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Суть впровадження:

Методика застосування противірусного
препарату
"Протефлазид"
при
опортуністичних інфекціях у хворих на
ВІЛ-інфекцію та СНІД.

Пропонується для впровадження в практику роботи лікувальнопрофілактичних
закладів
(амбулаторій,
стаціонарів)
методика
застосування препарату "Протефлазид" в лікуванні опортуністичних
інфекцій у хворих на ВІЛ-інфекцію та СНІД.
"Протефлазид" (Україна, НВП "Екофарм") є противірусним
препаратом, який містить флавоноїди гликозидів вилучені з диких злаків
Deschampsia catspitosa, та Calamagrostis epigeios. Механізм антивірусної
дії обумовлюється інгібіцією ДНК-полімеразної активності в
вірусмодифікованих клітинах, а також, індукцією ендогенного альфа- та
гама-інтерферону. "Протефлазид" є адаптогеном і стимулює захисні
процеси макрофагальної системи, а також має позитивну дію на психічну
і фізичну працездатність. "Протефлазид" пригнічує активність ферменту
протеази в уражених вірусом клітинах.
У дорослих людей період напіввиведення препарату коливається в
межах 5-9 годин, що обумовлює доцільність вживання його тричі на
добу.
Препарат застосовується за схемою орально в вигляді крапель,
нанесених на цукор або на шматочок хліба, через годину після їди.
Добова доза для дорослих складає 60-70мкг (ЗО крапель).
При оральному призначенні препарат всмоктується переважно
кишечнику, і частково, в шлунку. Невелика частка флавоноїдів
розпадається при первинному проходженні через печінку, основна частка
розподіляється в органах та тканинах, проникає в інфіковані вірусом
клітини.
Схема застосування препарату "Протефлазид" у хворих на ВІЛінфекцію та СНІД: по 10 крапель тричі на день впродовж 3-6-и місяців
(впродовж перших 2-4-х діб - по 5 крапель тричі на день).
Застосування "Протефлазиду" у хворих на ВІЛ-інфекцію та СНІД
обумовлює:
- зменшення клінічних проявів асоційованих з ВІЛ-інфекцією герпес-вірусних інфекцій I-V типу (віруси простого, оперізуючого
герпесів, Епштейна-Барр, цитомегалії), зокрема, інтенсивності
та
тривалості висипань при простому та оперізуючому гепресі, уражень
периферійної та центральної нервової систем); зменшення частоти
рецидивів герпесвірусної інфекції при тривалому застосуванні препарату;

- покращання діяльності печінки, зокрема, у хворих з явищами
вірусного гепатиту (зменшення вираженості цитолітичного синдрому
- активності аланін- та аспартатамінотрансфераз в 2-4 рази);
- покращання функції кишково-шлункового тракту з 2-3-го тижня
лікування, апетиту, зменшенню диспепсичних явищ, збільшенню ваги у
70% хворих на 2-3-му місяці лікування; зменшення астено-невротичних
та астено-вегетативних явищ з 2-го місяця лікування;
- підвищення імунологічного фону організму з 3-го місяця
лікування за рахунок збільшення кількості Т-та В-лімфоцитів у крові,
зокрема, лімфоцитів-хелперів (СД4) на 20-30%.
"Протефлазид" призначається як самостійний противірусний
препарат, так і в комплексі з іншими противірусними та
антибактеріальними засобами. При застосуванні його з алкоголем та
наркотичними препаратами зменшується активність.
Протипоказанням до призначення "Протефлазиду" є виражений
алергоз, цироз печінки в стадії декомпенсації.
За додатковою інформацією з даної проблеми слід звертатись до
авторів листа.
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Шановний колего!
Інформаційний лист є основним засобом наукової комунікації інноваційних
процесів у галузі. Він зручний для використання, позбавлений інформаційного
шуму, містить тільки ту інформацію, що має прикладний зміст.
"Укрмедпатентінформ" рекомендує ширше використовувати цей засіб
комунікації, видання його не вимагає значних коштів.

До відома головних (штатних та позаштатних) спеціалістів
Управлінь охорони здоров'я обласних (міських) держадміністрацій
відповідальних за реалізацію інноваційних процесів
в обласному (міському) регіоні!

Інформаційні листи, що видаються та розповсюджуються
Центром "Укрмедпатентінформ" МОЗ України дозволяється
копіювати в необхідній кількості з метою забезпечення потреб
профільних спеціалістів ТМО (РМО).
"Укрмедпатентінформ"

