ЧМ 1,0 кГц (група 3) 

(рис. 3.11). 
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Рис. 3.11. Показники загальної оксидативної активності плазми крові за 

впливу немодульованого та модульованого He-Ne лазерного опромінювання 

крові у хворих на туберкульоз легень під час хіміотерапії. 

 

Рівень ендогенної інтоксикації вірогідно знизився при всіх застосованих 

режимах лікування (група 2-7, Р < 0,05).У хворих, яким застосовували ВЛОК з 

ЧМ 5,0 кГц і ВЛОК з ЧМ 100,0 кГц під час ХТ, рівень МСМ знизився 

найбільше – у 1,4 і 1,7 разу (Р<0,05)  (рис. 3.12). 
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Рис. 3.12. Зміни показників молекул середньої маси за впливу 

немодульованого та модульованого He-Ne лазерного випромінювання у хворих 

на туберкульоз легень під час хіміотерапії. 

 

У той же час активність СОД найбільше підвищилася 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) (рис. 3.13, А), активність каталази також при цих ЧМ – у 2,1 і 1,7 разу, 

відповідно (Р<0,05) (рис. 3.13, Б).  
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А 

Б 

Рис. 3.13. Рівень активності ензимів АОС (СОД – А, Каталаза – Б) за 

впливу немодульованого та модульованого He-Ne лазерного випромінювання у 

крові хворих на туберкульоз легень під час хіміотерапії. 

 

Рівень ЦП вірогідно знижувався за всіх застосованих частотних 

модуляціях He-Ne лазера (рис. 3.14).  
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Рис. 3.14. Рівень церулоплазміну за впливу немодульованого та 

модульованого He-Nе лазерного випромінювання у крові хворих на 

туберкульоз легень під час хіміотерапії. 

 

Таким чином, результати досліджень, проведених за умов застосування 

різних частотних модуляцій He-Ne лазерного випромінювання (1,0 - 3,0 кГц, 5,0 

і 100,0 кГц), виявили найбільший ефект впливу на прооксидантні та 

антиоксидантні процеси, за дії ХТ+ВЛОК з ЧМ 5,0 і 100,0 кГц. Застосування 

внутрішньовенного опромінення крові He-Ne лазером без ЧМ в цілому має 

менш виражений ефект на досліджувані показники прооксидантно-

антиоксидантної рівновани та вміст МСМ, ніж із застосуванням частотних 

модуляцій [180, 183, 184]. 

 

3.3.1. Дисперсійний аналіз впливу немодульованого та модульованого 

лазерного випромінювання на стан прооксидантно-антиоксидантної 

рівноваги у крові хворих на туберкульоз легень під час хіміотерапії 

З метою кількісної оцінки впливу He-Ne лазерного випромінювання           

(з ЧМ та без ЧМ) в інтенсивній фазі стандартизованої ХТ на загальну 
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мінливість досліджуваних показників, а саме: процеси ПОЛ; активність ензимів 

АОС; рівень ЕІ у крові хворих на деструктивний ТБ легень, було проведено 

однофакторний дисперсійний аналіз. 

Після проведеного аналізу було встановлено внесок ВЛОК з різними ЧМ 

та без ЧМ під час ХТ на мінливість показників прооксидантно-антиоксидантної 

рівноваги. 

У результаті проведеного однофакторного аналізу впливу поєднаного 

застосування ВЛОК і ХТ на мінливість ПОЛ встановлено (рис. 3.15, А, Б), що 

частка впливу різних режимів лазеротерапії як з ЧМ та і без ЧМ була високою і 

становила: ДК – 38,9 % (Р<0,05); 57,7 % (Р<0,05); 88,2 % (Р<0,05); 92,7 % 

(Р<0,01); 50,5% (Р<0,05); 72,2 % (Р<0,05); ТБК-ПП – 38,8 % (Р<0,05); 69,2 % 

(Р<0,05); 75,2 % (Р<0,01) 77,6 % (Р<0,001); 45,4 % (Р<0,001); 71,7 % (Р<0,001) 

відповідно.   
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Рис. 3.15. Результати однофакторного дисперсійного аналізу впливу 

немодульованого та модульованого He-Ne лазерного випромінювання під час 

хіміотерапії на процеси перекисного окиснення ліпідів (ДК – А, ТБК-ПП – Б) у 

крові хворих на туберкульоз легень. 

Тут і надалі: * - P < 0,05; ** - P<0,01; *** - P<0,001. 

1 – Хіміотерапія (ХТ) (n = 20);  2 – ХТ+ВЛОК (n = 28);  

3 – ХТ+ВЛОК з ЧМ 1,0 кГц (n = 11); 4 – ХТ+ВЛОК з ЧМ 2,0 кГц (n = 10);  

5 – ХТ+ВЛОК з ЧМ 3,0 кГц (n = 10); 6 – ХТ+ВЛОК з ЧМ 5,0 кГц (n = 20);  

7 – ХТ+ВЛОК з ЧМ 100,0 кГц (n = 20). 

 

Частка впливу немодульованого та модульованого He-Ne-лазерного 

випромінюння на інтенсивність ПГЕ була неоднозначною, найбільша частка 

впливу чинника спостерігалася за поєднаної дії ХТ+ВЛОК з ЧМ 2,0 кГц                 

(4 група хворих) – 89,3 % (Р<0,05) та ХТ+ВЛОК з ЧМ 3,0 кГц (5 група хворих) 

– 90,4 % (Р<0,01) (рис. 3.16). Найменша частка впливу чинника виявлена в 

групах  хворих  6 та 7, яким застосовувати ВЛОК з ЧМ 5,0 кГц та 100,0 кГц і 

становила – 19, 7 % (Р<0,01)  та 13,8 % (Р<0,05). Частка впливу He-Ne 

лазерного випромінювання без ЧМ під час ХТ (2 група хворих) була незначною 

і становила 2,1 % (Р>0,05). 
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Рис. 3.16. Результати однофакторного дисперсійного аналізу впливу 

немодульованого та модульованого He-Ne лазерного випромінювання під час 

хіміотерапії на показники перекисного гемолізу еритроцитів у крові хворих на 

туберкульоз легень. 

1 – Хіміотерапія (ХТ) (n = 20);  2 – ХТ+ВЛОК (n = 28);  

3 – ХТ+ВЛОК з ЧМ 1,0 кГц (n = 11); 4 – ХТ+ВЛОК з ЧМ 2,0 кГц (n = 10);  

5 – ХТ+ВЛОК з ЧМ 3,0 кГц (n = 10); 6 – ХТ+ВЛОК з ЧМ 5,0 кГц (n = 20);  

7 – ХТ+ВЛОК з ЧМ 100,0 кГц (n = 20). 

 

Аналізуючи частку впливу різних режимів лазеротерапії на ЗОА плазми 

крові встановлено найбільшу частку за дії ВЛОК з ЧМ 100, 0 кГц – 77,04 %    

(Р< 0,05) (рис. 3.17). 
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Рис. 3.17. Результати однофакторного дисперсійного аналізу впливу 

немодульованого та модульованого He-Ne лазерного випромінювання на 

загальну оксидативну активність плазми крові у хворих на туберкульоз легень. 

1 – Хіміотерапія (ХТ) (n = 20);  2 – ХТ+ВЛОК (n = 28);  

3 – ХТ+ВЛОК з ЧМ 1,0 кГц (n = 11); 4 – ХТ+ВЛОК з ЧМ 2,0 кГц (n = 10); 

5 – ХТ+ВЛОК з ЧМ 3,0 кГц (n = 10); 6 – ХТ+ВЛОК з ЧМ 5,0 кГц (n = 20);  

7 – ХТ+ВЛОК з ЧМ 100,0 кГц (n = 20). 

 

Після проведеного аналізу впливу немодульованого та модульованого 

ВЛОК на мінливість  показників вмісту МСМ встановлено вірогідну частку 

впливу даного фізичного чинника при всіх застосованих режимах лікування:  

група хворих 2 − 76,22 % (Р<0,01), група хворих 3 − 78,01 (Р<0,05), група 

хворих 4 − 72,22 % (Р<0,01), група хворих 5 − 74,61 % (Р<0,05), група хворих 6 

− 48,94 %  (Р<0,01), група хворих 7 – 77,79 % (Р<0,01) (рис. 3.18). 
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Рис. 3.18. Результати однофакторного дисперсійного аналізу впливу 

немодульованого та модульованого He-Ne лазерного випромінювання  на 

показники вмісту молекул середньої маси у крові хворих на туберкульоз 

легень.  

1 – Хіміотерапія (ХТ) (n = 20);  2 – ХТ+ВЛОК (n = 28);  

3 – ХТ+ВЛОК з ЧМ 1,0 кГц (n = 11); 4 – ХТ+ВЛОК з ЧМ 2,0 кГц (n = 10); 

5 – ХТ+ВЛОК з ЧМ 3,0 кГц (n = 10); 6 – ХТ+ВЛОК з ЧМ 5,0 кГц (n = 20);  

7 – ХТ+ВЛОК з ЧМ 100,0 кГц (n = 20). 

 

При порівнянні часток впливу різних режимів лазеротерапії на мінливість 

активності СОД та К встановлено значний частотнозалежний ефект. Частка 

впливу немодульованого та модульованого ВЛОК на активність СОД 

становила: ХТ+ВЛОК – 57,5 % (Р<0,05); ХТ+ВЛОК+ЧМ 1,0 кГЦ – 32,44 % 

(Р<0,001); ХТ+ВЛОК+ЧМ 2,0 кГц – 84,2 % (Р<0,05); ХТ+ВЛОК+ЧМ 3,0 кГц – 

87,3 % (Р<0,01); ХТ+ВЛОК+ЧМ 5,0 кГц – 53,4 % (Р<0,05); ХТ+ВЛОК+ЧМ 

100,0 кГц – 69,4 % (Р<0,01) (рис. 3.18, А), на активність К – 74 % (Р<0,05); 60,2 

% (Р<0,01); 91,9 % (Р<0,01); 90,4 % (Р<0,05); 53,6 % (Р<0,05); 84,5 % (Р<0,05) 

відповідно (рис. 3.18, Б). Отримані результати вказують на істотний внесок 

немодульованого та модульованого ВЛОК у загальну мінливість активності 

СОД та каталази, та високу чутливість досліджуваних ензимів до впливу ВЛОК 
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He-Ne лазером, що можна пояснити  структурними особливостями  активного 

центру ензимів. 
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Рис. 3.18. Результати однофакторного дисперсійного аналізу впливу 

немодульованого та модульованого He-Ne лазерного випромінювання  на 

активність супероксиддисмутази (А), каталази (Б) у крові хворих на 

туберкульоз легень.  

1 – Хіміотерапія (ХТ) (n = 20);  2 – ХТ+ВЛОК (n = 28);  

3 – ХТ+ВЛОК з ЧМ 1,0 кГц (n = 11); 4 – ХТ+ВЛОК з ЧМ 2,0 кГц (n = 10);  

5 – ХТ+ВЛОК з ЧМ 3,0 кГц (n = 10); 6 – ХТ+ВЛОК з ЧМ 5,0 кГц (n = 20);  

7 – ХТ+ВЛОК з ЧМ 100,0 кГц (n = 20). 
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Частка впливу різних режимів лазеротерапії на ЦП становила: ХТ+ВЛОК 

– 27,28 % (Р<0,05); ХТ+ВЛОК+ЧМ 1,0 кГц – 46,32 % (Р<0,001); ХТ+ВЛОК+ЧМ 

2,0 кГц – 50,44 % (Р<0,001); ХТ+ВЛОК+ЧМ 3,0 кГц – 41,56 % (Р<0,001); 

ХТ+ВЛОК+ЧМ 5,0 кГц – 22,10 % (Р<0,01); ХТ+ВЛОК+ЧМ 100,0 кГц – 10,61 % 

(Р<0,01) (рис. 3.19). 
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Рис. 3.19. Результати однофакторного дисперсійного аналізу впливу 

немодульованого та модульованого He-Ne лазерного випромінювання  на 

рівень церулоплазміну у крові хворих на туберкульоз легень.  

1 – Хіміотерапія (ХТ) (n = 20);  2 – ХТ+ВЛОК (n = 28);  

3 – ХТ+ВЛОК з ЧМ 1,0 кГц (n = 11); 4 – ХТ+ВЛОК з ЧМ 2,0 кГц (n = 10);  

5 – ХТ+ВЛОК з ЧМ 3,0 кГц (n = 10); 6 – ХТ+ВЛОК з ЧМ 5,0 кГц (n = 20);  

7 – ХТ+ВЛОК з ЧМ 100,0 кГц (n = 20). 

 

3.4. Вплив озонованого фізіологічного розчину на прооксидантно-

антиоксидантну рівновагу крові у хворих на вперше діагностований 

деструктивний туберкульоз легень під час хіміотерапії 

 

Вплив озонотерапії досліджували у 48 хворих в інтенсивній фазі ХТ, 

котрим вперше діагностували деструктивний ТБ легень з бактеріовиділенням 

(інфільтративний та дисемінований). Референтну групу становили 20 хворих: з 
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них – на деструктивний інфільтративний – 10 осіб; дисемінований ТБ легень з 

бактеріовиділенням – 10 осіб. Усі хворі отримували стандартну 

протитуберкульозну ХТ інтенсивної фази лікування, відповідно до адаптованої 

в Україні ДОТС-стратегії з урахуванням медикаментозної стійкості збудника і 

індивідуальної сумісності препаратів. У всіх обстежених групах переважали 

чоловіки, міжгрупової відмінності за статтю та віком не було. 

