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ЕКОФАРМ РОЗРОБЛЯЄ АНТИВІРУСНІ
ІММУНОТРОПНІ ПРЕПАРАТИ
Світлана Ситіна
журналіст, заступник головного редактора газети "Юкрейніан Таймс"
Наукововиробнича фірма Екофарм (EkoPharm),
що базується в Києві, створила новий рослинний
препарат ПРОТЕФЛАЗИД (Proteflazidum) з широ
ким спектром антивірусної дії.
ПРОТЕФЛАЗИД — зелена рідина з характерним
запахом. Препарат містить субстанцію флавоніду у
формі гликозидів, отриманих із хлібних злаків
диких сортів. Клінічні випробування показали, що
новий препарат здатний вирішувати проблеми
вірусних захворювань та іммунопатології, оскільки
він містить речовини, які подавляють дію вірусів і
активізують імунну систему людини.
Клінічні дослідження ПРОТЕФЛАЗИДу були
проведені в Національному медичному університеті
ім. О.О. Богомольця на факультеті акушерства і
гінекології, а також у Київському науково
дослідному інституті епідеміології й інфекційних
хвороб ім. Л.В. Громашевского.
70 пацієнтів з діагнозом "герпес полових
органів" використовували ПРОТЕФЛАЗИД і засвід
чили високу ефективність препарату та відсутність
побічних ефектів. Застосування препарату при
лікуванні пацієнтів, інфікованих гепатитами B і C,
показало хороші результати і позитивний вплив на
кінетику відновлення печінки. Було встановлено, що
ПРОТЕФЛАЗИД діє
краще, ніж аналогічний
препарат, що випускається британською фірмою
Glaxo —Wellcome. Після прийому ПРОТЕФЛАЗИДу у
пацієнтів, інфікованих ВІЛ/СНІДом, повертався
апетит, відновлювалася вага тіла, зменшувалися
астенічні явища, активізувався імунітет, припи
нялося збільшення лімфатичних вузлів та змен
шувалася загроза заразних захворювань. Аналіз

результатів дослідження дав право експертам
стверджувати, що ПРОТЕФЛАЗИД нормалізує
імунну систему та чинить антивірусну і
протипухлинну дію.
Все це створює передумову для виготовлення
більш ефективних форм дозування нового препа
рату і для більш широкого використання його в
медицинській практиці. Нові форми дозування
сприятимуть більшій ефективності й оптимізації
загоювання ран при введенні ПРОТЕФЛАЗИДу в
організм. Тому в плані роботи фірми — створення
нових внутрішньовенних ін'єкційних форм,
ректальних свічок, сиропів і пігулок.
Введення ПРОТЕФЛАЗИДу в клінічну практику
дає змогу зменшити прийом дорогих антивірусних
препаратів і замінити ряд дороговартісних
медичних послуг, яких більшість пацієнтів не
можуть собі дозволити. Український ринок анти
вірусних препаратів та іммуностимуляторів
насичений в основному продукцією іноземного
виробництва. Оскільки ці препарати є високотехно
логічною продукцією, вони коштують дорого. Крім
того, імпортні препарати деякою мірою подавляють
імунітет і не є ефективними. Саме тому українські
фахівці звернули увагу на субстанції рослинного
походження.
Дослідження ПРОТЕФЛАЗИДу переконливо до
водить, що препарат позитивно впливає на розу
мові й фізичні здібності навіть фактично здорових
людей завдяки посиленню функцій імунної сис
теми. Тому цей препарат можна беззастережно
рекомендувати і як профілактичний засіб для
збереження і поліпшення здоров'я людей.
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Україна завжди славилася своїми чорноземами,
що складають 65 % її земельних ресурсів. Протягом
багатьох століть земля щедро обдаровувала
людей, що працювали на ній. Однак людям, як зав
жди, цього виявилося недостатньо. У погоні за під
вищенням врожайності з кожним роком усе більше
розширювалися масштаби застосування мінераль
них добрив і хімічних засобів захисту рослин.

У результаті залишкові пестициди, важкі метали
й інші токсичні речовини всмоктувалися рослинами
з ґрунту, змивалися опадами у водойми. Отримані
на таких землях продукти харчування і питна вода
становлять потенційну небезпеку для здоров'я
людей, оскільки, накопичуючись в організмі,
токсичні відходи приводять до патологічних змін.
Підраховано також, що в Україні втрати від

