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Застосування зазначених препаратів спряє зменшенню клінічних симптомів 
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Вступ 

В Україні відмічається значне розповсюдження алергічного синдрому [3, 12]. 

Алергічне становище часто має в патогенетичному плані комплексний характер, оскільки 

воно може бути пов'язане як з дією радіаційного фактору низької інтенсивності внаслідок 

аварії на ЧАЕС, так і з забрудненням зовнішнього середовища радіонуклідами та водночас 

відходами великих промислових підприємств, а в сільській місцевості – пестицидами та 

ядохімікатами [6]. Екологічно небезпечні речовини накопичуються у зелених рослинах, 

організмах сільськогосподарських тварин та потім попадають в організм людини з 

харчовими продуктами, що обумовлює негативний вплив на стан імунної системи, 

сприяючи формуванню алергічного синдрому [1, 4]. 

Захворюваність на алергічні захворювання (АЗ) суттєво поширена серед осіб 

молодого, найбільш працездатного віку, що мешкають в умовах великих індустріальних 

регіонів з високим рівнем забруднення довкілля хімічно-шкідливими речовинами, зокрема 

Донбасі [2, 12]. Оскільки в патогенезі АЗ істотне значення мають порушення 

імунологічної реактивності формування клітинного імунодефіциту та активації 

аутоімунних реакцій [4, 14], у теперішній час суттєве значення надається розробці 

раціональних способів лікування та медичної реабілітації хворих на АЗ з використанням 

сучасних імуноактивних препаратів. У цьому плані нашу увагу привернула можливість 

використання у комплексному лікуванні хворих на АЗ комбінацію нових вітчизняних 

препаратів, а саме циклоферону та ербісолу. 

Циклоферон – це імуноактивний препарат, який посилює продукцію ендогенного 

інтерферону, а також має протизапальні та імуномодулюючі властивості. У клінічній 

практиці відмічена здатність циклоферону регулювати антитілоутворення, природну 

кілерну активність Т-лімфоцитів і стимулювати фагоцитоз нейтрофілів та макрофагів [11].  

Ербісол – новий український препарат природного походження, отриманий з 

ембріонів крупної рогатої худоби, що має імуномоделюючі можливості, стимулює 

регенерацію пошкоджених тканин та зменшує явища токсикозу [8, 9]. При лікуванні 

хворих на АЗ вказана комбінація застосовується вперше. Пропозиція щодо включення 

комбінації цикло-ферону та ербісолу у комплексне лікування хворих на АЗ базується на 

вперше встановленій авторами в експериментальних умовах, а потім підтвердженій у 

клініці закономірності, яка полягає в позитивному взаємопотенціюючому 

протизапальному та імуноактивному ефекті цих препаратів, що в клінічному плані сприяє 

прискоренню досягнення стійкої клінічної ремісії, більш швидкому одужанню та 

попередженню розвитку загострень у подальшому. 

Метою роботи було вивчення впливу комбінації ербісолу та циклоферону на клініко-

імунологічні показники у хворих на бронхіальну астму та алергічний риніт. 
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Матеріали та методи дослідження 

Під наглядом знаходилося дві групи пацієнтів з даним діагнозом, з яких основна 

група (76 осіб) отримувала додатково до загальноприйнятого лікування АЗ комбінацію 

циклоферону та ербісолу (циклоферон внутрішньом'язово у вигляді 12,5% розчину по 2мл 

1 раз на добу 5-7 діб поспіль, потім по 2 мл через день ще 5 ін'єкцій та ербісол по 2 мл 

протягом 7-10 діб). Група порівняння (70 осіб) отримувана лише загальноприйняте 

лікування, а саме – відхаркуючі засоби (настій трави термопсису, мукалтин, бронхолітин, 

антигістамінні препарати (супрастин, еріус), аскорутин, спазмолітики, фізіотерепевтичні 

засоби. Обидві групи обстежених хворих на АЗ були рандомізовані за віком, статтю 

хворих, тривалістю та тяжкістю перебігу.  

Всім хворим у відповідності до критеріїв Наказу МОЗ України №311 проводили 

спірометричне спостереження, визначали форсовану життєву ємність легенів (ФЖЄЛ), 

об'єм форсованого видиху за 1 с (ОФВ), пікову швидкість видиху (ПШВ) пікфлоуметром 

"Витест КС-1" [13]. Контроль ПШВ здійснювався двічі на день (вранці та ввечері). При 

збільшенні різниці між вечірніми та ранковими показниками ПШВ проводилася корекція 

запропонованої терапії [13, 14]. 