Всі інфузії проводили під час ХТ. Були застосовані такі режими 

озонотерапії для хворих: група 8 – Oзон 8 мг/л ↑↓ (18 процедур); 9 – Oзон 8 мг/л 

↑ (18 процедур); 10 – Oзон 12 мг/л ↑↓ (18 процедур); 11 – Oзон 12 мг/л ↑                  

(18 процедур); 12 – Oзон 12 мг/л ↑↓ (14 процедур); 13 – Oзон 12 мг/л ↑                 

(14 процедур). Усі хворі були обстежені до лікування і після завершення 

інтенсивної фази ХТ. 

Застосування внутрішньовенних інфузій ОФР різної концентрації Озон 

хворим на ТБ легень зумовило неоднозначну реакцію в системі ПОЛ-АОЗ у 

всіх дослідних групах. Виявлено тенденцію до підвищення активності СОД та 

каталази у гемолізаті еритроцитів. Таке підвищення зафіксовано на тлі 

зниження інтенсивності процесів ПОЛ. 

Рівень продуктів ПОЛ – ДК та ТБК-ПП – найбільше знизився за умов 

застосування режимів ХТ+Озон 12 мг/л ↑↓ (18 процедур) – у 1,45 і 1,76 (P<0,05) 

рази та ХТ+Озон 8 мг/л ↑↓, (18 процедур) – 1,44 (P<0,01) і 1,76 (P<0,001) рази 

відповідно (рис. 3.20, А, Б). 
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А 

Б  

Рис. 3.20. Показники інтенсивності процесів перекисного окиснення 

ліпідів (за вмістом ДК – А, ТБК-позитивних продуктів – Б) у крові хворих на 

деструктивний туберкульоз легень із бактеріовиділенням за впливу озонованого 

фізіологічного розчину під час хіміотерапії. 

Примітка: тут і надалі 
■
 - P < 0,05; 

■■
 - P < 0,01; 

■■■
 - P < 0,001– різниця 

статистично вірогідна порівняно зі здоровими донорами; 

* - P < 0,05; ** - P < 0,01; *** - P < 0,001 – різниця статистично вірогідна 

порівняно до та після лікування; 
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#
 - P < 0,05;

 ##
 - P < 0,01;  

###
 - P < 0,001 – різниця статистично вірогідна 

порівняно з даними після лікування одними хіміопрепаратами. 

 

ПГЕ, за умов застосування режиму ХТ+Озон 12 мг/л ↑↓ (18 проц.), 

зменшився у 3,8 разу та ХТ+Озон 12 мг/л ↑ (14 проц.) – у 2,7 разу (рис. 3.21). 

Найменше зниження ПГЕ спостерігалось у групі хворих, яким застосували ХТ+ 

Oзон 12 мг/л ↑ (18 проц.). 

 

Рис. 3.21. Показники інтенсивності перекисного гемолізу еритроцитів у 

крові хворих на деструктивний туберкульоз легень з бактеріовиділенням за 

впливу озонованого фізіологічного розчину під час хіміотерапії. 

 

ЗОА плазми крові найбільше знизилась за впливу ХТ+Озон 8 мг/л ↑↓          

(18 процедур) – у 6,3 разу і найменше (у 3,6 разу) – за впливу ХТ+Озон 12 мг/л 

↑↓ (18 процедур) (рис. 3.22).  
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Рис. 3.22. Показники загальної оксидативної активності плазми крові у 

хворих на деструктивний туберкульоз легень із бактеріовиділенням за впливу 

озонованого фізіологічного розчину під час хіміотерапії. 

 

Водночас активність СОД найбільше підвищилась за умов застосування 

ХТ+Озон 12 мг/л ↑ (14 процедур) – у 1,5 разу та ХТ+Озон 12 мг/л ↑↓                    

(14 процедур) – у 1,4 разу (Р<0,05) (рис. 3.23, А). Підвищення активності 

каталази в еритроцитах спостерігалось, також за умови впливу цих режимів – у 

1,9 і 1,9 разу відповідно (рис. 3.23, Б).  
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А 

Б 

Рис. 3.23. Рівень активності ензимів антиоксидантної системи (СОД – А, 

Каталаза – Б) у крові хворих на деструктивний туберкульоз легень із 

бактеріовиділенням за впливу озонованого фізіологічного розчину під час 

хіміотерапії. 

 

Аналіз динаміки змін мідьвмісного протеїну ЦП, який належить до 

реактантів гострої фази запалення, виявив, що застосування різних режимів 
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озонотерапії мало незначний вплив на динаміку змін досліджуваних 

показників. Найбільше зниження вмісту ЦП − у 1,2 разу (Р<0,01) − зафіксовано 

в групі хворих, яким застосували режим лікування ХТ+Озон 8 мг/л ↑↓                    

(18 процедур), у групах 10-12 зниження вмісту ЦП було невірогідним (Р>0,05) 

(рис. 3.24). 

 

Рис. 3.24. Рівень церулоплазміну у крові хворих на деструктивний 

туберкульоз легень із бактеріовиділенням за впливу озонованого фізіологічного 

розчину під час хіміотерапії. 

 

За впливу різних режимів озонотерапії рівень ендогенної інтоксикації 

достовірно знизився при всіх застосованих режимах лікування (групи хворих 8-

13), але найнижчий вміст МСМ спостерігався за впливу режиму ХТ+Озон 8 

мг/л ↑↓ (18 проц.) – у 1,8 разу (Р<0,01) (рис. 3.25). 
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Рис. 3.25. Показники молекул середньої маси у сироватці крові хворих, 

котрим вперше діагностували деструктивний туберкульоз легень із 

бактеріовиділенням, за впливу озонованого фізіологічного розчину під час 

хіміотерапії. 

 

Аналіз результатів досліджень, проведений після застосування різних 

режимів озонотерапії під час стандартизованої ХТ виявив, що застосування 

озонотерапії має більш виражений позитивний ефект на збалансування 

прооксидантно-антиоксидантних процесів у хворих, котрим вперше 

діагностували деструктивний туберкульоз легень, ніж проведення лише ХТ.  

Таким чином, результати досліджень, проведені за впливу різних режимів 

озонотерапії (ХТ+Озон 12 мг/л ↑↓ (18 процедур), ХТ+Озон 12 мг/л ↑ (18 

процедур), ХТ+Озон 8 мг/л ↑↓ (18 процедур), ХТ+Озон 8 мг/л ↑ (18 процедур), 

ХТ+Озон 12 мг/л ↑↓ (14 процедур), ХТ+Озон 12 мг/л ↑ (14 процедур), виявили 

найбільший ефект впливу на прооксидантні та антиоксидантні процеси за 

впливу озону в концентрації від 2 до 12 мг/л ↑↓ і від 2 до 12 мг/л ↑ з кількістю 

процедур 14 та 18 відповідно під час хіміотерапії [152, 182]. 
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3.4.1. Дисперсійний аналіз впливу озонованого фізіологічного 

розчину на стан прооксидантно-антиоксидантної рівноваги у крові хворих 

на туберкульоз легень на тлі хіміотерапії 

 

З метою кількісної оцінки  впливу ОФР (з різними концентраціями озону) 

на стан прооксидантно-антиоксидантної рівноваги під час стандартизованої ХТ 

у хворих на ВДТБ легень із бактеріовиділенням та проаналізувавши 

концентраційну залежність цих змін ми використали однофакторний 

дисперсійний аналіз. 

Після проведеного аналізу було встановлено внесок ОФР з різними 

концентраціями озону під час ХТ на мінливість показників прооксидантно-

антиоксидантної рівноваги. 

У результаті проведеного однофакторного аналізу впливу поєднаного 

застосування ОФР і ХТ на мінливість ПОЛ встановлено (рис. 3.26, А, Б), що 

частка впливу різних режимів озонотерапії була високою і становила: ДК – 90,6 

% (Р<0,05); 45,2 % (Р<0,01); 77,7 % (Р<0,01); 38,8 % (Р<0,01); 22,8 % (Р<0,05); 

70,2 % (Р<0,001) і ТБК-ПП – 61,3 % (Р<0,01); 64,9 % (Р<0,001); 71,3 % (Р<0,01) 

48 % (Р<0,001); 50,4 % (Р<0,01); 71,3 % (Р<0,001) відповідно.   
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Рис.3.26. Результати однофакторного дисперсійного аналізу впливу 

озонованого фізіологічного розчину під час хіміотерапії на процеси 

пероксидного окиснення ліпідів (ДК – А, ТБК-позитивні продукти – Б) у крові 

хворих на туберкульоз легень. 

8 –  ХТ+Озон 8 мг/л ↑↓ 18 проц. (n = 6);   

9 – ХТ+Озон 8 мг/л ↑ 18 проц. (n = 7); 

10 – ХТ+Озон 12 мг/л ↑↓ 18 проц. (n = 12);  

11 – ХТ+Озон 12 мг/л ↑ 18 проц.  (n = 8);   

12 – ХТ+ Озон 12 мг/л ↑↓ 14 проц. (n = 7);  

13 – ХТ+ Озон 12 мг/л ↑ 14 проц.  (n = 8). 

Тут і надалі: * - P < 0,05; ** - P<0,01; *** - P<0,001. 

 

Частка впливу ОФР з різною концентрацією озону та кількістю процедур 

на інтенсивність ПГЕ була значною і найбільша її частка спостерігалася за 

поєднаної дії ХТ+Озон 8 мг/л ↑↓ (8 група) – 94,5 % (Р<0,05) та ХТ+Озон 12 мг/л 

↑↓ 14 процедур (13 група) – 80,1 % (Р<0,05) (рис. 3.27). Частка впливу фактора 

для 9 групи становила – 58,2 % (Р<0,001), 10 групи – 60,8 % (Р<0,01), 12 групи 

– 58,5 % (Р<0,001). Частка впливу поєднаного впливу Озон 12 мг/л ↑ 18 

процедур під час ХТ (11 група) на активність ПГЕ була невірогідною і 

становила 1,2 % (Р>0,05). 
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Рис. 3.27 Результати однофакторного дисперсійного аналізу впливу 

озонованого фізіологічного розчину під час хіміотерапії на показники 

перекисного гемолізу еритроцитів у крові хворих на туберкульоз легень. 

8 –  ХТ+Озон 8 мг/л ↑↓ 18 проц. (n = 6);   

9 – ХТ+Озон 8 мг/л ↑ 18 проц. (n = 7); 

10 – ХТ+Озон 12 мг/л ↑↓ 18 проц. (n = 12);  

11 – ХТ+Озон 12 мг/л ↑ 18 проц.  (n = 8);   

12 – ХТ+ Озон 12 мг/л ↑↓ 14 проц. (n = 7);  

13 – ХТ+ Озон 12 мг/л ↑ 14 проц.  (n = 8). 

 

Встановлено, що частка впливу ОФР з різними концентраціями озону на 

показники ЗОА становить більше 70 % (Р<0,05) у всіх досліджуваних групах 

хворих (8-13) (рис. 3.28). 
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Рис. 3.28. Результати однофакторного дисперсійного аналізу впливу 

озонованого фізіологічного розчину з різними концентраціями озону під час 

хіміотерапії на загальну оксидантну активність плазми крові у хворих на 

туберкульоз легень. 

8 –  ХТ+Озон 8 мг/л ↑↓ 18 проц. (n = 6);   

9 – ХТ+Озон 8 мг/л ↑ 18 проц. (n = 7); 

10 – ХТ+Озон 12 мг/л ↑↓ 18 проц. (n = 12);  

11 – ХТ+Озон 12 мг/л ↑ 18 проц.  (n = 8);   

12 – ХТ+ Озон 12 мг/л ↑↓ 14 проц. (n = 7);  

13 – ХТ+ Озон 12 мг/л ↑ 14 проц.  (n = 8). 

 

Згідно отриманих результатів проведеного дисперсійного аналізу впливу 

ОФР (з різнми концентраціями озону) на мінливість вмісту МСМ встановлено 

вірогідну частку дії даного фізичного чинника при всіх застосованих режимах 

лікування – 91,3 % (Р<0,05), 84,4 (Р<0,05), 86 % (Р<0,05), 84,3 % (Р<0,05), 83,5 

%  (Р<0,05), 81 % (Р<0,05), відповідно (рис. 3.29). 
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Рис. 3.29. Результати однофакторного дисперсійного аналізу впливу 

озонованого фізіологічного розчину з різними концентраціями озону під час 

хіміотерапії на вміст молекул середньої маси у хворих на туберкульоз легень. 

8 –  ХТ+Озон 8 мг/л ↑↓ 18 проц. (n = 6);   

9 – ХТ+Озон 8 мг/л ↑ 18 проц. (n = 7); 

10 – ХТ+Озон 12 мг/л ↑↓ 18 проц. (n = 12);  

11 – ХТ+Озон 12 мг/л ↑ 18 проц.  (n = 8);   

12 – ХТ+ Озон 12 мг/л ↑↓ 14 проц. (n = 7);  

13 – ХТ+ Озон 12 мг/л ↑ 14 проц.  (n = 8). 

 

При порівнянні часток впливу різних режимів озонотерапії на мінливість 

активності СОД та каталази встановлено виражений частотнозалежний ефект. 

