
ОКСИДАТИВНИЙ СТРЕС

Організм підтримує тонкий 
баланс між присутністю вільних 
радикалів, що працюють над 
оксидацією токсичних речовин, та 
своїми власними антиоксидантими 
системами. 

Коли цей баланс порушується, 
то виникає стан відомий як 
“оксидативний стрес“, виражений 
появою покшоджень клітинних 
стінок та мембран. Якщо цей процес 
не зупинити, то оксидативний стрес 
призводить то прискоренного 
старіння і значно збільшує ризик 
захворювань. 

Модель кризисної інтервенції

Найбільш ранній діагноз 
оксидативного стресу, 
на початку пошкодження клітин, 
на даний час реальний завдяки 
H&D’s  FRAS 4 Evolvo.

Втручання
  в момент

кризи (хвороби), 
      вочевидь, 
 не найбільш 
  ефективна 

стратегія.

НАУКОВА ВАЛІДАЦІЯ FRAS 4 Evolvo Підтримується більше як 600 науковими дослідженнями

Галузі інтересів та деякі застосування тестів d-ROMs 
в аналізі оксидативного стресу, у відповідності до наявної наукової літератури

Медична галузь

• Естетична медицина

• Альтернативна медицина

• Бронхопневмологія

• Кардіологія та ангіологія

• Гастроентерологія

• Геріатрія

• Гематологія

• Гепатологія

• Гомеопатична медицина

• Інфекційні захворювання

• Неонатологія та педіатрія

• Нефрологія та урологія

• Неврологія та психіатрія

• Харчування та метаболізм

• Онкологія

• Офтальмологія

• Отоларингологія

• Ревматологія

• Спортивна медицина

Старіння шкіри

Озонова терапія; вплив підшкірного введення гінкго білоба.

Хронічні обструктивні захворювання легень та інші респіраторні захворювання 

Гіпертензія; ішемічна хвороба серця; венозна недостатність; атеросклероз

Хвороба Крона

Захворювання пов’язані із старінням; старече слабоумство

Мієлодиспластичні синдроми; тромбофілічний синдром; тичинкові клітинні трансплантації

Захворювання печінки

Первинна лімфоедема нижніх кінцівок

СНІД

Післяпологова асфіксія; фототерапія новонародженого; синдром Дауна

Хронічна ниркова недостатність/діаліз; трансплантація нирки

Хвороба Альцгеймера; бічний аміотрофічний склероз

Аналіз харчових добавок; цукровий діабет; ожиріння; дисліпідемії

Вплив радіо та хемотерапії; оцінка ефективності антиоксидантної терапії

Старіння макулопатії; катаракта

Синдром Меньєра

Ревматоїдний артрит

Велоспорт; футбол; плавання; гольф; інші види спорту

Умови при яких використовували тести d-ROM

Оксидативний стрес 

Клітинне 
пошкодження

Пошкодження 
тканин

Пошкодження 
органу

Хвороба

Призначення ліків

d-ROMs тест вимірює концентрацію ROM (“реактивні 
метаболіти кисню,” вільні радикали) в крові, що є 
чудовим індикатором стресу, до того ж він є точним, 
надійним та здатним до відтворювання. 

Італійський НДЦ (Національний дослідний центр) 
підтвердив, що результати тестів d-ROMs, та 
результати тесту ЕПР (“Електронний парамагнітний 
резонанс,” який є “золотим стандартом“) є, фактично, 
взаємозамінними. 

Результати тесту виражені у U CARR, одиниця 
виміру вільних радикалів, яка зараз адаптована 
міжнародним науковим товариством.

Невелика крапля крові, яку беруть з пальця - це все, 
що необхідно для виконання тесту d-ROMs..

d-ROMs тест

Тест d-ROMs - НОРМАТИВНІ ЗНАЧЕННЯ

Нормальне значення

Граничний стан

Низький рівень оксидативного стресу

Середній рівень оксидативного стресу

Високий рівень оксидативного стресу

Високий рівень оксидативного стресу

250-300

301-320

321-340

341-400

401-500

> 500

Одиниця виміру U.Cor. 
1 U. Carr = 0,08 мг H2O2/дл

d-ROMs тест захищений міжнародними 
патентами.

PAT тест це точне, надійне, та відтворюване 
вимірювання як поглинання, так і утворення 
антиоксидантів, в концентраціях, що знаходяться у 
крові.

Невелика краплинка крові, яку беруть з пальця це 
все, що необхідно для виконання тесту PAT. 