Обсяг імунологічного обстеження включав визначення кількості Т-лімфоцитів 

(CD3+), B-(CD22+) лімфоцитів, субпопуляцій Т-хелпе-рів/індукторів (CD4+) і  

Т-супресорів/кілерів (CD8+), у цитотоксичному тесті [5] з моноклональними антитілами 

(МКАТ). У роботі використовували комерційні МКАТ класів CD3+, CD4+, CD8+, CD22+ 

фірми Ortho Diagnostic Systems Inc. (США). Обчислювали імунорегуляторний індекс, як 

коефіцієнт CD4/CD8 (Th/Ts). 

В обох групах обстежених хворих вивчали загальну концентрацію ЦІК методом 

преципітації у розчині поліетиленгліколю (ПЕГ) з молекулярною масою 6000 дальтон 

[10]. Молекулярний склад ЦІК вивчали за допомогою методу диференційованої 

преципітації в 2%, 3,5% та 6% розчинах ПЕГ [5]. При цьому аналізували концентрацію 

великомолекулярних (більше 19S), середньомолекулярних (11S-19S) та дрібномолеку-

лярних (менше 11S) імунних комплексів окремо. 

Статистичну обробку одержаних результатів здійснювали на комп'ютері за 

допомогою пакетів ліцензійних програм Microsoft Office 2000, орієнтованих на обробку 

клінічної та і біологічної інформації [7]. 

 

Результати дослідження та їх обговорення 

До початку лікування хворі на АЗ обох груп, які були під наглядом, мали чітко 

виражені клініко-лабораторні та функціональні ознаки загострення патологічного процесу 

у бронхолегеневої системи. Вони скаржилися на приступи ядухи, нежить, дихання зі 

свистом, задишку при фізичному навантажені, кашель з виділенням слизового або 

слизово-гнійного харкотиння, загальну слабкість, нездужання, зниження працездатності.  

При фізикальному обстеженні встановлено наявність значної кількості сухих та 

вологих хрипів, більше в підлопаткових ділянках, жорсткого дихання. Дані вивчення 

функції зовнішнього дихання (ФЗД) свідчили про наявність значних порушень за 

обструктивним типом: відмічено значне збільшення загального бронхіального опору,  

залишкового об'єму, зменшення форсованої життєвої ємності легень на об'єм форсованого 

видиху за 1 с. З лабораторних показників загострення АЗ відмічено помірне збільшення 

кількості лейкоцитів та нейтрофілів у периферичній крові, показника ШОЕ, наявність у  

крові С-реактивного протеїну. 

Проведення клінічного обстеження в динаміці дозволило встановити, що в основній 

групі, яка додатково отримувала комбінацію циклоферону та ербісолу, позитивна 

динаміка вивчених показників більш значна та швидка, що в цілому обумовлювало 

суттєве прискорення досягнення повноцінної клінічної ремісії АЗ.  

Дані щодо впливу комбінації циклоферону та ербісолу на клінічні показники у 

хворих на АЗ наведені в табл. 1, з якої видно, що включення комбінації циклоферону та 

ербісолу у комплексне лікування хворих на АЗ має чітко виражений позитивний вплив: 

скорочувалася тривалість збереження симптомів з боку бронхолегеневої системи. 
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Таблиця 1  
Вплив комбінації циклоферону та ербісолу на клінічні показники у хворих на АЗ (М±m) 

Клінічні показники  Основна група (n=76) Група порівняння (n=70) Р 

Тривалість збереження (в днях):  

нежить  7,8±0,3  15,4±0,5  <0;01  

зниження працездатності  10,2±0,5  18,7±0,8  <0,01  

задишки  10,4±0,6  20,5±0,9  <0,01  

кашлю  11,5±0,8  21,2±1,0  <0,01  

виділення харкотиння  12,4±0,9  22,2±1,2  <0,01  

сухих хрипів у легенях  12,5±0.9  22,4±1,3  <0,01  

наявності вологих хрипів  10,5±0,8  20,0±0,9  <0,01  

напади ядухи 8,8±0,9  17,4±0,9  0,01  
 

        Дійсно, в основній групі хворих, яка додатково отримувала комбінацію циклоферону 

та ербісолу, скорочувалась тривалість задишки в 2 рази, кашлю – в 1,8 разу, виділення 