Частка впливу ОФР на активність СОД становила: ХТ+Озон 8 мг/л ↑↓ 18 проц. 

(8 група) – 31,1 % (Р<0,05); ХТ+Озон 8 мг/л ↑↓ 18 проц. (група 9) – 13,1 % 

(Р>0,05); ХТ+Озон 12 мг/л ↑↓ 18 проц. (10 група) – 73,9 % (Р<0,01); ХТ+Озон 

12 мг/л ↑ 18 проц. (11 група) – 79,3 % (Р<0,05); ХТ+Озон 12 мг/л ↑↓ 14 проц.(12 

група) – 77,2 % (Р<0,05); ХТ+Озон 12 мг/л ↑ 14 проц. (13 група) – 69,4 % 

(Р<0,05) (рис. 3.30, А), на активність каталази – 88,4 % (Р<0,001); 93,8 % 

(Р<0,05); 85,3 % (Р<0,01); 81,3 % (Р<0,05); 89,1 % (Р<0,05); 92 % (Р<0,05) 

відповідно (рис. 3.30, Б). Частка впливу різних режимів озонотерапії на вміст 
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ЦП становила: 67,6 % (Р<0,001); 49,4 % (Р<0,01); 4,3 % (Р>0,05); 8,7 % (Р>0,05); 

9 % (Р>0,05); 6,8 % (Р>0,05) (рис. 3.31). Отримані результати вказують на 

істотний внесок ОФР з різними концентраціями озону на загальну мінливість 

активності СОД та каталази та високу чутливість досліджуваних ензимів до 

впливу даного чинника, що можна пояснити  структурними особливостями  

активного центру ензимів. 
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Рис. 3.30. Результати однофакторного дисперсійного аналізу впливу 

озонованого фізіологічного розчину з різними концентраціями озону під час 

хіміотерапії на активність супероксидисмутази (А), каталази (Б) у хворих на 

туберкульоз легень. 

8 –  ХТ+Озон 8 мг/л ↑↓ 18 проц. (n = 6);   
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9 – ХТ+Озон 8 мг/л ↑ 18 проц. (n = 7); 

10 – ХТ+Озон 12 мг/л ↑↓ 18 проц. (n = 12);  

11 – ХТ+Озон 12 мг/л ↑ 18 проц.  (n = 8);   

12 – ХТ+ Озон 12 мг/л ↑↓ 14 проц. (n = 7);  

13 – ХТ+ Озон 12 мг/л ↑ 14 проц.  (n = 8). 
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Рис. 3.31. Результати однофакторного дисперсійного аналізу впливу 

озонованого фізіологічного розчину з різними концентраціями озону під час 

хіміотерапії на рівень церулоплазміну у хворих на туберкульоз легень. 

8 –  ХТ+Озон 8 мг/л ↑↓ 18 проц. (n = 6);   

9 – ХТ+Озон 8 мг/л ↑ 18 проц. (n = 7); 

10 – ХТ+Озон 12 мг/л ↑↓ 18 проц. (n = 12);  

11 – ХТ+Озон 12 мг/л ↑ 18 проц.  (n = 8);   

12 – ХТ+ Озон 12 мг/л ↑↓ 14 проц. (n = 7);  

13 – ХТ+ Озон 12 мг/л ↑ 14 проц.  (n = 8). 

 

Використання однофакторного дисперсійного аналізу при дослідженні впливу 

озонотерапії, дозволило виявити дозозалежний ефект озону при збільшенні його 

концентрації, що було враховано при подальших дослідженнях. 
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3.5. Дія комплексного поєднання озонованого фізіологічного 

розчину та лазерного випромінювання на проксидантно-антиоксидантну 

рівновагу у крові хворих на вперше діагностований деструктивний  

туберкульоз легень в інтенсивній фазі хіміотерапії 

 

Проведеними дослідженнями встановлено, що застосування 

стандартизованої ХТ протягом інтенсивної фази лікування хворих на ВДТБ 

легень з деструкцією дозволяє у 45,5 % хворих достовірно позитивно вплинути 

на перебіг прооксидантно-антиоксидантних процесів, ліквідувати прояви 

ендогенної інтоксикації, стабілізувати мембранозв’язані процеси в еритроцитах 

крові, проте у 53,0 % хворих посилює дефіцит антиоксидантного потенціалу, 

зберігає достатньо високі рівні активності ТБК-позитивних продуктів процесів 

ПОЛ, ЕІ, що знижує клінічну ефективність застосування 

антимікобактеріальних препаратів і обґрунтовує необхідність корекції 

метаболічного статусу у цієї категорії хворих з використанням системних 

засобів різноспеціалізованої дії. 

Існуючі засоби зниження негативних проявів ХТ є недостатньо 

ефективними і часто не здатні попередити або зменшити системні метаболічні 

зрушення, які виникають після застосування  протитуберкульозних препаратів. 

Методи «пом’якшення» токсичного впливу протитуберкульозних препаратів на 

організм здебільшого стосуються одного, рідко двох ускладнень лікування. 

Тому в клініці для зниження побічних ефектів ХТ водночас застосовують 

декілька засобів або препаратів. Оскільки одним з основних негативних проявів 

дії хіміопрепаратів є активація процесів ВРО з подальшим зрушенням 

прооксидантно-антиоксидантної рівноваги, структурно-функціонального стану 

плазматичних мембран, в тому числі еритроцитарних, прогресуванням гіпоксії, 

накопиченням токсичних продуктів метаболізму, найбільш доцільним було б 

призначення таких засобів супроводу, які б, не знижуючи бактеріостатичного 
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ефекту антимікобактеріальних препаратів, могли одночасно впливати на 

декілька порушених ланок гомеостазу.  

Проведеними дослідженнями з вивчення ефектів впливу різних режимів 

лазерного випромінювання та ОФР в поєднанні з ХТ виявлено позитивні і 

негативні сторони застосування цих методів у хворих на ВДТБ легень. Аналіз 

проведених результатів досліджень динаміки змін прооксидантно-

антиоксидантної рівноваги під час їх застосування дає підстави до припущення 

про можливість їх взаємного посилення та нівелювання негативних наслідків 

ХТ. 

З огляду на це, досліджено вплив комплексного поєднання ОФР та 

лазерного випромінювання на рівень ендогенної інтоксикації, процеси ПОЛ та 

активність ензимів АОЗ у хворих на деструктивний ТБ легень в інтенсивній 

фазі стандартизованої ХТ. Важливо визначити, чи комплексне поєднання 

різноспрямованих за своєю природою засобів впливу при поетапному 

застосуванні не розвинуло додаткових негативних проявів у вигляді 

поглиблення дефіциту антиоксидантного потенціалу, розбалансованості 

мембранозалежних процесів. 

Проведеними на цьому етапі дослідженнями встановлено, що 

застосування різних режимів комплексного поєднання ОФР та  лазерного 

випромінювання у хворих на ВДТБ легень викликало неоднозначну реакцію в 

системі ПОЛ-АОЗ у всіх дослідних групах. Порівняння результатів досліджень 

ключових показників прооксидантно-антиоксидантних процесів до лікування і 

по завершенні інтенсивної фази ХТ дозволило виявити підвищення активності 

СОД та каталази у гемолізаті еритроцитів на тлі зниження інтенсивності 

процесів ПОЛ більш помітно виражене у груп хворих, яким додатково 

застосовували екстракорпоральні методи лікування в порівнянні з ХТ. Так, 

рівень продуктів ПОЛ – ДК та ТБК-ПП знизився у 14-й та 15-й 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 – 1,4 і 1,7 разу (P<0,01) 
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відповідно (рис. 3.32). Це зниження було статистично вірогідним (P<0,05) 

порівняно з даними після лікування лише хіміопрепаратами. Проте показники 

вмісту ДК та ТБК-ПП у більшості хворих обстежених груп не досягли величин 

норми. У хворих 18 групи, у яких вихідні значення показників ДК та ТБК-ПП 

були дещо нижчими, ніж у хворих інших груп, після проведеного лікування 

вірогідно не відрізнялись від показників здорових донорів (рис. 3.5.1). 

А 

 Б                                                     

Рис. 3.32. Показники інтенсивності процесів перекисного окиснення 

ліпідів (за вмістом ДК – А, ТБК-позитивних продуктів – Б) у крові хворих на 
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деструктивний туберкульоз легень із бактеріовиділенням за впливу різних 

режимів озонованого фізіологічного розчину та лазерного випромінювання під 

час хіміотерапії. 

Примітка: тут і надалі 
■
 - P < 0,05; 

■■
 - P < 0,01; 

■■■
 - P < 0,001– різниця 

статистично вірогідна порівняно з нормою; 

* - P < 0,05; ** - P < 0,01; *** - P < 0,001 – різниця статистично вірогідна 

порівняно до та після лікування; 

#
 - P < 0,05;

 ##
 - P < 0,01;  

###
 - P < 0,001 – різниця статистично вірогідна 

порівняно з даними після лікування одними хіміопрепаратами. 

 

Аналіз результатів досліджень ЗОА плазми крові (рис.3.33) виявив 

вірогідне зниження цього показника після проведеного лікування у хворих всіх 

обстежених груп. При застосуванні лише ХТ ЗОА плазми крові знизилась 

більш ніж вдвічі, що є сприятливою прогностичною ознакою проведеного 

лікування. Проте її величини суттєво вирізнялися від показника, зафіксованого 

у здорових донорів. У цій серії досліджень найбільш суттєво ЗОА плазми крові 

знизилась у хворих 16-ї та 18-ї груп за дії ХТ + Озон 12 мг/л ↑↓ + ВЛОК з ЧМ 

100,0 кГц – у 7 раз (P<0,01) та режиму ХТ + ВЛОК з ЧМ 100,0 кГц + Озон 12 

мг/л ↑↓ – 6,4 разу (P<0,05) відповідно (рис. 3.33).  
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Рис. 3.33. Показники загальної оксидантної активності плазми крові у 

хворих на деструктивний туберкульоз легень із бактеріовиділенням за впливу 

різних режимів озонованого фізіологічного розчину та лазерного 

випромінювання під час хіміотерапії. 

 

Основною мішенню дії ВР є біологічні мембрани, в яких є система 

захисту від їх негативного впливу. Серед всіх біологічних мембран найбільш 

чутливими до дії ВР та ПОЛ є еритроцитарні мембрани, стан яких визначає 

функціональну активність еритроцитів і, відповідно, кисневу ємність крові. 

Серед показників, що характеризують властивості еритроцитів, найбільш 

важливим є їх резистентність – стійкість до руйнівного впливу різних чинників, 

що є інтегральним показником, який дозволяє оцінити їхній функціональний 

стан. Тому дослідження впливу різних доз та концентрацій озоно- 

лазеротерапії, як окремо, так і при комплексному поєднанні, на ПГЕ в умовах 

проведення інтенсивної ХТ викликає безсумнівну зацікавленість. 

Проведеними дослідженнями встановлено, що стандартизована ХТ 

протягом інтенсивної фази лікування дозволяє знизити показник інтенсивності 

ПГЕ майже вдвічі у всіх хворих цієї групи. Найвищим є ефект впливу на ПГЕ, 

за умов застосування режиму ХТ + Озон 12 мг/л ↑↓ + ВЛОК з ЧМ 100,0 кГц (16 
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група), зменшився у 2,6 разу (P<0,001) та ХТ + ВЛОК з ЧМ 100,0 кГц + Озон 12 

мг/л ↑↓ (18 група) – у 3,1 разу (P<0,05) відповідно (рис. 3.34).  У хворих 14 та 15 

груп, у яких вихідні значення показника ПГЕ були у 2 - 3 рази нижчими, ніж у 

хворих 16, 17 та 18 груп  такого суттєвого зниження не було досягнуто. Отже 

застосування високочастотних модуляцій Не-Ne лазерне випромінювання та 

висхідного/низхідного застосування ОФР в концентрації Озон 12 мг/л дозволяє 

потенціювати позитивний вплив ХТ на процеси ПГЕ (рис. 3.34). 

 

Рис. 3.34. Показник перекисного гемолізу еритроцитів у крові хворих на 

деструктивний туберкульоз легень із бактеріовиділенням за впливу різних 

режимів озонованого фізіологічного розчину та лазерного випромінювання під 

час хіміотерапії. 

 

Антиоксидантна функція СОД у біологічних середовищах особливо 

важлива при ТБ легень, оскільки вона пов’язана з інтенсивною генерацією 

АФК. Дослідженнями проведеними у хворих на ВДТБ легень до лікування 

інтенсифікація ліпопероксидації відбувається за різкого зниження активності 

СОД, що свідчить про декомпенсацію антирадикального захисту клітин. 

Хіміотерапія дозволяє підвищити активність цього ензиму. Проте вона 

залишається нижчою у 1,5 разу порівняно з показником здорових донорів.         
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Застосування при ТБ сумісно з хіміопрепаратами озоно-, лазеротерапії 

підвищує ефективність лікування з нормалізацією порушеної рівноваги в 

системі ліпопероксидація-антиокиснювальна активність. 

За поєднаного застосування хіміо-озоно-лазеротерапії активність СОД у 

хворих усіх груп, яким застосовували екстракорпоральні методи лікування 

підвищилась і не відрізнялась від показників здорових осіб. Відмічено 

найбільше зростання активності СОД у хворих 16-ї та 18-ї груп за поєднаного 

впливу ХТ+ Озон 12 мг/л ↑↓+ВЛОК з ЧМ 5,0 кГц – у 1,47 разу (P<0,01) та ХТ+ 

Озон 12 мг/л ↑↓+ ВЛОК з ЧМ 100,0 кГц – у 1,4 раз відповідно  (P<0,05) (рис. 

