фампіцину, є речовинами + 1/—II типу, слід
збалансовувати засобами протилежної дії. на
віть за умови переважання СІІ. Одним з та
ких препаратів можна вважати ізоніазид. Цей
препарат не справляв істотного впливу на клі
тинні реакції, проте встановлено, що ізоніазид
блокує ю-окислення лейкотриєнів, стаючи на
перешкоді їх інактивації, що сприяє нагро
мадженню продуктів функціонування СЦ
(РагїЬе Б. а! аі., 1990).
ВИСНОВКИ
1. Протитуберкульозні препарати поєдну
ють специфічну активність з комплексним
впливом на універсальні сигнальні системи
клітини.
2. Рифампіцин, та, меншою мірою, стреп
томіцин виявляють властивості речовини ти
пу + 1/—II, ізоніазид ■
— типу —1/+ II, а стреп
томіцин у даному відношенні індиферентний.
3. Схеми лікування туберкульозу легень
повинні передбачати збалансованість дій як
протитуберкульозних препаратів, так і засобів
патогенетичної терапії у плані їх дії на сиг
нальні системи клітини з урахуванням стану
останніх при тій, чи іншій клінічній формі
захворювання.
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ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ.
ФАРМАКОТЕРАПІЯ
КОМПЛЕКСНЕ ЗАСТОСУВАННЯ
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Розсіяний склероз являє собою демієлінізуюче захворювання нервової системи, етіо
логія та патогенез якого остаточно ще не
розкриті. Існує припущення, що захворювання
викликається персистуючою, повільно перебі
гаючою інфекцією в умовах порушення клі
тинного та гуморального імунітету.
Однією із властивостей імуностимуляторів,
зумовлюючих їх використання для лікування
PC, є здатність індуктувати вироблення інтер
ферону, який сприяє розвитку резистетності
до вірусів.
Крім того, інтерферон підвищує активність
кіллерів та системи антитілозалежної клітин
ної цитотоксичності [Кузнецов В. П., Авдеев
Т. И. 1985] макрофагів та макрофагоподібних трансформованих клітинних ліній [Вах
рамеев Н. С., та ін. 1988], стимулює або галь
мує, в залежності від дози, вироблення анти
тіл [W. Barun, Н. В. Levy, 1972].
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Дослідження змін в імунітеті при PC ви
явили порушення продукції інтерферону імуноцитами, зниження його рівня в плазмі крові
[Г. А. Акимов та ін., 1983], зменшення акти
вуючого впливу на кіллери та систему антиті
лозалежної клітинної цитотоксичності [М. Веnozuk та ін. 1980]. В залежності від фази пе
ребігу PC було зареєстровано помітне зни
ження показників фагоцитозу поліморфноядрових нейтрофілів, дефіцит функціональної
активності макрофагів, особливо у випадках
рецидиву та прогресування захворювання
[А. Г. Бакиров, В. П. Грекова 1983], а також
зміни кількості та складу Т-лімфоцитів [А. А.
Мухтарова, Л. И. Соколова, 1983).
Альтернативним варіантом терапії PC екзо
генним інтерфероном [R. L. Knobler, 1988] є
стимулювання продукції ендогенного інтерфе
рону у нейронах головного та спинного мозку
інтерфероногенами.
В літературі є повідомлення про те, що
позитивний лікувальний ефект дають вакцини,
лізати бактерій, полісахариди та ліпополісахариди бактеріального походження ■
— ацетоксан, продигіозан, зимозан [Г. П. Єниня та ін.,
1983].
Ми використовували як імуностимулюючий терапевтичний засіб пірогенал — ліпополісахарид, що утворюється внаслідок життє
діяльності Pseudomonas aeruginosa та ін.
Фармакологічною дією пірогеналу є під
вищення неспецифічної резістентрзсті орга
25

нізму. стимуляція Т-лімфоцитів та системи гі- стерігалось у 22 хворих, у решти 199 наросла
поталамус-гіпофіз-кора наднирників, збіль сила м’язів кінцівок, спастичний тонус знизив
шення фагоцитарної активності лейкоцитів і ся у 10 хворих.
мононуклеарних макрофагів, підвищення вмі
Переважний вплив препарату спостерігав
сту гамма-глобулінів у сироватці крові ся у вигляді регресу мозочкової симптомати
[Г. А. Зейгермахер, 1980]. Клініко-експери- ки: хитка хода та інтенційне тремтіння змен
ментальними дослідженнями також встанов шились у 63 хворих, у 2-х хворих були прак
лено, що застосування пірогеналу сприяє ут тично відсутні. Покращення функцій тазових
воренню більш ніжного мозкового рубця з органів спостерігалось у 31 пацієнта. Най
розрідженою структурою, яка сприяє регене більший терапевтичний ефект мав місце у
рації нервових волокон із наступним віднов молодих людей (від 19 до 34 років) із трива
ленням порушеної функції [А. А. Ярош, А. И. лістю захворювання менше 6 років, церебраль
Шульга, 1964].
ними та цереброспинальними формами РС.
Ми спостерігали 196 хворих РС віком від
У хворих, які не отримували пірогенал, по
19 до 53 років з тривалістю захворювання від зитивна динаміка характеризувалась змен
1 до 21 року. Ремітуючий перебіг РС мав у шенням ступіня парезу, вираженості атаксії
141 хворого (жінки-80, чоловіки-61). З них у та суб’єктивними змінами (покращився нас
фазі ремісії перебувало 22 хворих і у 119 бу трій, нормалізувався сон). При цьому зберег
ло загострення хвороби. У 55 хворих (жін- лась груба неврологічна симптоматика (пору
ки-27, чоловіки-38) спостерігався безперервно шення функцій тазових органів, зору, утриму
прогредієнтний перебіг. Серед хворих відмі вались патологічну рефлекси). На підставі
чались такі клінічні форми РС, як: церебро- одержаних даних вдо.Жна зробити висновок,
спинальна у 160 хворих,
що включення пірогеналу в лікувальний ком
спинальна у 26, та
плекс дає позитивний клінічний ефект при
церебральна у 10.
лікуванні РС.
В залежності від застосованого лікування
пацієнтів було поділено на дві групи:
Першу групу складали 151 хворих (жінки-82, чоловіки-69), які отримували комплек
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