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Прес-реліз
Медична статистика останніх років свідчать про значне підвищення
частоти хворих на бронхіальну астму (БА) у всьому світі, в тому числі і серед
дитячого населення. Результати клініко-епідеміологічних досліджень
підтверджують, що приблизно в 80-85% усіх випадків загострення астми
в дітей та в 60-75% у дорослих були викликані респіраторними вірусами.
Відзначається прямий взаємозв’язок між сезонним підйомом захворюваності
на ГРВІ і частотою госпіталізацій з приводу загострень астми.
Даний прес-реліз представляє результати клінічного дослідження, що
проводилося ДУ «ІПАГ НАМН України» на замовлення компанії
МірІммунофарм, Київ, (яка є виробником нового природного
імуномоделюючого засобу - дієтичної добавки «Дел-Іммун V®»)
(www.delimmune.com.ua) і було присвячено вивченню клінічної
ефективності включення дієтичної добавки Дел-Іммун V® у комплексну
терапію вірус -індукованих загострень бронхіальної астми у дітей.
Відкрите клінічне дослідження проводилося в епідемічний по грипу та
вірусним інфекціям період (вересень-грудень 2017 р.). і включало 35
пацієнтів віком від 3-х до 12 років, із загостренням бронхіальної астми на
фоні ГРВІ.
Отримані результати підтвердили безпечність та ефективність
застосування «Дел-Іммун V®», прийом якої у 2.5 рази скорочував гострий
період захворювання, запобігав розвитку бактеріального ускладнення ,
достовірно відновлював імунну резистентність організму та суттєво
знижував запальні процеси.
Після прийому «Дел-Іммун V®» на протязі 2-х місяців спостереження
пацієнти основної групи більше не мали жодного загострення основного
захворювання на фоні ГРВІ на відміну від дітей з БА групи порівняння,
четверо з яких захворіли на ГРВІ повторно за даний період часу.
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Дослідниками були сформульовані наступні висновки:
1. Прийом «Дел-Іммун V®» у дітей віком від 3-х до 12-ти років по 1
капсулі двічі на день за 30 хвилин до їжі протягом 20 днів є
ефективним у складі комплексної терапії вірус-індукованих загострень
астми.
2. Призначення «Дел-Іммун V®» дітям дошкільного та шкільного віку з
вірус-індукованим загостренням бронхіальної астми призводить до
зменшення частоти та тяжкості бронхообструктивного синдрому, що
підвищує ефективність лікування.
3. Висока ефективність «Дел-Іммун V®» та відсутність небажаних явищ
у період терапії роблять його препаратом вибору патогенетичної терапії
ГРВІ.
4. Використання «Дел-Іммун V®»
активує резерви противірусного
захисту і може бути віднесено до профілактичних засобів ГРВІ.