3.35, А). 

Також встановлено підвищення активності каталази за впливу цих 

режимів комплексного лікування – у 1,7 разу (Р<0,001) і 1,8 разу (P< 0,05), 

відповідно (рис. 3.35, Б).  

А 
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Б 

Рис. 3.35. Рівень активності ензимів антиоксидантної системи (СОД – А, 

Каталаза – Б) у крові хворих на деструктивний туберкульоз легень із 

бактеріовиділенням за впливу різних режимів озонованого фізіологічного 

розчину та лазерного випромінювання під час хіміотерапії. 

 

Аналіз рівня мідь-вмісного протеїну ЦП, який належить до реактантів 

гострої фази запалення, виявив статистично вірогідне (Р<0,05) підвищення 

вмісту цього глікопротеїну у хворих на ВДТБ легень до лікування, а 

застосування режиму ХТ + Озон 12 мг/л ↑↓ + ВЛОК з ЧМ 100,0 кГц (група 

хворих 16) призвело до істотного зниження даного протеїну – у 1,1 разу 

(P<0,01). Проте у жодній з досліджуваних груп після проведення хіміо-озоно-

лазеротерапії вміст ЦП не сягнув величин здорових донорів (табл. 3.36). 
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Рис. 3.36. Рівень церулоплазміну у крові хворих на деструктивний 

туберкульоз легень із бактеріовиділенням за впливу різних режимів 

озонованого фізіологічного розчину та лазерного випромінювання під час 

хіміотерапії. 

 

Збереження підвищеної інтенсивності ПОЛ і накопичення його 

метаболітів, недостатня ємність антиоксидантного потенціалу після 

проведеного лікування хворих на ВДТБ легень обумовлюють у ряді випадків 

підвищений вміст у сироватці крові МСМ. 

В результаті проведених досліджень встановлено, що за впливу різних 

режимів комплексного застосування озоно-лазеротерапії, рівень ЕІ вірогідно 

знизився при всіх застосованих режимах лікування, однак найбільше зниження 

вмісту МСМ було при ХТ + ВЛОК з ЧМ 100,0 кГц + Озон 12 мг/л ↑↓ (18 група) 

− у 1,6 разу (P<0,05) та ХТ + Озон 12 мг/л ↑↓ + ВЛОК з ЧМ 100,0 кГц (16 група) 

– 1,6 разу (P<0,01)  відповідно (рис. 3.37). 
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Рис. 3.37. Вміст молекул середньої маси у сироватці крові хворих на 

деструктивний туберкульоз легень із бактеріовиділенням за впливу різних 

режимів озонованого фізіологічного розчину та лазерного випромінювання під 

час хіміотерапії. 

 

Застосування озоно-лазеротерапії сприяло зниженню рівня ЕІ організму, 

зумовленого зростанням вмісту токсичних продуктів деструкції білків за 

легеневої патології – МСМ і створювало тло для кращої реалізації дії 

антимікобактеріальної терапії пацієнтів. 

Аналіз результатів досліджень, після застосування різних режимів озоно- 

і лазеротерапії, під час стандартизованої ХТ виявив, що різні режими озоно- і 

лазеротерапії мають більш позитивно виражений ефект на збалансування 

прооксидантно-антиоксидантних процесів у хворих на ВДТБ легень, ніж лише 

проведення ХТ.  

Таким чином, результати досліджень, отримані за впливу різних режимів 

комплексної озоно- і лазеротерапії, виявили найбільший ефект впливу на 

прооксидантні та антиоксидантні процеси за дії комплексного застосування 

режиму з використанням схем Озон 12 мг/л ↑↓ + ВЛОК з ЧМ 100,0 кГц та 

ВЛОК з ЧМ 100,0 кГц + Озон 12 мг/л ↑↓ під час ХТ інтенсивної фази [181].  
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Метод хіміо-лазеро-озонотерапії запатентований згідно вимог МОЗ 

України і вважається  ефективним методом лікування хворих на ВДТБ легень 

[92]. 

 

3.5.1. Дисперсійний аналіз поєднаного впливу озонованого 

фізіологічного розчину та лазерного випромінювання на мінливість 

показників прооксидантно-антиоксидантної рівноваги у крові хворих на 

вперше діагностований туберкульоз легень з бактеріовиділенням під час 

хіміотерапії 

 

З метою кількісної оцінки поєднаного впливу модульованого He-Ne 

лазерне випромінювання та ОФР, з концентрацією озону 12 мг/л ↑↓ (з кроком        

2 мг/л), на загальну мінливість досліджуваних показників прооксидантно-

антиоксидантної рівноваги у крові хворих на деструктивний ТБ легень, було 

проведено однофакторний дисперсійний аналіз. 

На рисунках 3.38, A, Б представлено результати використання 

однофакторного дисперсійного аналізу для оцінки ефективності застосування 

різних режимів використання ОФР та He-Ne лазерного випромінювання під час 

ХТ у хворих на ВДТБ легень.   

Дисперсійний аналіз показав, що частка впливу поєднаного застосування 

ОФР та He-Ne лазерного випромінювання у всіх досліджуваних групах (14-18) на 

показники ДК та ТБК-ПП є вірогідною і становить 78,2 %, 78,7 %, 62,1 %, 78,3 %, 

59,8 % (Р<0,001) та 78,2 %, 74 %, 73,6 %, 83,6 %, 67,4 % (Р<0,001), відповідно.  
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Рис. 3.38. Результати однофакторного дисперсійного аналізу впливу 

поєднаного застосування озонованого фізіологічного розчину та лазерного 

випромінювання на процеси перекисного окиснення ліпідів (ДК – А, ТБК-

позитивні продукти – Б).  

Тут і надалі: * - P < 0,05; ** - P<0,01; *** - P<0,001. 

14 – ХТ+Озон 12 мг/л ↑↓ 18 проц.+ВЛОК з ЧМ 5 кГц (n = 20); 

15 – ХТ+Озон 12 мг/л ↑ 18 проц. + ВЛОК з ЧМ 5 кГц (n = 18); 

16 – ХТ+Озон 12 мг/л ↑↓ 18 проц. + ВЛОК з ЧМ 100 кГц (n = 13); 

17 – ХТ+Озон 12 мг/л ↑ 18 проц. + ВЛОК з ЧМ 100 кГц (n = 9); 

18 – ХТ+ВЛОК з ЧМ 100 кГц + Озон 12 мг/л ↑↓ 18 проц. (n = 12). 
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Частка впливу поєднаного застосування ОФР та ВЛОК з 5,0 та 100,0 кГц 

на інтенсивність ПГЕ була значною, найбільша частка впливу фактора 

спостерігалася за поєднаного впливу ХТ + ВЛОК з ЧМ 100,0 кГц + Озон             

12 мг/л ↑↓  (18 група) – 95 % (Р<0,001), ХТ + Озон 12 мг/л ↑ + ВЛОК з ЧМ           

100,0 кГц (17 група) – 85,6 % (Р<0,001), ХТ + Озон 12 мг/л ↑↓ + ВЛОК з ЧМ 

100,0 кГц – 84,8 % (Р<0,001) (рис. 3.39). Частка впливу фактора для 14 групи 

становила – 17,7 % (Р<0,01), 15 групи – 11,2 % (Р<0,05).  
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Рис. 3.39. Результати однофакторного дисперсійного аналізу впливу 

поєднаного застосування озонованого фізіологічного розчину та лазерного 

випромінювання на активність перекисного гемолізу еритроцитів у крові 

хворих на туберкульоз легень.  

14 – ХТ+Озон 12 мг/л ↑↓ 18 проц.+ВЛОК з ЧМ 5 кГц (n = 20); 

15 – ХТ+Озон 12 мг/л ↑ 18 проц. + ВЛОК з ЧМ 5 кГц (n = 18); 

16 – ХТ+Озон 12 мг/л ↑↓ 18 проц. + ВЛОК з ЧМ 100 кГц (n = 13); 

17 – ХТ+Озон 12 мг/л ↑ 18 проц. + ВЛОК з ЧМ 100 кГц (n = 9); 

18 – ХТ+ВЛОК з ЧМ 100 кГц + Озон 12 мг/л ↑↓ 18 проц. (n = 12). 

 

Встановлено, що частка впливу поєднаного застосування ОФР та He-Ne 

лазерного випромінювання на показники ЗОА плазми була вірогідною у всіх 

досліджуваних групах і становила 14 група – 70,6 % (Р<0,01), 15 група – 53,1 % 
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(Р<0,001), 16 група – 88,4 % (Р<0,001), 17 група – 84,3 % (Р<0,001), 18 група – 

87,1 % (Р<0,001) (рис. 3.40). 
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Рис. 3.40. Результати однофакторного дисперсійного аналізу впливу 

поєднаного застосування озонованого фізіологічного розчину та лазерного 

випромінювання на загальну оксидантну активність плазми у крові хворих на 

туберкульоз легень.  

14 – ХТ+Озон 12 мг/л ↑↓ 18 проц.+ВЛОК з ЧМ 5 кГц (n = 20); 

15 – ХТ+Озон 12 мг/л ↑ 18 проц. + ВЛОК з ЧМ 5 кГц (n = 18); 

16 – ХТ+Озон 12 мг/л ↑↓ 18 проц. + ВЛОК з ЧМ 100 кГц (n = 13); 

17 – ХТ+Озон 12 мг/л ↑ 18 проц. + ВЛОК з ЧМ 100 кГц (n = 9); 

18 – ХТ+ВЛОК з ЧМ 100 кГц + Озон 12 мг/л ↑↓ 18 проц. (n = 12). 

 

Встановлено, що частка впливу поєднаного застосування різних режимів 

ОФР та He-Ne лазерного випромінювання на вміст МСМ вірогідна і становить 

33,7 %, 43,3 %, 86,7 %, 89,8 %, 73,7 % (Р<0,001), відповідно (рис. 3.41). 
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Рис. 3.41. Результати однофакторного дисперсійного аналізу впливу 

поєднаного застосування озонованого фізіологічного розчину та лазерного 

випромінювання на вміст молекул середньої маси у крові хворих на 

туберкульоз легень.  

14 – ХТ+Озон 12 мг/л ↑↓ 18 проц.+ВЛОК з ЧМ 5 кГц (n = 20); 

15 – ХТ+Озон 12 мг/л ↑ 18 проц. + ВЛОК з ЧМ 5 кГц (n = 18); 

16 – ХТ+Озон 12 мг/л ↑↓ 18 проц. + ВЛОК з ЧМ 100 кГц (n = 13); 

17 – ХТ+Озон 12 мг/л ↑ 18 проц. + ВЛОК з ЧМ 100 кГц (n = 9); 

18 – ХТ+ВЛОК з ЧМ 100 кГц + Озон 12 мг/л ↑↓ 18 проц. (n = 12). 

 

Згідно отриманих результатів проведеного дисперсійного аналізу можна 

стверджувати, що активність ензимів СОД та каталази є чутливими до 

поєднаного впливу ОФР та модульованого He-Ne лазерного випромінювання. 

Частка впливу фактора на активність СОД становила: ХТ+Озон 12 мг/л ↑↓ 18 

проц.+ ВЛОК з ЧМ 5,0 кГц (група 14) – 67,5 % (Р<0,01); ХТ+Озон 12 мг/л ↑ 18 

проц.+ ВЛОК з ЧМ 5,0 кГц (група 15) – 64,9 % (Р<0,001); ХТ+Озон 12 мг/л ↑↓ 

18 проц. + ВЛОК з ЧМ 100,0 кГц (група 16) – 71,9 % (Р<0,001); ХТ+Озон 12 

мг/л ↑ 18 проц. + ВЛОК з ЧМ 100,0 кГц (група 17) – 71,9 % (Р<0,001); 

ХТ+ВЛОК з ЧМ 100,0 кГц + Озон 12 мг/л ↑↓ 18 проц. (група 18) – 78 % 

(Р<0,001) (рис. 3.42, А), на активність каталази – 78,2 % (Р<0,01); 81,8 % 
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(Р<0,001); 88,7 % (Р<0,001); 93 % (Р<0,001); 86,9 % (Р<0,001) відповідно (рис. 

3.42, Б).  
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Рис. 3.42. Результати однофакторного дисперсійного аналізу впливу 

поєднаного застосування озонованого фізіологічного розчину та лазерного 

випромінювання на активність супероксиддисмутази (А), каталази (Б) у крові 

хворих на туберкульоз легень.  

14 – ХТ+Озон 12 мг/л ↑↓ 18 проц.+ВЛОК з ЧМ 5 кГц (n = 20); 

15 – ХТ+Озон 12 мг/л ↑ 18 проц. + ВЛОК з ЧМ 5 кГц (n = 18); 

16 – ХТ+Озон 12 мг/л ↑↓ 18 проц. + ВЛОК з ЧМ 100 кГц (n = 13); 

17 – ХТ+Озон 12 мг/л ↑ 18 проц. + ВЛОК з ЧМ 100 кГц (n = 9); 

18 – ХТ+ВЛОК з ЧМ 100 кГц + Озон 12 мг/л ↑↓ 18 проц. (n = 12). 
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Частка впливу різних режимів на вміст ЦП становила: 14 % (Р<0,01);       

1,2 % (Р>0,05); 38,6 % (Р<0,01); 34,8 % (Р<0,05); 36,4 % (Р<0,01) (рис. 3.43). 
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Рис. 3.43. Результати однофакторного дисперсійного аналізу впливу 

поєднаного застосування озонованого фізіологічного розчину та лазерного 

випромінювання на рівень церулоплазміну у крові хворих на туберкульоз 

легень.  

