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БІОМЕДИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ, МЕДИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ТА ІНСТРУМЕНТИ

Огляд пропозиції 
Механізм дії: попереджує розвиток рецидивів і метаста$
зів у хворих, радикально прооперованих з приводу со$
лідних пухлин. Має широкий спектр імунокорегуючої
дії, викликає активацію протипухлинних реакцій: сти$
мулює цитотоксичну активність природних кілерних
клітин і Т$лімфоцитів, підвищує фагоцитарну активність
макрофагів, підвищує ефективність кровотворення.

Показання: вторинний (функціональний) імуно$
дефіцит, депресія фагоцитарної і цитолітичної функ$
цій. Рекомендується в якості самостійного імуномоде$
люючого засобу у післяопераційний період, а також для
імунокорекції при післяопераційній хіміо$ та промене$
вій терапії. ПАВ має протипухлинний ефект, покращує
переносимість (стерпність) хіміо$ і променевої терапії,
дозволяє долати розвиток цитопенічних станів. Має
виражену антирецидивну і протиметастатичну дію при
багатьох нозологічних формах злоякісних новоутворень.
Протипоказань  до вживання не встановлено.

Інноваційний аспект та основні переваги
Виготовлення. Спосіб введення. Готується з аутологіч$
ної пухлинної тканини шляхом обробки її продуктами
синтезу сапрофітного мікроорганізму B.subtilis В$7025.

Протеази і лектини, які знаходяться у фільтраті,
викликають лізис пухлинних клітин. При цьому підви$
щується імуногенність  мембранних антигенів, які сти$
мулюють активність ефекторних клітин, імунну відпо$
відь макрофагів, природних кілерних клітин, Т$ і В$лім$
фоцитів, нейтрофілів. У процесі виготовлення вакцини
(ex tempore) передбачені заходи, які гарантують стериль$
ність та виключають можливість переносу живих клітин.

Разова доза при підшкірному введенні становить
30,0 мг загального білка. Повний курс складається з 3 ін'єк$
цій з інтервалом 7 діб. Ревакцинація проводиться через
1 та 6 місяців.

Вакцина не токсична, не має анафілактогенних вла$
стивостей, не спричиняє місцевих реакцій. В якості по$
бічного ефекту у частини хворих розвивається незнач$
на пірогенна транзиторна реакція з підвищенням тем$
ператури на 1–2°, яке повністю минає через 8–12 годин.

Галузі застосування 
Онкологія

Стадія розробки
Отримано сертифікат на використання в клінічній
практиці в Україні.

Клінічні дослідження. Проводилися протягом
20 років в Інституті онкології АМН України, Онкологіч$
ному центрі РАМН (м. Москва). 5 років і більше про$
жили 63,0 % і 57,0 % хворих на рак прямої та ободової
кишки стадії T3$4N1$3M0, яким вводили вакцину після
радикальної операції (в контрольних групах відповідно
29,0 % і 33,0 %). П'ятирічне виживання у хворих на рак
легені ІІІА стадії складає 38,9 % (у контролі – 10,6 %),
при плоскоклітинній формі раку легені ІІІА стадії –
57,0 % (у контролі – 13,4 %); у хворих на рак шлунка ІІІ
стадії – 57,1 % (у контролі – 30,4 %).
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ПРОТИПУХЛИННА АУТОВАКЦИНА (ПАВ) – 
НОВИЙ СПЕЦИФІЧНИЙ АКТИВНИЙ
ПРОТИПУХЛИННИЙ ПРЕПАРАТ

Рис. 1. Ефективність протипухлинної аутовакцини в комплекM
сній терапії онкологічних хворих (загальне виживання хворих)




