ІНФОРМАЦІЯ 
про медико-біологічне нововведення, яке рекомендується для впровадження
Шифр і назва НДР та строки виконання: А.95.04 “Вивчити дію електромагнітних хвиль міліметрової довжини на окисне фосфорилювання, оксидантно-антиоксидантну систему і пентозо-фосфатний цикл в експерименті та оцінити клінічний ефект у хворих на туберкульоз легень”. Строки виконання: 01.01.95 - 31.12.97 р.
Назва наукової рекомендації: “Спосіб корекції показників енергетичного обміну у хворих на туберкульоз легень”.
Анотація.
Встановлено, що в крові хворих на туберкульоз легень, в порівнянні із здоровими людьми, значно пригнічена активність ферментів сукцінатдегідрогенази (СДГ), малатдегідрогенази (МДГ), аденозинтрифосфатази (АТФ-ази), глюкозо‑6‑фосфат дегідрогенази (Г‑6‑ФД), супероксиддисмутази (СОД), збільшена кількість молочної кислоти (МК), малонового диальдегіду (МДА), гідроперекисів ліпідів (ГПЛ) і молекул середньої маси (МСМ).
Суть нововведення, яке рекомендується для впровадження, полягає в тому, що при комплексному лікуванні хворих на туберкульоз легень проводять корекцію пригніченого енергетичного обміну організму шляхом опромінення хворих електромагнітними хвилями міліметрової довжини (ЕМХМД). Опромінення проводять на точку “хе-гу”довжиною хвилі 5,6 мм, частотою 53,5 гГц, потужністю потоку випромінювання 5 мВт/см2 протягом 20 хвилин. Курс складається з 10 щоденних сеансів. Використання ЕМХМД у хворих на туберкульоз легень вірогідно нормалізувало рівень МДГ, МСМ, Г‑6‑ФД через 3 тижні після початку комплексного лікування, а через 6 тижнів - МДА, СОД, АТФ-азу, СДГ, ГПЛ. Застосування хіміотерапії без дії ЕМХМД не приводило до нормалізації у хворих на туберкульоз легень цих показників через 6 тижнів після початку лікування.
Таким чином, застосування ЕМХМД в комплексному лікуванні хворих на туберкульоз легень підвищило у них ефективність функціонування пентозофосфатного циклу, оксидантно-антиоксидантної системи, циклу трикарбонових кислот. Завдяки цьому зменшилась кількість виникнення побічних реакцій та ускладнень, підвищилась ефективність хіміотерапії, на 1 місяць скоротився термін лікування. Спосіб, що рекомендується, добре переноситься хворими, не інвазивний, не має абсолютних протипоказань.
Показання для застосування - захворювання людей на активні форми туберкульозу легень.
Нововведення було апробовано у відділенні фтизіатрії Інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського АМН України.
Перелік необхідного обладнання. 
Міліметровохвильова установка з генератором на 5,6 мм, потужністю потоку випромінювання 5 мВт/см2.
Послуги розробників для оволодіння нововведенням. 
Курси інформації та стажування, інформаційний лист: “Застосування міліметровохвильової терапії для корекції оксидантно-антиоксидантної системи у хворих на туберкульоз легень” - Київ, Інститут фтизіатрії і пульмонології. - 1997.
Установа розробник, адреса і реквізити. Інститут фтизіатрії і пульмонології ім.Ф.Г.Яновського АМН України, 252000.м.Київ, МСП‑650, 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,
Яроцинський Володимир Борисович.
Відповідальний за впровадження - Яроцинський Володимир Борисович, тел. (044) 277‑55‑44.
Висновок Вченої Ради інституту.
Нововведення є результатом закінченої прикладної НДР і має важливе теоретичне та практичне значення.
Для корекції показників енергетичного обміну організму були розроблені оптимальні режими застосування електромагнітних хвиль міліметрової довжини в комплексному лікуванні хворих на туберкульоз легень. Спосіб корекції пригніченого енергетичного обміну за допомогою електромагнітних хвиль міліметрової довжини підвищує ефективність лікування хворих на туберкульоз легень, при цьому зменшується кількість виникнення побічних реакції та ускладнень, на 1 місяць скорочується термін лікування. Спосіб добре переноситься хворими, не інвазивний, може застосовуватися як в стаціонарі, так і в амбулаторних умовах.
Результати роботи можуть бути впроваджені шляхом наукових публікацій, ознайомлення з ними на курсах інформації і стажування.
Нововведення може знайти широке застосування в протитуберкульозних закладах України.