14 – ХТ+Озон 12 мг/л ↑↓ 18 проц.+ВЛОК з ЧМ 5 кГц (n = 20); 

15 – ХТ+Озон 12 мг/л ↑ 18 проц. + ВЛОК з ЧМ 5 кГц (n = 18); 

16 – ХТ+Озон 12 мг/л ↑↓ 18 проц. + ВЛОК з ЧМ 100 кГц (n = 13); 

17 – ХТ+Озон 12 мг/л ↑ 18 проц. + ВЛОК з ЧМ 100 кГц (n = 9); 

18 – ХТ+ВЛОК з ЧМ 100 кГц + Озон 12 мг/л ↑↓ 18 проц. (n = 12). 

 

Для визначення причин від яких більше залежать зміни показників 

процесів ПОЛ, активності ензимів АОС, вміст МСМ у крові хворих на ВДТБ 

легень, ми вважали за доцільне кількісно оцінити вплив ОФР та He-Ne лазерне 

випромінювання з ЧМ. У цьому дослідженні доводиться мати справу з впливом 

багатьох факторів (як зазначених вище, так і неврахованих в дослідженнях). 

Одним із адекватних методів оцінки впливу досліджуваних чинників і їх 

взаємодії є двофакторний дисперсійний аналіз, що дає змогу оцінити мінливість 

показників. 
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Для з’ясування сумарного впливу ОФР та He-Ne лазерного 

випромінювання (з різними ЧМ) в мінливість показників прооксидантно-

антиоксидантної системи та вміст МСМ у крові хворих на ВДТБ легень, було 

проведено двофакторний дисперсійний аналіз із врахуванням контролю.  

Зміни досліджуваних показників у контролі зіставляли зі змінами за 

впливу ОФР з концентрацією озону 12 мг/л ↑↓ та 12 мг/л ↑, а також впливу He-

Ne лазерне випромінювання з ЧМ 5,0 кГц та 100,0 кГц та поєднаного впливу 

ХТ + Озон 12 мг/л ↑↓ №18 + ВЛОК з ЧМ 5,0 кГц, ХТ + ВЛОК з ЧМ 100,0 кГц + 

Озон 12 мг/л ↑↓ №18. 

У результаті проведеного аналізу встановлено (рис. 3.44), що частка 

впливу поєднаного впливу ОФР та He-Ne лазерне випромінювання на зміни 

вмісту ДК у крові хворих на ВДТБ легень неістотна (15,1 %, Р>0,05), тоді як 

внесок фактора ВЛОК з ЧМ становить 42,9 % (Р<0,05).  

 Нами також проведений двофакторний дисперсійний аналіз впливу 

факторів на зміни вмісту ТБК-позитивних продуктів. Встановлено, що 

найбільшим є внесок чинника поєднаного застосування ХТ+Озон + ВЛОК з ЧМ 

і становить 44,4 % (Р<0,05). 

Встановлено, що частка поєднаного впливу ОФР та модульованого He-Ne 

лазерне випромінювання на динаміку змін вмісту ТБК-ПП, ЗОА є суттєва і 

становить 44,4 % (Р<0,05), 56,85 % (Р<0,001), відповідно, на ПГЕ та вміст ДК 

неістотна (28,6  % і 15,1 %, Р>0,05, відповідно), тоді як внесок чинника ВЛОК з 

ЧМ найістотніший на ДК − 42,9 % (Р<0,05). Внесок чинника поєднаного впливу 

ОФР та модульованого He-Ne лазерного випромінювання на динаміку змін 

вмісту МСМ є неістотною і становить 5,9 % (Р>0,05). Проте на відміну від 

поєднаного застосування ОФР та лазерного випромінювання з ЧМ, внесок ОФР 

під час ХТ на вміст МСМ є достовірним і становить 72,1 % (Р<0,05). 

Внаслідок проведеного двофакторного дисперсійного аналізу 

встановлено, що значну частку впливу на активність СОД, каталази та рівень 

ЦП має поєднаний вплив ОФР (концентрація озону 12 мг/л ↑↓) + ВЛОК з ЧМ 
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100,0 кГц, що складає 71,8 % (P<0,01), 56,7 % (P<0,01), 51,8 % (P<0,01), 

відповідно. Це може свідчити про те, що поєднане застосування ОФР та 

модульованого He-Ne лазерного випромінювання під час ХТ, ймовірно, має 

безпосередній вплив на активність досліджуваних ензимів. 
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Рис. 3.44. Результати двофакторного дисперсійного аналізу впливу 

поєднаного застосування озонованого фізіологічного розчину та лазерного 

випромінювання на мінливість показників прооксидантно-антиоксидантної 

рівноваги у крові хворих на туберкульоз легень  

Примітка: * - P < 0,05; ** - P<0,01; *** - P<0,001 – різниця статистично 

вірогідна порівняно зі здоровими донорами. 

 

Проведений дисперсійний аналіз поєднаного впливу ОФР та 

модульованого He-Ne лазерного випромінювання на порушення ПОЛ/АОС 

рівноваги у крові хворих на ВДТБ легень з бактеріовиділенням під час ХТ 

підтвердив ефективність поєднаного застосування хіміо-озоно-лазеротерапії у 

хворих даної категорії. 

 

3.6. Оцінка впливу гелій-неонового лазерного випромінювання та 

озонованого фізіологічного розчину на мінливість показників 

прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу у крові хворих на вперше 
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діагностований деструктивний туберкульоз легень з використанням 

кластерного аналізу 

Відомо, що кластерний аналіз дозволяє погрупувати різні групи 

досліджень за однаковими значеннями показників.  

Застосувавши кластерний аналіз покроково проаналізували відстань між 

спостереженнями та вже створеними кластерами, за досліджуваними 

показниками і новий кластер створювала та пара, до якої відстань була 

найменшою. Кількість кластерів обраховували:  

18 – 10 = 8, де 18 – кількість досліджуваних груп; 8 – кількість кластерів. 

Середні зв’язки між групами визначали за допомогою квадрату 

Евклідової відстані. Формула Евкліда: 

Е = 2

1

)( і

n

i

і ух 


, де х і у – це координати осей площини. 

Щоб порівняти величину впливу різних факторів на досліджувані 

показники прооксидантно-антиоксидантної рівноваги − проведено кластерний 

аналіз, результати якого представлені в табл. А 1.− 3. 

Згідно даного аналізу, застосування ХТ, ХТ + ВЛОК з ЧМ 1,0 кГц (групи 

хворих 1, 3), чинить однаковий вплив на показники прооксидантно-

антиоксидантної рівноваги і належить до кластера 1. У групах хворих, які 

належать до першого кластеру, спостерігається у крові високий вміст ДК, ТБК-

ПП, ЗОА плазми крові та найбільше зниження інтенсивності ПГЕ порівняно з 

групами хворих інших кластерів. Для хворих даного кластера є характерним 

найменше підвищення показника активності СОД після застосованих чинників 

в порівнянні з іншими кластерами. На основі проведеного аналізу виявлено, що 

застосування ВЛОК з ЧМ 1,0 кГц, не зумовлює значних змін інтенсивності 

процесів ПОЛ та активності ензимів АОС, оскільки ця досліджувана група 

хворих (№ 3) є в одному кластері з групою хворих, яка приймала лише 

хіміотерапію. 

Вплив ХТ + ВЛОК (2 група хворих) на показники ПОЛ-АОС виділено в 

окремий кластер 2. Для цього кластера характерно значне зниження показників 
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ПГЕ, ЗОА плазми крові, вмісту МСМ, зростання активності СОД та зниження 

рівня ЦП у сироватці крові хворих після інтенсивної фази лікування. 

Застосовання ВЛОК з ЧМ 2,0 кГц (група хворих 4) та 3,0 кГц (5 група 

хворих) в комплексній ХТ має подібний вплив на досліджувані показники 

ПОЛ-АОС і належить до кластера 3. Для даного кластера характерним є 

зниження вмісту ДК, ТБК-ПП в еритроцитах крові та ЗОА плазми крові.  

До кластера 4 належать групи хворих 6 (яким застосовували ХТ + ВЛОК з 

ЧМ 5,0 кГц), 7 (ХТ + ВЛОК з ЧМ 100,0 кГц), 10 (ХТ + Озон 12 мг/л ↑↓ №18), 12 

(ХТ + Озон 12 мг/л ↑↓ №14 ), 13 (ХТ + Озон 12 мг/л ↑ №14), 16 (ХТ + Озон 12 

мг/л ↑↓ №18 + ВЛОК з ЧМ 100,0 кГц), 17 (ХТ + Озон 12 мг/л ↑ №18 + ВЛОК з 

ЧМ 100,0 кГц), 18 (ХТ + ВЛОК з ЧМ 100,0 кГц + Озон 12 мг/л ↑↓ №18). Згідно 

кластерного аналізу застосовані різні ЧМ He-Ne лазерного випромінювання 

мали подібний вплив на досліджувані показники ПОЛ-АОС. Спостерігалося 

значне зниження вмісту ТБК-ПП (Р˂0,01), інтенсивності ПГЕ (Р<0,01), вмісту 

МСМ (Р<0,01) та підвищення активності СОД (Р<0,01), каталази (Р<0,01), 

порівняно з іншими кластерами. Згідно з результатами кластерного аналізу, 

застосовані режими лікування у хворих 17 (ХТ + Озон 12 мг/л ↑ №18 + ВЛОК з 

ЧМ 100,0 кГц) та 18 груп (ХТ + ВЛОК з ЧМ 100,0 кГц + Озон 12 мг/л ↑ №18) 

чинять однаковий позитивний вплив на досліджувані показники 

прооксидантно–антиоксидантної рівноваги. 

За особливістю впливу ХТ + Озон 8 мг/л ↑↓ 18 процедур (група хворих 8) 

на показники прооксидантно-антиоксидантної рівноваги належить до 5 

кластера. Для хворих цього кластера характерним є значне зниження вмісту 

ДК, ТБК-ПП в еритроцитах крові, МСМ в сироватці крові та показників ЗОА в 

плазмі крові.  

До 6 кластеру належать хворі 9 групи, яким застосовували ХТ + Озон 8 

мг/л ↑ 18 процедур. В порівнянні з особливостями впливу застосованого 

режиму озонотерапії у хворих попереднього кластеру, у хворих кластеру 6 

спостерігався менш сприятливий вплив застосованого режиму лікування на 
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показники прооксидантної системи (табл. 3.9, додаток А). Так, після 

застосованого лікування показники ЗОА плазми крові у хворих 6 кластеру були 

удвічі вищими, ніж у хворих 5 кластеру. 

Таблиця 3.9 

Належність до кластерів застосованих факторів впливу на показники 

прооксидантно-антиоксидантної рівноваги у крові хворих на туберкульоз 

легень 

№ 

п/п 

Спостереження 8 Кластерів 

1. ХТ   1 

2. ХТ + ВЛОК     2 

3. ХТ + ВЛОК з ЧМ 1,0 кГц    1 

4. ХТ + ВЛОК з ЧМ 2,0 кГц        3 

5. ХТ + ВЛОК з ЧМ 3,0 кГц        3 

6. ХТ + ВЛОК з ЧМ 5,0 кГц        4 

7. ХТ + ВЛОК з ЧМ 100,0 кГц        4 

8. ХТ + О3 8 мг/л ↑↓ №18    5 

9. ХТ + О3 8 мг/л ↑ №18        6 

10. ХТ + О3 12 мг/л ↑↓ №18        4 

11. ХТ + О3 12 мг/л ↑ №18        7 

12. ХТ + О3 12 мг/л ↑↓ №14        4 

13. ХТ + О3 12 мг/л ↑ №14        4 

14. ХТ + О3 12 мг/л ↑↓ №18 + ВЛОК з ЧМ 5,0 кГц        8 

15. ХТ + О3 12 мг/л ↑ №18 + ВЛОК з ЧМ 5,0 кГц        8 

16. ХТ + О3 12 мг/л ↑↓ №18 + ВЛОК з ЧМ 100,0 кГц        4 

17. ХТ + О3 12 мг/л ↑ №18 + ВЛОК з ЧМ 100,0 кГц 4 

18. ХТ + ВЛОК з ЧМ 100,0 кГц + О3 12 мг/л ↑↓ №18        4 
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Примітки: ХТ – хіміотерапія; ВЛОК – внутрішньовенне лазерне 

опромінення крові;  ЧМ – частотні модуляції; ↑ - наростаюча концентрація з 

кроком 2 мг/л; ↑↓ - наростаючо-спадаюча концентрація з кроком 2 мг/л. 

 

Хворі 11 групи за реакцією відповіді показників прооксидантно-

антиоксидантної рівноваги на проведене лікування (ХТ + Озон 12 мг/л ↑18 

процедур) належать до 7 кластера. У хворих цього кластера відмічено 

найменший вміст ТБК-ПП в еритроцитах крові після проведеного лікування, 

що є позитивним наслідком.  