значної кількості харкотиння – в 1,8 разу, значної кількості сухих хрипів у легенях – в 1,8 

разу, наявності вологих хрипів при аускультації – в 1,9 разу, нападів ядухи – в 2 рази, 

зменшення нежиті – в середньому в 2 рази, дихання зі свистом – в 2 рази,зниження 

працездатності – в 1,8 разу. Отже, під впливом комбінації циклоферону та ербісолу 

відмічається суттєве скорочення терміну збере-ження клінічних симптомів загострення 

патологіч-ного процесу в бронхолегеневій системі, змен-шення, а потім ліквідація 

симптомів АЗ, що обумовлює прискорення досягнення стійкої клінічної ремісії. У 

середньому тривалість періоду лікування до досягнення клінічної ремісії АЗ склала в 

основній групі, у якій використовували додатково циклоферон та ербісол, 12,8±0,8 днів, у 

групі порівняння, яка лікувалася лише загальноприйнятими методами – 22,1± 1,1 дня, 

тобто в 1,8 разу більше. Отже, клінічна ремісія досягалася в основній групі обстежених 

хворих на АЗ на 9,8±0,5 дня швидше (Р>0,01), що обумовлює перевагу засобу лікування 

АЗ відносно відомого в клінічному аспекті.  

За даними ФЗД в основній групі відмічалося збільшення форсованої життєвої 

ємності легень, обсягу форсованого видиху за 1 с, та пікової швидкості видиху. Загальний 

бронхіальний опір та залишковий обсяг також зменшувалися.  

Проведення імунологічного обстеження дозволило встановити, що до початку 

лікування в обох групах хворих на АЗ, що знаходилися під наглядом, відмічалося суттєве 

порушення імунологічних показників (табл. 2). 

Таблиця 2 

Імунологічні показники у хворих на АЗ до початку лікування (М±m) 

 

Імунологічні показники  
Норма  Основна група (n=76)  Група порівняння (n=70)  Р  

CD3+, %  70,2± 2,2  50,0±1,8  51,2±1,б  <0,1 

CD4+, %  46,1±2,0  30,4±1,8  31,0±1,5  <0,1 

CD8+, %  22,2±1,9  19,2±0,8  19,6±0,6  <0,1 

CD4/CD8  2,07±0,05  1,57±0,05  1,58±0,04  <0,1 

ЦІК, г/л  1,88±0,05  3,22±0,И  3,18±0,12  <0,1 

(>19S), %  47,2±2,3  23,6±1,1  22,9±1,0  <0,1 

(>19S), г/л  0,89±0,04  0,76±0,03  0,73±0,03  <0,1 

(11S-I9S), %  31,3±1,4  46,5±2,3  43,5±2,1  <0,1 

(11S-I9S), г/л  0,59±0,04  1,52±0,07  1,58±0,07  <0,1 

(<11S), %  21,5±1,2  29,9±1,2  33,6±1,1  <0,1 

(<11S), г/л  0,4±0,02  0,94±0,04  0,87±0,05  <0,1 

Примітка: Р обчислено між показниками основної групи та групи порівняння. 
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Імунологічні зсуви полягали у наявності Т-лімфопенії, тобто зниженні кількості 

СDЗ+-лімфоцитів, зменшенні числа циркулюючих у периферійній крові                              

Т-хелперів/індукторів (CD4+), у зв'язку з чим відмічалося також зменшення 

імунорегуляторного індексу – коефіцієнту CD4/CD8. Рівень циркулюючих імунних 

комплексів (ЦІК) суттєво підвищувався, переважно за рахунок збільшення кількості 

найбільш патогенних середньомолекулярних (11S-19S) та дрібномолекулярних (<11S) 

фракцій імунних комплексів. В обох групах до початку лікування зміни імунологічних 

показників були однотиповими (Р>0,01).Проведене лікування з додатковим введенням 

комбінації ербісолу та циклоферону забезпечувало позитивний вплив на вивчені 

показники системи імунітету (табл. 3). 

