IНФОРМАЦIЯ
про медико-бiологiчне нововведення, яке рекомендується для впровадження
Шифр i назва НДР та строки виконання: А .95.06 “Розробити спосiб лiкування хворих захворюваннями легень з синдромом гiперкоагуляцiї на основi використання сумiшi полiненасичених жирних кислот”, 1995 - 1997.
Назва наукової рекомендацiї. “Спосiб лiкування запальних захворювань бронхо-легеневої системи”.
Анотацiя.  Суть нововведення, що пропонується для впровадження, полягає в тому, що хворим запальними захворюваннями бронхо-легеневої системи вводять сумiш полiненасичених жирних кислот - препарат Теком у дозi 4,0 г кожного дня перорально протягом ЗО днiв. Його перевагами над iснуючими способами є те, що застосування способу викликає змiни у балансi ейкозаноїдiв i дiє як iмуномодулятор. Це приводить до зменшення синтезу бiологiчно активних речовин, що сприяють прояву запальних реакцiй, агрегацiї тромбоцитiв, гiперкоагуляцiї та активiзує Т‑клiтанний iмунiтет та макрофагальнi реакцiє, причому на вiдмiну вiд вiдомих ранiше протизапальних засобiв, що впливають на баланс ейкозаноїдiв (кортикостероїди та нестероїднi протизапальнi речовини), вiн немає побiчних ефектiв.
Таким чином, запропонований спосiб лiкування попереджає розвиток запалення у тканинах легень, дозволяє зменшити їх фiбротизацiю, викликає зменшення задишки за рахунок покращання реологiчних властивостей кровi та зменшенню судинно-легеневого опору, пiдвищує ефективнiсть фагоцитозу. При цьому не спостерiгаються побiчнi ефекти, лiкування спрощується в зв'язку з вiдсутнiстю необхiдностi регулярного клiнiко-лабораторного контролю за лiкуванням.
Показаннями для призначення сумiшi полiненасичених жирних кислот у виглядi препарату Теком є запальнi захворювання бронхо-легеневої системи, що супроводжуються синдромом гiперкоагуляцiї.
Проведена апробацiя запропонованого способу у клiнiко-функцiональному, фтизiохiрургiчному та терапевтичному вiддiленнях iнституту та у вiддiленнях клiнiчної лiкарнi нафто-переробної промисловостi.
На “Спосiб лiкування запальних захворювань бронхо-легеневої системи”одержано патент України на винахiд № 20416 А вiд 15.07.1997.
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