До 8-го кластеру належать хворі 14 групи (яким застосували режим 

лікування ХТ + Озон 12 мг/л ↑↓ 18 процедур + ВЛОК з ЧМ 5,0 кГц) та 15 групи 

(ХТ + Озон 12 мг/л ↑18 процедур + ВЛОК з ЧМ 5,0 кГц). У хворих даного 

кластера після проведеного лікування на стаціонарному етапі спостерігалося 

найбільш виражене зниження інтенсивності ПГЕ (Р ≤ 0,01), ЗОА плазми крові 

(Р≤0,01), підвищення активності СОД (Р<0,01), каталази (Р≤ 0,01)  та рівня ЦП 

(Р≤0,01), порівняно з іншими кластерами, що є позитивним наслідком 

проведеного лікування. Результати кластерного аналізу вказують на те, що різні 

способи введення озону за поєднаного застосування ОФР і ВЛОК з ЧМ 5,0 кГц 

мають однаковий вплив на показники прооксидантно-антиоксидантної 

рівноваги. 

Результати кластерного аналізу підтверджують, що комплексне 

поєднання різноспеціалізованих за впливом еферентних факторів з ХТ мають 

виражений позитивний ефект на досліджувані показники прооксидантно-

антиоксидантної рівноваги та МСМ в крові, свідченням цього є обʼєднання 

груп хворих з різними за природою застосованих еферентних методів лікування 

в один кластер. 

Отже, результати кластерного аналізу підтверджують, що застосування 

ОФР з концентрацією oзону – 12 мг/л + ВЛОК з ЧМ 100,0 кГц має найкращий 

вплив на показники прооксидантно-антиоксидантної рівноваги у крові хворих 
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на ВДТБ легень з бактеріовиділенням, не враховуючи спосіб введення 

озонованого фізіологічного розчину [146]. 
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РОЗДІЛ 4.  

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Згідно сучасних уявлень, молекулярними механізмами розвитку 

запалення при інфекційних захворюваннях різної етіології є метаболічні і 

мітохондріальні дисфункції, а також поєднана з ними інтенсифікація ВРО 

ліпідів біологічних мембран.  

Клінічні прояви ТБ, особливості його перебігу та результатів лікування 

тісно пов'язані з неспецифічною реактивністю хворого, його компенсаторними 

можливостями. Якщо на етапі знищення МБТ зростання продукції АФК 

відіграє позитивну роль, то в подальшому перебігу захворювання виявлено 

посилення процесів ПОЛ, зниження активності ензимів системи АОС, що 

супроводжується зростанням вмісту первинних та вторинних продуктів 

ліпопероксидації та інші метаболічні порушення, а розбалансування у 

функціонуванні прооксидантної та АОС призводить до пошкодження здорових 

тканин і прогресуванні запалення. 

Одними з основних механізмів, що регулюють стабільність і проникність 

клітинних мембран, є процеси ПОЛ та функціонування АОС. Доведено, що 

процес ПОЛ − це окиснення ліпідів АФК. У нормі ПОЛ підтримується на 

фізіологічному рівні завдяки АОС. Основне завдання АОС полягає в 

гальмуванні підвищеного утворення АФК [92, 184]. 

Основним методом, що дозволяє значно покращити стан хворих при ТБ 

легень є ХТ. Проте успіхи лікування ТБ легень лімітуються низькою 

органоспецифічністю протитуберкульозних  препаратів і пов'язаної з цим їх 

високою загальною токсичністю. Побічні ефекти антимікобактеріальних 

препаратів є причиною поглиблення імуносупресії, розвитку гіпоплазії 

гемопоезу, медикаментозно-індукованого ураження печінки та інших 

ускладнень в період ХТ, що в підсумку призводить до зниження ефективності 

лікування, а в деяких випадках − до летального результату [8, 189,  216]. 
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Сучасні досягнення експериментальної та клінічної фтизіатрії дають 

підставу говорити про безліч патогенетичних ланок, що беруть участь у 

формуванні ускладнень ХТ. У той же час встановлені універсальні механізми 

реалізації токсичних ефектів протитуберкульозних препаратів, серед яких 

центральне місце займають активація вільно-радикального окиснення (ВРО) 

ліпідів та пригнічення системи АОЗ, що ініціюються як самим специфічним 

процесом перебігу патології, так і методами його лікування.  

Порушення прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу не тільки 

підсилюють токсичну дію хіміопрепаратів відносно здорових тканин, але 

призводять у ряді випадків до зниження ефективності протитуберкульозного 

лікування. 

У зв'язку з цим поряд з етіотропною ХТ фахівці надають великого 

значення ад'ювантним засобам, здатним корегувати несприятливі метаболічні 

зрушення в осередку ураження, навколишніх тканинах, а також життєво 

важливих органах і системах організму безпосередньо не порушених 

патологічним процесом.  

В останні роки в літературі обговорюється питання застосування в терапії 

ТБ неспецифічних засобів різноспрямованої дії, здатних не тільки  знижувати 

явища інтоксикації, пов’язані з перебігом інфекційного процесу, а й також 

викликані інтенсивною медикаментозною терапією з вираженою 

антиоксидантною, антигіпоксичною і актопротекторною дією.  

Отримано переконливі дані, що демонструють системний економічний 

ефект немедикаментозних методів в лікуванні ТБ легень. При застосуванні 

еферентних методів під час ХТ сукупна ціна лікування захворювання 

знижується мінімум на 25,0 %. Виражені клінічні прояви туберкульозного 

процесу, висока частота поширених деструктивних форм, чимала вартість 

етіопатогенетичної терапії вказують на доцільність її застосування у фтизіатрії. 

Пошук методів патогенетично обгрунтованого лікування, спрямованих на 

корекцію порушень у функціонуванні системи АОЗ при ТБ легень, є 
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актуальною проблемою патогенезу даного захворювання. Складність проблеми 

полягає в тому, що засоби, які відновлюють активність АОС і ослабляють 

токсичність хіміопрепаратів, одночасно не повинні стимулювати ріст 

мікобактеріальної популяції і знижувати ефективність протитуберкульозного 

лікування. Дослідження, проведені в області відновлювальної медицини та 

фізіотерапії в 80-90-х роках минулого століття, показали, що таким вимогам 

відповідає низькоінтенсивне лазерне випромінювання, яке є ефективним 

імуномодулюючим фізіотерапевтичним фактором, що забезпечує тренування 

адаптаційних можливостей і підвищення захисних сил організму при 

відсутності теплової, так званого «енергетичної» дії на тканини, що дозволяє 

досить широко використовувати лазеротерапію у фтизіатрії. Встановлено, що 

He-Ne лазерне випромінювання не прискорює розвиток специфічного процесу, 

не стимулює ріст МБТ, не знижує ефективність стандартної схеми лікування ТБ 

легень здатне зменшувати прояви загальної токсичності антимікобактеріальних 

препаратів.  

Особливий інтерес викликає можливість застосування лазеротерапії в 

лікуванні ВДТБ легень із бактеріовиділенням. Незважаючи на наявні науково 

обгрунтовані передумови до використання лазеротерапії у фтизіатричній 

практиці, раніше, в основному, вивчалася нашкірна дія He-Ne лазерного 

випромінювання в умовах ХТ вогнищевих та інфільтративних форм 

туберкульозу легень. Не проводилося комплексної оцінки динаміки показників 

антиоксидантного статусу і прооксидантних процесів, рівня ендогенної 

інтоксикації на тлі застосування ХТ у хворих на ВДТБ легень за умови 

внутрішньовенного  лазерного опромінення крові.  

Відомо, що в реалізації саногенних ефектів лазеротерапії провідну роль 

відіграє зміна функціонального стану імунної системи, проте механізми 

імуномодулюючої дії He-Ne лазерного випромінювання до кінця не 

встановлені. Враховуючи глибину проникнення ВЛОК в тканини і високу 

чутливість до його впливу клітин Лангерганса, фібробластів, Т-лімфоцитів та, 
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ендотелію капілярів, можна припустити, що He-Ne лазерне випромінювання є 

модулятором продукції цитокінів, що забезпечують регуляцію імунної відповіді 

і міжклітинну взаємодію в тканинах. Вивчення характеру впливу ВЛОК He-Ne 

лазером на прооксидантно-антиоксидантну рівновагу, порушену за розвитку 

легеневої патології, допоможе уточнити механізми захисної антиоксидантної 

дії лазеротерапії. 

Важливим завданням є дослідження особливостей дії He-Ne лазерного 

випромінювання з частотними модуляціями під час XT деструктивних форм ТБ 

легень. Немає єдиної думки щодо оптимальних значень таких параметрів, як 

частотно-амплітудна модуляція, локалізація і тривалість впливу. Вплив цих 

фізичних характеристик на розвиток відповідних саногенних реакцій організму 

при ВДТБ легень з бактеріовиділенням в процесі застосування 

стандартизованих режимів антимікобактеріальної терапії раніше не вивчався. 

Не вирішене питання про поріг чутливості багатоклітинних організмів до ЧМ 

лазерного випромінювання самостійно і в поєднанні з іншими фізичними 

чинниками (зокрема озонотерапією).  

У дисертаційній роботі на основі проведених досліджень стану 

прооксидантної та антиоксидантної систем, за вмістом продуктів ПОЛ та МСМ 

і т.д. вперше обґрунтовано доцільність застосування озоно-лазеротерапії,  як 

ад'ювантного методу лікування при хіміотерапії ВДТБ легень з 

бактеріовиділенням. Показано, що під впливом частотно модульованого 

лазерного випромінювання знижується частка впливу прооксидантних процесів 

під час ХТ (група 6) і збільшується (в 3,3 разу) частка впливу антиоксидантних 

процесів. 

Експериментально доведено, що ЧМ (5,0 та 100,0 кГц) зменшують 

активність прооксидантних процесів за умов застосування 

антимікобактеріальних препаратів, що використовуються в схемах ХТ і 

створюють істотний стимулюючий вплив на ензиматичну ланку АОЗ.  
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Вперше встановлено, що застосування озоно-лазеротерапії в період  

інтенсивної фази ХТ сприяє корекції прооксидантно-антиоксидантної 

рівноваги, зниженню ендогенної інтоксикаці, наявних до початку лікування у 

хворих на ВДТБ легень.  

Обґрунтовано ефективність і доцільність застосування частотно 

модульованого He-Ne лазерного випромінювання і ОФР натрію хлориду в 

концентрації 12 мг/л при наростаючо / спадаючому режимі застосування (↑↓). 

Показано зв'язок порушень прооксидантно-антиоксидантного балансу з 

підвищеною продукцією МСМ при туберкульозному процесі в легенях та 

визначено вклад цих порушень у розвитку деструктивних форм ТБ легень під 

час стандартизованої ХТ в інтенсивній фазі лікування. 

Встановлено, що частота модуляцій потужності He-Ne лазерного 

випромінювання в діапазоні 1,0 – 5,0 кГц не чинить вирішального впливу на 

терапевтичну ефективність. Доведено, що чутливість організму до ЧМ 

зберігається при багаторазовому зменшенні інтенсивності ЧМ (від 5,0 кГц до 

1,0 кГц).  

Показано залежність антиоксидантного і прооксидантного ефектів He-Ne 

ВЛОК від частоти модуляцій, експозиції та тривалості курсу впливу. 

Отримані дані про вплив поєднаного застосування He-Ne ВЛОК з ЧМ та 

ОФР на прооксидантно-антиоксидантну рівновагу служать обгрунтуванням 

застосування озоно-лазеротерапії з ЧМ, як методу супроводу в період 

інтенсивної фази ХТ у хворих на ВДТБ легень, метою застосування яких є 

корекція ускладнень ХТ та перебігу туберкульозного процесу. 

Визначено оптимальні значення наростання концентрації ОФР від однієї 

процедури до іншої, тривалості курсу озонотерапії, ЧМ He-Ne випромінювання, 

кількості процедур ВЛОК в інтенсивній фазі ХТ і послідовності їх 

застосування. 

Зменшення ступеня порушень прооксидантно-антиоксидантної рівноваги 

та рівня показників МСМ у хворих на ВДТБ легень на тлі застосування ХТ 
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сприяє дотриманню стандартизованих схем лікування АМБ препаратами в 

період інтенсивної фази ХТ.  

Пошук нових технологій та способів корекції метаболічного статусу 

організму хворих на ВДТБ є надзвичайно актуальною проблемою, оскільки 

застосування стандартизованих режимів ХТ відповідно до ДОТС-стратегії не 

дає очікуваного позитивного ефекту внаслідок високої частоти розвитку 

токсико-алергічних реакцій, непереносимості хіміотерапії, супутніх 

захворювань.  

 У нашій роботі ми дослідили вплив хіміо-лазеро-озонотерапії на зміни  

показників прооксидатно-антиоксидантної рівноваги крові хворих на ВДТБ.  

Аналізуючи проведені дослідження у хворих на ВДТБ легень з 

бактеріовиділенням виявлено вірогідні зміни в порівнянні зі здоровими 

особами, які проявляються характерним для специфічного процесу в легенях 

підвищенням рівня ЕІ, інтенсивності прооксидантних процесів і зниженням 

антиоксидантних. Ці зміни мали місце практично у всіх обстежених хворих і 

були більш вираженими при більшій поширеності інфільтративно-

деструктивних змін.  

