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ІНФОРМАЦІЯ 
про медико-біологічне нововведення, яке рекомендується
для впровадження


Шифр і назва НДР та строки виконання: А.98.06. «Вивчити дію електромагнітних хвиль міліметрової довжини на монооксигеназну та глутатіон-залежну системи детоксикації в експерименті та у хворих на туберкульоз легень».
Строки виконання: 01.01.98 - 31.12.2000 р.

Назва наукової рекомендації: «Спосіб комплексного лікування хворих на туберкульоз легень».

Анотація.
Встановлено, що під дією тривалої поліхіміотерапії в організмі хворих на туберкульоз легень утворюються токсичні сполуки, що проявляють пошкоджуючу дію на організм. В цих умовах підвищується активність ферментів глутатіон-залежної системи детоксикації, що сприяє руйнуванню та швидшому виведенню токсичних речовин з організму.
Суть нововведення, яке рекомендується для впровадження, полягає в тому, що на початковому етапі лікування хворих на туберкульоз легень додатково до хіміотерапії проводять опромінення електромагнітними хвилями міліметрової довжини (ЕМХМД) на область проекції загальностимулюючої біологічно активної точки «хе-гу», або на біологічно активну точку печінки «чжань-лень»(«F‑14»). Довжина електромагнітної хвилі -4,9 мм, частота -(612,1) ГГц, потужність потоку випромінювання -5 мВт/см2. Курс міліметрохвильової терапії (МХТ) складається з 10 сеансів по 20 хвилин, що проводять через день.
Використання ЕМХМД у хворих на туберкульоз легень викликає вірогідне підвищення активності одного із найважливих компонентів антипероксидазної ферментної системи клітин через 1 місяць після початку комплексного лікування, внаслідок чого знижується вміст перекису водню та органічних гідроперекисів.
Таким чином, застосування ЕМХМД в комплексному лікуванні хворих на туберкульоз легень підвищує у них активність глутатіонпероксидази, що сприяє швидшому руйнуванню та виведенню з хворого організму токсичних речовин. Завдяки цьому у хворих на туберкульоз легень, через 2 місяці після початку лікування, явища інтоксикації організму виражені в 6 разів менше в порівнянні з контрольною групою, в 1,8 разів знижується частота виникнення побічних реакцій та ускладнень, в 2 рази зменшується бактеріовиділення.
Спосіб лікування, що рекомендується, не інвазивний, не має абсолютних протипоказань.
Показання для застосування —захворювання на активні форми туберкульозу легень.
Нововведення було апробовано у відділенні фтизіатрії Інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України.
На розгляд НДЦПЕ була подана заявка на видачу патенту України на винахід «Спосіб реактивації функції монооксигеназної системи окислення мікросом в експерименті»(N 99052913; заявлено 25.05.1999)
По заявці на винахід отримано рішення про видачу патенту України без проведення експертизи по суті від 29.06.2000 р.

Перелік необхідного обладнання.
Міліметрохвильова установка з генератором на 4,9 мм, частотою (61,02,1) ГГц, потужністю потоку випромінювання 5 мВт/см2.

Послуги розробників для оволодіння нововведенням. 
Інформаційний лист «Використання міліметрохвильової терапії для зниження туберкульозної інтоксикації та корекції систем детоксикації у хворих на туберкульоз легень при хіміотерапії»—Київ, Інститут фтизіатрії і пульмонології. -2000, курси інформації та стажування.

Установа розробник, адреса і реквізити.
Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України, 03680, м. Київ‑110, узвіз Протасів Яр, 7.
Телефон (044) 277‑54‑88; факс (044) 277‑21‑18.

Прізвище, ім'я та по батькові авторів-розробників, контактний телефон, відповідальний за впровадження.
Петренко Віктор Михайлович, Коржов Віталій Іванович.
Відповідальний за впровадження —Петренко Віктор Михайлович, телефон (044) 277‑55‑44.

Висновок вченої Ради інституту. 
Нововведення є результатом закінченої прикладної НДР і має важливе теоретичне та практичне значення.
Встановлено, що електромагнітні хвилі міліметрової довжини здійснюють реактивацію NADH-специфічного редокс ланцюга мікросом печінки, що приводить до реактивації функції монооксигеназної системи
і активізації глутатіон-залежної системи детоксикації печінки.
Використання електромагнітних хвиль міліметрової довжини в комплексному лікуванні хворих на туберкульоз легень підвищує ефективність лікування хворих на цю недугу. Завдяки цьому явища інтоксикації організму виражені в 6 разів менше в порівнянні з контрольною групою, в 1,8 разів знижується частота виникнення побічних реакцій та ускладнень, в 2 рази зменшується бактеріовиділення.
Спосіб лікування не інвазивний, не має абсолютних протипоказань, може застосуватись як в стаціонарі, так і в амбулаторних умовах.
Запропоноване нововведення може бути впроваджене шляхом наукових публікацій, ознайомлення з ними на курсах інформації і стажування.
Нововведення може знайти широке застосування в протитуберкульозних закладах України.
Дана розробка грифа секретності не має.
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