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ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ОМЕГА-3 
ПОЛІНЕНАСИЧЕНИХ ЖИРНИХ КИСЛОТ ТЕКОМ ПРИ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ З ХРОНІЧНИМ ЛЕГЕНЕВИМ СЕРЦЕМ

 (інформаційний лист)





Київ 2000
	Пропонується  для застосування в комплексній терапії хворих захворюваннями легень з хронічним легеневим серцем новий лікарський препарат гіполіпідемічної, гіпокоагуляційної, антиагрегантної та імуномодулюючої дії Теком, що являє собою суміш із високим (більш ніж 43%) вмістом омега-3 поліненаси-чених жирних кислот, виробництва АТЗТ “Київський вітамінний завод”. Пропозиція внесена клініко-функціональним відділенням Інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського АМН України.
Хронічне легеневе серце — найбільш часта причина смертності хворих на хронічні захворювання легенів. На відміну від застійної недостатності кровообігу, обумовленої захворю-ваннями серця, декомпенсоване хронічне легеневе серце харак-теризується значно більшою частою рефрактерності до тради-ційних методів лікування, основу яких складають сечогінні, інотропні засоби, інгібітори ангіотензин-конвертуючого фер-менту. Це пояснюється суттєвими відмінностями механізмів розвитку застійної недостатності кровообігу при захворюваннях серця і легенів та зумовлює актуальність розробки нових підходів до фармакотерапії хворих з хронічним легеневим серцем.
В останні роки в багатьох галузях медицини бурхливо розвиваються нові наукові напрямки досліджень по вивченню біологічної ролі -3 поліненасичених жирних кислот (ПНЖК) і можливості їх застосування в клінічній практиці. Механізм дії омега-3 ПНЖК реалізується через модифікацію метаболізму арахідонової кислоти за участю ейкозапентаєнової та докоза-гексаєнової кислот. Омега-З ПНЖК є конкурентними антагоністами арахідонової кислоти, тому при надходженні їх в організм зменшується загальний вміст арахідонової кислоти, а також знижується активність її метаболізму. Внаслідок цього зменшується продукція індукторів запалення й агрегації тром-боцитів, метаболітів, які мають вазоконстрикторну дію.
	Теком приймають по 2 капсули 4 рази на добу під час їжі. Тривалість застосування препарату – 4 тижні. Лікування хворих повинно бути засновано на застосуванні повторних курсів з періо-дичністю 3-4 рази на рік, оскільки ефект препарату зберігається протягом 1-2 місяців після його відміни. Бажаним є контроль за показниками системи зсідання крові.
Під впливом Текому у хворих туберкульозом легень з хронічним легеневим серцем  на 19,1 %  поліпшилася ефективність лікування   туберкульозу легень, на  33,81  %  покращилася  переносність  протитуберкульозних  препаратів  і  зменшилася частота  побічних явищ цих препаратів. У хворих хронічними неспецифічними захворюваннями легень з хронічним легеневим серцем застосування препарату викликало зниження підвищеної агрегаційної активності тромбоцитів крові до нормального рівня або стану дезагрегації, сприяло покращанню скоротливої спроможності міокарду правого шлуночка серця та зниженню величини тиску в системі легеневої артерії.

