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Суть впровадження:

застосування препарату "Момордика
композитум" у хворих з хронічними
формами ішемічної хвороби серця.

Пропонується для впровадження в лікувально-профілактичних
установах практичної охорони здоров'я (обласних, міських,
районних) терапевтичного і кардіологічного профілю комбінації
комплексних біологічних препаратів "Момордика композитум"
(виробництва фармацевтичної компанії "Биологіше Хайльмиттель
Хеель Гмбх", Німеччина) у лікуванні хворих з хронічними
формами ішемічної хвороби серця.
Препарат "Момордика композитум" містить: нітрогліцерин,
рослинні складові (Моmordica balsamina, Podophyllum peltatum,
Ceanothum americanus, Lycopodium clavatum, Mandragora e radice
siccato, Veratrum album, Carbo vegetabilis), компоненти тваринного
(Lachesis) та мінерального походження (Jodum, Mercurius solubilis
Hahnemanni, Argentum nitricum).
Препарат "Момордика композитум" сприяє нормалізації ліпід
ного обміну й оптимізації показників вуглеводного обміну у
хворих з хронічними формами ішемічної хвороби серця та може
бути особливо ефективним у пацієнтів із супутніми панкреатопатіями та дисліпідемією IIа типу. Застосування препарату
призводить до покращання показників вуглеводного обміну у
вигляді зниження та нормалізації рівня глюкози крові натще та
фруктозаміну у хворих з інсулінорезистентністю. "Момордика
композитум" впливає на показники внутрішньосерцевої гемодинаміки: призводить до зменшення лівого передсердя та кінцевосистолічного об'єму лівого шлуночка та сприяє підвищенню його
фракції викиду. Призначення препарату "Момордика компози
тум" дозволяє оптимізувати параметри ендотеліальної дисфункції,
характерної для хронічних форм ішемічної хвороби серця, та
сприяє зменшенню проявів ендотелій-незалежної вазодилатації
плечової артерії.
Лікування хворих з хронічними формами ішемічної хвороби
серця, що супроводжується метаболічними змінами у вигляді
гіпер- та дисліпідемій, інсулінорезистентності, повинно включати
засоби, спрямовані на усунення підвищенного рівня загального
холестерину та холестерину ліпопротеїдів низької та дуже низької
щільності та, за наявності цукрового діабету, гіпоглікемічні

засоби. При цьому практично не враховується можливість
розвитку порушень метаболізму внаслідок наявності у більшості
таких хворих дисфункції підшлункової залози та печінки.
Здатність препарату "Момордика композитум" впливати на
функціональний стан саме цих органів за рахунок усунення
порушень ліпідного та вуглеводного обмінів, та асоційованих з
ними гіпер(дис)ліпідемій та інсулінорезистентності може покра
щити перебіг ішемічної хвороби серця у пацієнтів з панкреато- та
гепатопатіями.
Препарат "Момордика композитум" випускається в ампулах
2,2 мл розчину для ін'єкцій.
"Момордика композитум" вводять внутрішньом'язово 2,2 мл
двічі на тиждень. На курс лікування складає 10 ін'єкцій. З метою
підвищення ефективності препарат доцільно використовувати в
комбінації з препаратом системної дренувальної дії "Лімфоміозот" в дозі 10 крапель тричі на день перорально впродовж курсу
лікування.
Побічні ефекти: підвищене слиновиділення. Препарат має
призначатись з обережністю при гіперфункції щитовидної залози.
Позитивна дія препарату "Момордика композитум" зберігає
ться впродовж 4-6 місяців, у зв'язку з чим рекомендовано
проводити повторні курси лікування (2 рази на рік).
Враховуючи здатність препарату "Момордика композитум"
покращувати на вуглеводний та ліпідний обміни, функціональний
стан судин серця зазначений препарат може бути віднесений до
засобів патогенетичної терапії при хронічних формах ішемічної
хвороби серця з дисліпідемією II а типу за D. Fredrickson (1970) та
панкреатопатіями з порушенням внутрішньо-секреторної функції
підшлункової залози, особливо при наявності протипоказань до
призначення статинів чи розвитку побічних ефектів статинотерапії.
За додатковою інформацією з даної проблеми слід звертатись
до авторів листа.

