
дних тварин протяіом / И  діб. Через годину після останньої інуєкцп мілдронаїу Г з-
тин деканііупали і зміну метаболічного статусу клітини ви та л и  го біохімія» им Пг
хазяйкам, які позитивно змінювались рівні молочної кислоти, глокози, сечовими
піхотну майже вдвічі підвищувались в порівнянні і контро тем

Нормалізуючий полив мілдронату на ішемізований серцевин муяз підп»/рД Х г
ний електрокардіографічними даними, отриманими на кролях при ірофілактичисм
7 та 14 — добовому введенні мілдронату. Патологічні зміни, притаманні адренал
новій дистрофії, які заявляються на першій хвилині і тривають протягом 4 хв га про
являються порушенням серцевого ритму в критичному пезіоді, зникали ПІД ВПЛИ

ВОМ мілдронату. Мілдронаг недостовірно зменшув ритм серцевих скорочень, про
являв антиаритмічну дію, сприяючи попередженню виникнення шлуночкових Экст
расистол; не впливав на системний артеріальний тиск, сприяв покращенню скоро
чувальної функції міокарда.

Таким чином, український ринок фармацевтики поповнився відомим і добре за
рекомендованим при лікуванні серцево-судинних захворювань препаратом, але вже
вітчизняного виробництва.
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ЗАСТОСУВАННЯ ТІОТРИАЗОЛІНУ В КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ
АВТОІМУННОГО ТИРЕОЇДИТУ

Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава.
Виявлена участь процесів вільнорадикального окислення ліпідів в патогенезі

автоімунного тиреоїдиту, де має місце накопичення токсичних продуктів (вільних
радикалів), які руйнують мембрани тироцитів, що супроводжується їх загибеллю.
Це відкриває нові перспективи пошуку препаратів з антиоксидантними властивос
тями. Вивчення впливу тіотриазоліну на перебіг автоімунною тиреоїдиту стало ме
тою нашого дослідження:

Нами обстежено 29 осіб (5 чоловіків та 24 жінки), в віці від 20 до 55 років У всіх
хворих діагностовано автоімунний тиреоїдит. Всі хворі отримували традиційне ліку
вання (L — тироксин, ортофен, преднізолон, персен). Частина хворих (16 осіб) до
датково отримувала препарат антиоксидантної дії — тіотриазолін Доза препарату
становила ЗО мг на добу на протязі курса лікування (в середньому 4 тижні). У хво
рих до та після лікування досліджувався рівень малонового діальдегіду, дієнових
коньюгатів та активність церулоплазміну.

У хворих, на фоні достовірного посилення процесів вільнорадикального окис
лення ліпідів, було виявлено зниження активності системи антиоксидантного захис
ту. Встановлено, що при застосуванні тіотриазоліну в терапії автоімунного тиреоїди
ту спостерігається тенденція до достовірного зниження інтенсивності вільноради-
кальних реакцій та підвищення системи антиоксидантного захисту Це призвело до
зменьшення утворення вільних радикалів, що запобігає руйнуванню та загибелі ти
роцитів.. Нормалізація біохімічних показників корелювала з клінічними проявами хво
роби. У хворих відмічалась позитивна динаміка: зникли скарги на об'ємне утворен
ня в передній ділянці шиї, відчуття "комка" при ковтанні, загальна слабкість, підви
щена втомлюваність, покращилось загальне самопочуття По даним ультразвуке
ЕОГО обстеження відмічено зменьшення розмірів щиюподібюї залози
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(Примані регулы пи вказують на перспективність застосування гютриазоліну
В Ьмппексній теоатї гвпямумного іиреоідигу
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Перебіг авто ім унного  тиреоїдину при застосуванн і т іосульф ату натр ію
та л ю д сь ко го  ім уноглобул іну

Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава

1 иоеоїдит Хашимото — це прогресуюче автоімунне захворювання, якому влас
тиві паралельний розвиток гіперчутливості негайного типу (ГНТ) і гіперчутливості упо-
зільмемого типу (ГУТ) проти антигенів щитоподібної залози. Цитотоксичні лімфоци
ти та аутоантитіла підтримують тенденцію до поступового розвитку гіпотиреозу, по
мірі руйнування тканини залози, що в подальшому призводить до маніфестного гі
потиреозу Це обумовлює пошук нових сучасних методів лікування, які б запобігли
розвитку гіпотиреозу.

Метою дослідження зуявилося вивчення терапевтичної ефективності тіосуль-
фйту натрію та людського імуноглобуліну в комплексній терапії автоімунного тирео
їдиту

Нами обстежено ЗО хворих на автоімунний тиреоїдит (27 жінок, 3 чоловіків). Се
редній вік обстежених хворих становив від 20 до 60 років. Клінічний діагноз був вері-
фікований на під ставі об’єктивного обстеження та параклінічних даних. Всі хворі були
розділені на дві групи. Першу групу склали 15 хворих, які отримували традиційне
лікування (L-тироксин, ортофен, преднізолон, лерсен). Хворим другої групи (15 осіб),
в комплексне лікування додатково призначали тіосульфат натрію та людський іму-
ноглобулін. Тіосульфат натрію вводився в добовій дозі 5,0 мл ё 100 мл 0,98% роз
чину хлориду натрію внутрішньовенно крапельно, через день протягом 10 днів. Люд
ський імуноглобулін вводився в добовій дозі 3,0 мл внутрішньом'язово, через день
на протязі 10 ДН'Е. У хвзрих до початку та після лікування визначали кількісний вміст
у крові ТТГ, титри антитіл до тиреоглобуліну та тиреоїдної пероксидази.

При клінічному обстеженні в обох групах пацієнти скаржились на відчуття „ко-
мка“ Е ділянці шиї, загальну слабкість, сонливість, порушення пам'яті, зниження пра
цездатності, сухість шкіри. Пальпаторно щитоподібна залоза була дифузно збіль
шена. По даним ультразвукового дослідження було ВИЯЕІЛЄНО збільшення щитоподі
бно залози, з пониженням ехогенності тканини та неоднорідності її структури. Піс
ля проведення традиційного лікування та комплексного лікування із застосуванням
тіосульфату натрію та гюдського імуноглобуліну, у хворих спостерігалося покращення
загального стану: зменшилось відчуття „комка“ в ділянці шиї, загальна слабкість,
сонливість, підвищилась працездатність, зменшилась сухість шкіри Застосування
т ,осульфату натр.ю та людського імуноглобуліну сприяло більш швидкому зменшен-

розмірів щитоподіб іо і залози, зниженню рівня антитіл до тиреоглобуліну та ти-
Р^оідної пероксидази.

Отримані результати-дозволяють зробити висновок, що використання тіосуль-
фагу натрію га людського імуноглобуліну в комплексній терапії автоімунного тирео-
Лмту <, перспективним, так як гальмує розвиток гіпотиреозу у хворих
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