Встановлено, що як при інфільтративній так і при дисемінованій формі 

специфічного процесу в легенях характер досліджуваних змін зі сторони 

показників прооксидантно-антиоксидантної системи, ЗОА, рівня МСМ мав 

однонаправлений характер, а величина відхилень від показників норми була 

практично однаковою, і в, основному, залежала від поширеності процесу та 

величини деструкцій. Тому, в подальшому, аналіз результатів проведених 

досліджень у цієї категорії хворих проводився спільно. В результаті аналізу 

проведених досліджень встановлено, що у хворих на ТБ легень, у крові 

спостерігаються численні порушення обмінних процесів. Внаслідок цього 

виникає дисбаланс між процесами накопичення проміжних і кінцевих 

продуктів обміну різних метаболічних процесів та з’являються метаболіти, дія 

яких є токсичною для організму. Встановлено, що у хворих на деструктивний 
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туберкульоз легень, рівень показників ПОЛ значно вищий, ніж у здорових 

донорів: ДК – у 1,6 разу (Р1 < 0,05), ТБК-ПП  – 1,8 разу  (Р2 < 0,05).  

Інтенсивність ПГЕ у хворих на ТБ легень в 4,9 разу вища, ніж у здорових 

людей (Р<0,05). При розвитку туберкульозного процесу в легенях 

спостерігається високий рівень ЗОА, у той час як у здорових донорів цей 

показник у 2 рази нижчий: ЗОА плазми крові у хворих на ВДТБ легень 

становить 26,4 ± 1,2 % (проти 0,2 ± 0,001% в нормі, Р<0,001). 

Рівень ЕІ за вмістом МСМ у хворих на ВДТБ легень до ХТ вищий у 1,3 

рази, ніж у здорових осіб (Р<0,05). Активність ензимів АОЗ вірогідно знижена: 

СОД  у 1,5 разу (Р<0,05), що свідчить про порушення метаболізму, який 

зумовлений ОС при даному захворюванні; каталаза в 1,9 разу (Р<0,05). Рівень 

глікопротеїну ЦП вірогідно вищий у 1,3 разу, порівняно із здоровими донорами 

(Р<0,05) . 

Глибокі порушення функціонального стану еритроцитів, змін АОС крові, 

розбалансованість гомеостазу, відіграють, в багатьох випадках, вирішальну 

роль в отриманні низьких результатів ефективності лікування ТБ легень. 

Виявлено, що застосування стандартизованих режимів ХТ не дозволяє досягти 

“нормалізації” більшості досліджуваних процесів протягом інтенсивної фази 

лікування, лише сприяє, прояву тенденції до зниження активності процесів 

ліпопероксидації та підвищення активності ензимів АОС.  

Встановлено, що ХТ протягом інтенсивної фази лікування у хворих 1 

групи сприяла зменшенню напруження в системі процесів ПОЛ: достовірно 

знизився, в порівнянні з вихідними даними, вміст  первинних (ДК – з 23,5±0,4 

мкмоль/л до 18,76±0,4 мкмоль/л, Р<0,05) і кінцевих продуктів ПОЛ в 

мембранах еритроцитів, зріс антиоксидантний потенціал крові за рахунок 

підвищення у 1,6 разу каталазної активності в еритроцитах (з 39±2,2 % до 

64,1±1,2 %, Р<0,05). Зі сторони СОД намітилась лише тенденція до підвищення 

активності (з 40,9±1,7 % до 43,5±1,5 %, Р>0,05). Рівень ЦП зменшився в 1,2 

разу (Р<0,05), ПГЕ знизився вдвічі в порівнянні з вихідними величинами 
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(Р<0,05). Поряд з цим, зберігся підвищеним, в порівнянні з величинами норми, 

рівень ендогенної інтоксикації за показниками вмісту МСМ (у 1,2 разу). 

Показники рівня МСМ за спрямованістю і величиною зрушень корелюють з 

показниками рівня ДК і ТБК-ПП у хворих на ВДТБ легень після ХТ (r = 0,55, 

Р<0,05; r = 0,19, Р<0,05). Це вказує на ще значну активність специфічного 

процесу в легенях і необхідність подальшої ХТ з застосуванням чинників, які б 

стимулювали антиоксидантні процеси.  

Для об’єктивізації впливів еферентних методів лікування на 

метаболічний статус у дисертаційній роботі дана оцінка величини відхилень 

показників ПОЛ і АОС, вираженості ступеня ЕІ за показниками вмісту в 

сироватці крові МСМ у хворих на ВДТБ легень з різною клініко-

рентгенологічною картиною до лікування і після проведення інтенсивної фази 

ХТ з застосуванням різних способів озоно і лазеротерапії.  

Критерієм оцінювання порушення рівноваги в системі ПОЛ/АОС 

запропоновано визначати інтегральний показник – коефіцієнт К, для 

розрахунку якого використано рівняння. В нормі коефіцієнт К приблизно 

дорівнює 1. При посиленні процесів ПОЛ значення коефіцієнту К зростають, 

при пригніченні – знижуються. Використання цього інтегрального показника 

дозволяє одночасно оцінювати стан як процесів ПОЛ, так і активність АОС і 

виявити ступінь порушення рівноваги в системі ПОЛ/АОС. 

 В результаті проведених досліджень у 239 хворих на ВДТБ легень 

встановлено, що показник вираженості порушень рівноваги між 

прооксидантними і антиоксидантними процесами (К1) дорівнює 55,3, що 

свідчить про суттєві зміни в досліджуваній системі. Посилення дисбалансу в 

системі ПОЛ/АОС супроводжувалось високим рівнем показника ЕІ (МСМ), 

який становив  0,38 ± 0,004 ум. од. у цієї категорії хворих до лікування, що в 1,8 

разу більше, ніж у сироватці крові здорових донорів. 

 Оскільки це середньостатистичні дані по всій вибірці хворих з різною 

клініко-рентгенологічною картиною і поширеністю процесу, в подальшому 
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бралися до уваги результати дослідження показників прооксидантно-

антиоксидантних процесів в крові хворих згідно задекларованих груп. 

Розраховано показники вираженості порушень прооксидантно-антиоксидантної 

рівноваги до лікування (К1) і після інтенсивної фази ХТ (К2) з застосуванням 

різних режимів еферентних засобів. 

 Встановлено, що у хворих першої групи до ХТ коефіцієнт К1 становив 

36,19±6,29, що свідчить про суттєве порушення рівноваги між ПОЛ і АОС в 

сторону активації системи ПОЛ. Після ХТ інтегральний показник знизився у  

6,8 разу і становив 6,44±0,98 (P<0,001), що свідчить про зростання 

антиоксидантного потенціалу у крові хворих на ВДТБ легень.  

Як видно з наведених даних (табл. 4.1) найбільші порушення ПОЛ/АОС 

рівноваги спостерігаються у хворих 3, 4 і 5 груп з поширеними занедбаними 

туберкульозними деструктивними процесами в легенях (полікаверноз, двобічна 

дисемінація, інфільтрація). Після інтенсивної фази ХТ найменші відхилення від 

показника норми зафіксовано у хворих 6 групи (К2 становив 1,19±0,18). 

Інтегральний коефіцієнт у хворих цієї групи зменшився у 40,5  разу (P < 0,001), 

найбільше серед всіх обстежених груп. Значно зменшився ступінь порушення 

рівноваги і у хворих 3-5 груп, у яких вихідний коефіцієнт К1 був суттєво 

вищим. 

 У хворих 3-6 груп відновлення порушеної рівноваги в системі ПОЛ-АОС 

відбувалося більш інтенсивніше в порівнянні з групою хворих, у якій 

застосовували лише ХТ. 
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Таблиця 4. 1 

Інтегральний показник порушень прооксидантно-антиоксидантної 

рівноваги у хворих на вперше діагностований деструктивний 

туберкульоз легень до і після завершення інтенсивної фази хіміотерапії з 

застосуванням ВЛОК 

Групи обстежених Кількість 

хворих, 

n 

Порушення рівноваги ПОЛ/АОС 

К1 

(до лікування) 

К2 

(після лікування) 

Група хворих № 2 

ХТ+ВЛОК 

    28 22,30±3,36 7,94±0,98
*** 

Група хворих №3 

ХТ+ВЛОК з ЧМ 1,0 кГц 

11 75,42±15,12 10,84±2,84
** 

Група хворих №4 

ХТ+ВЛОК з ЧМ 2,0 кГц 

10 54,44±2,78 7,11±0,30
*** 

Група хворих №5 

ХТ+ВЛОК з ЧМ 3,0 кГц 

10 54,44±2,78 6,96±0,27
*** 

Група хворих №6 

ХТ+ВЛОК з ЧМ 5,0 кГц 

20 48,16±9,92 1,19±0,18
***,### 

Група хворих №7 

ХТ+ВЛОК з ЧМ 100,0 

кГц 

20 46,52±8,39 5,79±0,74
** 

Примітка:  * - P < 0,05; ** - P < 0,01; ***- P < 0,001 – різниця статистично 

вірогідна між групами до і після лікування. 

#

 - P < 0,05;
 ##

 - P < 0,01;  
###

 - P < 0,001 –  різниця статистично 

вірогідна порівняно з даними після лікування одними хіміопрепаратами. 

 

 Активація системи ПОЛ на тлі зниження потенціалу АОС захисту, що 

проявляється вірогідним зростанням ПОЛ у сироватці венозної крові порівняно 

зі здоровими особами, призводить до накопичення в крові МСМ, максимально 
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вираженого у хворих з наявністю інфільтративних змін. Наявна ЕІ при ТБ 

легень свідчить про токсичний компонент перебігу цього захворювання. Отже, 

застосування антиоксидантів та дезінтоксикаційних засобів може бути одним із 

патогенетично обґрунтованих принципів корекції метаболічного дисбалансу у 

хворих на ВДТБ легень.  

Позитивна, стимулююча дія лазерного випромінювання проявляється, 

зазвичай, у вузькому інтервалі доз опромінення [149,171]. Проведеними 

дослідженнями встановлено дозозалежне підвищення активності СОД, каталаза 

та протеїну ЦП у групах хворих людей, яким застосовували різні режими 

ВЛОК Ne-He лазером з різними ЧМ (1-3,0 кГц 5,0 i 100,0 кГц) та без ЧМ. На 

підставі власних результатів дослідження та даних літератури припускаємо, що 

підвищення активності ферментів АОС пов’язане з властивістю металовмісних 

ферментів (СОД, каталаза), порфіринів, які входять до складу гемопротеїдів 

(ЦП) поглинати певні кванти лазерного випромінювання. За умов гіпоксії  в 

органах і тканинах  різко зростає кількість ендогенних порфіринів, які є 

первинним фотоакцептором He-Ne лазерного випромінювання. Саме вони є 

високоактивними речовинами, які впливають на всі метаболічні процеси, 

внутрішньоклітинні сигнальні механізми.  

Таким чином, наявні на сьогоднішній день результати експериментальних 

досліджень та клінічний досвід свідчать про важливу роль ОС у формуванні та 

прогресуванні туберкульозної патології та необхідності його ранньої, 

планомірної і комплексної антиоксидантної корекції. 

Згідно даних літератури відомо, що внутрішньовенна інфузія озоно-

кисневої суміші, яка містить озон, у низьких концентраціях  від 1 до 5 мг/л має 

бактерицидний ефект [15],  концентрація 5-10 мг/л − імуностимулючий ефект 

призводить до мобілізації гуморальної ланки, підвищенню фагоцитарної 

активності нейтрофілів [17, 124, 192], більше 20 мг/л – цитотоксичний ефект. 
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Тому для вивчення впливу ОФР на прооксидантно-антиоксидантну 

рівновагу крові у хворих на ВДТБ легень з бактеріовиділенням нами 

використано концентрації озону 8 мг/л та 12 мг/л.  

Результати вираженості дисбалансу прооксидантно-антиоксидантних 

процесів наведено в таблиці 4.3. 

Таблиця 4.3  

Інтегральний показник порушень прооксидантно-антиоксидантної 

рівноваги у хворих на вперше діагностований деструктивний 

туберкульоз легень до і після завершення інтенсивної фази хіміотерапії з 

застосуванням озонотерапії 

Групи обстежених Кількість 

хворих, n 

ПОЛ/АОС 

К1 

(до лікування) 

К2 

(після лікування) 

Група хворих № 8 

ХТ+О3 8 мг/л ↑↓ 

6 73,21±14,07 6,48±1,10
** 

Група хворих №9 

ХТ+ О3 8 мг/л ↑ 

7 64,95±11,74 13,03±4,18
**

 

Група хворих №10 

ХТ+О3 12 мг/л ↑↓,   

18 процедур 

12 93,03±16,20 5,29±1,10
*** 

Група хворих №11 

ХТ+О3 12 мг/л ↑,   

18 процедур 

8 74,98±16,29 14,27±3,45
**

 

Група хворих №12 

ХТ+О3 12 мг/л ↑↓,   

14 процедур 

7 82,17±15,57 6,82±1,10
**

 

Група хворих №13 

ХТ+О3 12 мг/л ↑,   

18 процедур 

8 79,07±12,76 6,12±0,82
***
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 За внутрішньовенного введення ОФР в організм потрапляють Озон, 

кисень і ВР, тому є дуже важливим дослідження впливу О3 на інтенсивність 

процесів ПОЛ і систему АОЗ. З цією метою озонотерапію проводили з 

використанням не тільки різних концентрацій озону – 8 мг/л (8, 9 групи), 12 

мг/л (10-13 групи хворих) і режимів його введення, але й з різною кількістю 

процедур (№ 14 і № 18). До другої серії досліджень увійшли хворі на 

розповсюджені занедбані форми ТБ легень і відповідно з високим ступенем 

порушень прооксидантно-антиоксидантної рівноваги.  