Таблиця 3 
Імунологічні показники у хворих на АЗ після завершення лікування (М±m)  

 

Імунологічні показники  
Норма Основна група (n=76) Група порівняння (n=70) Р 

CD3+, %  70,2± 2,2 69,2±1,2  56,5±1,5  <0,05  

CD4+, %  46,1±2,0 45,8±1,3  32,8±1,0  <0,05  

CD8+, %  22,2±1,9 22,6±1,1  22,8±1,0  <0,1  

CD4/CD8  2,07±0,05 2,1±0,03 1,44±0,03  <0,05  

ЦІК, г/л  1,88±0,05 1,97±0,05 2,88±0,5  <0,01  

(>19S), %  47,2±2,3  46,2±1,5  25,6±102  <0,05  

(>19S), г/л  0,89±0,04  0,80±0,03  0,74±0,03  <0,1  

(11S-I9S), %  31,3±1,4 31,2±1,8 40,6±1,6  <0,05  

(11S-I9S), г/л  0,59±0,04 0,58±0,05 1,17±0,05  <0,05  

(<11S), %  21,5±1,2 22,6±1,2 33,8±1,2  <0,05  

(<11S), г/л  0,4±0,02 0,5±0,03 0,97±0,04  <0,05  

Примітка: Р обчислено між показниками основної групи та групи порівняння. 

 

Як видно з табл. 3, в основній групі хворих, яка отримувала додатково комбінацію 

циклоферону та ербісолу, відмічалася ліквідація Т-лімфопенії, нормалізація кількості 

циркулюючих СD4+-лімфоцитів, а також імунорегуляторного індексу CD4/CD8, 

нормалізація молекулярного складу імунних комплексів.  

У групі порівняння, яка отримувала лише загальноприйняте лікування, зберігалися 

суттєві порушення імунологічних показників: Т-лімфопенія, дисбаланс субпопуляційного 

складу Т-лімфоцитів, підвищений відносно норми рівень ЦІК та зсуви з боку молекуляр-

ного складу імунних комплексів, переважно за рахунок підвищення найбільш патогенної 

середньомолекулярної фракції. 

Таким чином, включення циклоферону та ербісолу до комплексного лікування 

хворих на АЗ патогенетично обгрунтовано, оскільки вони сприяють нормалізації 

імунологічних показників у обстежених хворих. 

Висновки 

Включення комбінації циклоферону та ербісолу має позитивний вплив на клінічні 

показники у хворих на АЗ, сприяє скороченню тривалості збереження алергічного 

синдрому та місцевих змін з боку бронхолегеневої системи, обумовлює досягнення стійкої 

клінічної ремісії захворювання. 

Комбінація циклоферону та ербісолу забезпечує імунореабілітацію хворих на АЗ, а 

саме сприяє ліквідації Т-лімфопенії, підвищенню кількості Т-хелперів/індукторів, 

нормалізації імунорегуляторного індексу CD4/CD8, зниженню рівня ЦІК та нормалізації 

молекулярного складу імунних комплексів. 

Отримані дані дозволяють вважати доцільним та патогенетичним використання 

комбінації циклоферону та ербісолу в якості засобів імунореабілітації хворих з алергічним 

синдромом. 
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А.В.Батарчуков. Сравнительная эффективность воздействия комбинации эрбисола и 

циклоферона на клинико-иммунологические показатели у больных с бронхиальной 

астмой и аллергическим ринитом. Луганск, Украина. 

Ключевые слова: лечение, медицинская реабилитация, иммунокоррекция.  

Использование указанных препаратов способствует уменьшению клинических симптомов 

аллергических состояний, нормализации иммунологических показателей, ликвидации      

Т-лейкопении, предупреждает дальнейшее развитие аллергозов, способствует 

нормализации показателей функции внешнего дыхания. 

 

A.V.Batarchukov. Comparative effectiveness of Influence of combination of erbisol and 

cycloferone on сlinics and immunology of patients with bronchial asthma and allergic 

rhinitis. Lugansk, Ukraine. 

Key words: treatment, medical rehabilitation, immunocorrection. 

Use of combination of erbisol and cycloferone promotes to decrease of clinical symptoms of 

allergic state, normalization of сlinical and immunological parameters, liquidation of                 

T-leucopenia, warns the further development of allergic states, promotes to normalization of 

function of external respiration. 