У результаті проведених досліджень, нами засвідчено, що використання 

в комплексній терапії ТБ легень озоно-кисневої суміші під час ХТ мало 

великий корегуючий вплив на інгібування процесів пероксидації ліпідів і 

стимуляцію ензимів АОЗ в порівнянні з ХТ. Утворені в результаті озонолізу 

ненасичених жирних кислот озоніди призводили до зміни активності 

антиоксидантного потенціалу, пригнічення прооксидантних процесів як в 

еритроцитах крові, так і в плазмі. 

Наші результати досліджень узгоджуються з літературними даними  про те, що 

застосування ОФР стимулює активність ензимів АОС і зменшує інтенсивність 

ПОЛ [4, 114, 124, 198]. 

Як видно з таблиці 4.3, найвищі показники порушення співвідношення 

рівноваги ПОЛ/АОС зареєстровано у хворих 10 і 12 груп – 93,03±16,20 і 

82,17±15,57 відповідно, найнижчі – у хворих 9 групи – 64,95±11,74. Після 

застосованого озонованого фізіологічного розчину під час ХТ найменше 

порушення прооксидантно-антиоксидантної рівноваги виявлено у хворих 10 

групи – 5,29±1,10.  

Аналіз проведених досліджень вказує на те, що найбільш виражений 

ефект проявлявся у хворих 10 групи, яким поряд 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 

зменшився у 17,6 разу (P < 0,001) порівняно з вихідними даними. 
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Проведені дослідження свідчать про виражений позитивний вплив 

застосованих методів озонотерапії на відновлення прооксидантно-

антиоксидантної рівноваги і усунення явищ ендотоксикозу. 

Аналіз результатів показників ступеня порушення рівноваги ПОЛ/АОС 

у хворих третьої серії досліджень виявив ряд особливостей (табл. 4.5.). 

Таблиця 4.5  

Інтегральний показник порушення прооксидантно-антиоксидантної 

рівноваги у крові хворих на деструктивний туберкульоз легень до і після 

застосування хіміо-озоно-лазеротерапії 

Групи обстежених Кількість 

хворих, n 

Порушення рівноваги ПОЛ / АОС 

К1  

(до лікування) 

К2  

(після лікування) 

Група хворих № 14 

ХТ + О3 12 мг/л ↑↓ №18 + 

ВЛОК з ЧМ 5,0 кГц 

20 37,90±5,83 2,90±0,47
***,## 

Група хворих №15 

ХТ + О3 12 мг/л ↑ №18 + 

ВЛОК з ЧМ 5,0 кГц 

18 29,81±8,06 2,95±0,56
**,## 

Група хворих №16 

ХТ + О3 12 мг/л ↑↓ №18 + 

ВЛОК з ЧМ 100,0 кГц 

13 72,64±6,35 6,35±0,98
*** 

Група хворих №17 

ХТ + О3 12 мг/л ↑ №18 + 

ВЛОК з ЧМ 100,0 кГц 

9 77,07±8,57 6,12±0,65
*** 

Група хворих №18 

ХТ + ВЛОК з ЧМ 100,0 

кГц + О3 12 мг/л ↑↓ №18 

12 63,51±6,53 3,54±0,35
***,## 
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Виходячи з того, що у третю серію досліджень ввійшли групи хворих з 

різною клініко-рентгенологічною картиною – сформувалось три градації 

порушення прооксидантно-антиоксидантної рівноваги. У хворих 14 і 15 груп 

ступінь порушення до проведення лікування був найменшим, К1 становив 

37,90±5,83 і 29,81±8,06 відповідно. У хворих цих груп при застосуванні хіміо-

озоно-лазеротерапії в схемі лікування була лише різною загальна кількість 

введеного озону: у хворих 14 групи  – 12 мг/л ↑↓ Озон № 18; у хворих 15 групи 

12 мг/л ↑ Озон № 18. Після інтенсивної фази ХТ порушення рівноваги 

ПОЛ/АОС зменшилося у 13,1 (P<0,001) і 10,1 (P<0,01) рази відповідно, що 

суттєво не відрізняється від показників норми і значно краще, ніж при одній 

ХТ.  

У хворих 16 і 17 груп клінічна картина специфічного процесу в легенях 

характеризувалась більш вираженими інфільтративно-деструктивними змінами 

і наявністю інтоксикаційного синдрому, що корелювало з більш високим 

ступенем порушення ПОЛ/АОС рівноваги. Коефіцієнт К1 до початку лікування 

у хворих цих груп становив 72,64±6,35 і 77,07±8,57 відповідно. Схема 

лікування хворих цих двох груп відрізнялась від попередніх (14 і 15 груп 

хворих) частотою модуляцій лазерного випромінювання. У хворих 14 і 15 груп 

частота модуляцій була 5,0 кГц, а у хворих 16 і 17 груп – 100,0 кГц. Результати 

проведених досліджень показали суттєве зниження порушення прооксидантно-

антиоксидантної рівноваги у хворих 16 і 17 груп: коефіцієнт К2 в порівнянні з 

вихідними даними після проведеного лікування зменшився в 11,4 і 12,6               

(P < 0,001) разу відповідно. 

У хворих 18 групи була більш обмежена дисемінація та інфільтрація 

легеневої паренхіми в порівнянні з хворими у 16 і 17 групах. Коефіцієнт К1 у 

хворих цієї групи до початку лікування був 63,51±6,53. На відміну від 

попередніх груп цієї серії досліджень хворим 18 групи спочатку під час 

інтенсивної ХТ застосували ВЛОК з ЧМ 100,0 кГц, а після закінчення курсу 

лазеротерапії – озонотерапію схемою Озон 12 мг/л ↑↓ і кількістю процедур 18. 
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В результаті проведеного лікування порушення рівноваги між ПОЛ і АОС 

зменшилося у 17,9 разу (P<0,01) порівняно з вихідними даними, що суттєво 

наближається до норми. 

 Таким чином, аналіз результатів проведених досліджень дозволив 

виявити режими лікування з найбільш оптимальними змінами досліджуваних 

процесів і рекомендувати їх для практичного застосування. 

 У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове рішення наукової 

та практичної проблеми застосування еферентних методів різного спрямування 

у фтизіатрії з метою підвищення ефективності ХТ у хворих на ВДТБ легень з 

бактеріовиділенням шляхом встановлення фізіологічно обґрунтованих 

параметрів впливу на прооксидантно-антиоксидантну рівновагу, усунення 

проявів ЕІ, розробки патогенетично обгрунтованого комплексу поєднаного 

застосування хіміо-озоно-лазеротерапії, спрямованого на корекцію біохімічних 

змін, а також профілактику та зменшення негативних проявів 

протитуберкульозних препаратів. 

Узагальнюючи отримані результати, нами запропонована гіпотетична 

схема механізму впливу хіміо-озоно-лазеротерапії. 

 

         Рис. 4.1. Гіпотетична схема поєднаного впливу хіміо-озоно-лазеротерапії 

на показники прооксидантно-антиоксидантної системи крові у хворих на 

вперше діагностований туберкульоз  легень. 

ХТ + Озон + Нe-Ne лазер з 

ЧМ 

Еритроцити Плазма Сироватка 

ПОЛ: 

ДК ↓, ТБК-ПП ↓, 

ПГЕ ↓ 

Ензими АОС: 

СОД ↑, К ↑ 

ЗОА ↓ МСМ ↓ ЦП ↓ 
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Порушення прооксидантно-антиоксидантної рівноваги та наростання 

рівня МСМ в 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 в клітинах пригнічується 

ендогенна система АОЗ, ключовими ензимами якої є СОД, каталаза, ЦП. 

Хіміотерапія призводить в ряді випадків до ще більшого розбалансування цих 

процесів. При застосуванні озонованого фізіологічного розчину під час 

хіміотерапії в організм вводяться озон, кисень і вільні радикали. Спочатку 

відбувається активація вільнорадикального окиснення. При цьому швидко 

запускається АОС захисту, яку озон, мабуть, опосередковано стимулює. Але 

подальша активація ферментативної та неферментативної ланки АОС організму 

відновлює активність ПО. Наприкінці курсу лікування виявлено нормалізацію 

всіх досліджуваних компонентів.  

Причиною відновлення прооксидантно-антиоксидантної рівноваги може 

бути підвищення рівня ліпопротеїдів високої щільності, які є антиоксидантами. 

Очевидно, озон здатний активувати ліпідний обмін (Р-окиснення жирних 

кислот) безпосередньо взаємодіючи з ліпідами в кровоносному руслі і 

опосередковано за рахунок стимуляції АОЗ. В еритроцитах активація 

кисневозалежних процесів проявляється, зокрема підвищенням вмісту 

НАДФН2, який відновлює окиснений глутатіон. В результаті нормалізуються 

процеси ПОЛ, які регулюють структурно-функціональний стан  мембран.  

 Запропонована гіпотетична схема поєднаного впливу хіміо-озоно-

лазеротерапії на прооксидантно-антиоксидантну рівновагу крові у хворих на 

деструктивний ТБ легень з бактеріовиділенням дозволяє виявити найбільш 

виражені ефекти впливу на досліджувані показники в еритроцитах, плазмі та 

сироватці крові. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі відповідно до поставленої мети та завдань 

досліджено вплив внутрішньовенного частотно модульованого і 

немодульованого He-Ne опромінення крові, різних концентрацій озонованого 

фізіологічного розчину та їх поєднання  на прооксидантно-антиоксидантну 

рівновагу, вміст молекул середньої маси у крові хворих на деструктивний 

туберкульоз легень в інтенсивній фазі хіміотерапії. За результатами проведених 

досліджень зроблено наступні висновки: 

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 
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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.  

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.  
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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.  
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Додаток А 

Таблиця А.1 

Порядок алгомеризації кластерів 

Етап 

Кластер об’єднаний з Етап першої появи кластера 

Кластер 

1 

Кластер 

2 Коефіцієнти Кластер 1 Кластер 2 

Наступний 

етап 

1 4 5 1,059 0 0 14 

2 13 16 1,507 0 0 4 

3 6 7 1,899 0 0 8 

4 12 13 2,535 0 2 9 

5 10 17 2,817 0 0 9 

6 14 15 2,956 0 0 11 

7 1 3 3,943 0 0 14 

8 6 18 4,355 3 0 10 

9 10 12 4,769 5 4 10 

10 6 10 6,248 8 9 12 

11 8 14 9,957 0 6 13 

12 6 9 10,850 10 0 13 

13 6 8 11,938 12 11 16 

14 1 4 11,940 7 1 15 

15 1 2 19,205 14 0 16 

16 1 6 21,380 15 13 17 

17 1 11 27,134 16 0 0 
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Таблиця А.2 

Середні зв’язки між кластерами за показниками прооксидантно-

антиоксидантної рівноваги за впливу He-Ne лазерного випромінювання та 

озонованого фізіологічного розчину та їхньої комплексної дії 

№  

п/п 

Середні 

зв’язки  

між 

групами 

Досліджувані показники 

MСM, 

ум.од. 

ДK, 

мкмоль/л 

TБК-ПП, 

мкмоль/л 

ЗOA,  

% 

ПГЕ,  

% 

СOД, 

ум.од. 
K, % ЦП, 

мкмоль/л 

1. М 0,265 19,230 7,985 9,925 4,015 44,000 61,150 2,155 

M 0,005 0,470 0,315 0,225 0,585 0,500 2,950 0,045 

Р < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 ≤ 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

2. M 0,230 19,700 9,030 4,780 3,900 57,190 58,140 1,990 

M - - - - - - - - 

3. M 0,285 17,550 7,500 6,950 6,000 56,550 60,650 2,250 

M 0,005 0,150 0,100 0,450 0,100 0,450 0,650 0,050 

Р < 0,01 < 0,01 < 0,01 ≤ 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

4. M 0,244 16,926 6,965 5,314 6,326 60,601 68,242 2,415 

M 0,005 0,324 0,193 0,509 0,365 0,526 0,830 0,025 

Р < 0,01 < 0,01 < 0,01 ≤ 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

5. M 0,2300 15,5000 6,6800 4,0000 6,1700 54,6300 60,7000 2,2000 

M - - - - - - - - 

6. M 0,230 18,500 7,440 8,430 8,640 51,910 64,860 2,270 

M - - - - - - - - 

7. M 0,260 15,580 6,250 9,500 17,370 59,250 63,110 2,330 

M - - - - - - - - 

8. M 0,265 15,970 6,605 3,735 3,190 60,385 67,820 2,045 

M 0,005 0,190 0,025 0,235 0,340 0,715 1,850 0,105 

Р < 0,01 < 0,01 < 0,01 ≤ 0,01 ≤ 0,01 < 0,01 ≤ 0,01 ≤ 0,01 

В
сь

о
го

 

 

М 0,252 17,233 7,183 6,136 6,283 57,203 65,111 2,278 

M 0,004 0,323 0,176 0,527 0,750 1,302 0,990 0,038 

Р < 0,01 < 0,01 < 0,01 ≤ 0,01 ≤ 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
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