PAT тест

PAT тест - НОРМАТИВНІ ЗНАЧЕННЯ

Одиниця виміру U.Cor. 
1 U.Cor = 1,4 мкмоль/л аскорбінової кислоти

Інтерпретація як d-ROMs, так і PAT тесту повинна 
виконуватись медичним спеціалістом. Ми 
рекомендуємо програмне забезпечення Win 
Os Менеджер, як доповнення до діагностики 
оксидативного стресу. Додатково про Win Os 
Менеджер: 

Win Os Менеджер

Властивості

Виконується аналіз ризику 

Зберігає в пам’ять та в файли результати тестів.

Обраховує дату початку режиму застосування вітамінів 
та антиоксидантів (де це підходить).

Визначає дату наступної перевірки стану 
оксидантивного стресу

Роздруковує індивідуальні звіти для доктора та 
пацієнтів. 

PAT тест захищений за допомогою міжнародних 

патентів.

Win Os менеджер - це програмне забезпечення  

для діагностики оксидативного стресу.

Дуже високе значення> 2800

Нормальне значення2200-2800

Значення на нижній межі показників2200-2000

Стан незначного дефіциту2000-1800

Дефіцитний статус< 1800
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FRAS 4 Evolvo

Додатково, H&D FRAS 4 Evolvo аналізує 
про та антиоксиданти незалежно.

Вперше, лікар може моніторувати 
реальну ефективність 
антиоксидантного лікування, 
балансувати та оптимізувати 
антиоксидантну терапію, і, що 
також дуже важливо, запобігати 
добре задокументованим 
шкідливим ефектам неправильного 
антиоксидантного лікування. 

H&D FRAS 4 Evolvo виконує глобальну 
оцінку оксидативного стресу за 
допомогою· тестів d-ROM для 
оцінки вмісту вільних радикалів 
(гіпероксидів) 

та · тесту PAT для аналізу 
антиоксидантів, обидва тести 
розізнаються як стандарти 
міжнародного наукового товариства.

Ці тести виконуються в режимі 
реального часу і дозволяють єдиному  
медичному провайдеру або медичній 
установі проводити діагностику 
оксидативного стресу з надзвичайною 
надійністю та точністю. 

КАНДИДАТИ ТА ЦІЛІ ТЕСТА d-ROMs

КАНДИДАТИ

Здорові, без клінічних симптомів захворювань, 
без будь яких факторів ризику для OС*.

ПРИКЛАДИ ЦІЛІ

Всі практично здорові люди. Для того, щоб ідентифікувати та попередити 
OС* та його послідовності (передчасне старіння, 
хвороби).

Здорові, клінічно безсимптомні люди, з одним 
або більшою кількістю факторів ризику для OС*.

Суб’єкти впливу радіаційних джерел та / або 
забруднювачів повітря, суб’єкти з надмірною 
вагою або з ожирінням, зловживаючи 
алкоголем, а також ті що мають незбалансовану 
дієту, недостатньо займаються фізичними 
навантаженнями, курці тощо.

Для ідентифікації та запобігання OС* та його 
наслідків.

Суб’єкти з OС*- пов’язаними хворобами . Пацієнти з одним або більшою кількістю 
захворювань: хвороба Альцгеймера, хвороба 
Паркінсона, інсульт, інфаркт, гіпертонія, 
захворювання периферичних судин, хронічні 
обструктивні захворювання легень, целіакія, 
хвороба Крона, панкреатит, гепатит, СНІД, 
ревматоїдний артрит, хронічна ниркова 
недостатність, мієлодиспластичні синдроми, 
діабет, дісліпідемії, синдром Дауна, деякі види 
раку тощо..

Для моніторингу OС* та запобіганням його 
наслідкам.
Для мониторинга ефективності специфічної 
терапії поточного захворювання, що 
комбінується с антиоксидантною терапією 
поточної хвороби..

Суб’єкти, що отримують лікування від ризику 
генерації OС* .

Пацієнти, що проходять фармакотерапію (хімічні 
терапевтичні методи, замісна гормональна 
терапія, таблетки тощо), гемодіаліз, 
трансплантація органу, хірургічне шунтування 
тощо.

Для того, щоб ідентифікувати та попередити 
OS* та його наслідки.
Для моніторування ефективності можливих 
заходів, що проводяться з метою запобігання 
оксидативного пошкодження тканин.

*ОС: оксидативний стрес

FRAS 4 Evolvo - Аналітична Система Вільних Радикалів

ДЛЯ КОГО ДОСТУПНИЙ H&D’S FRAS 4 Evolvo? 
H&D FRAS 4 Evolvo доступний як для окремих лікарів так і для всіх 
організацій у сфері охорони здоров’я.

ДЛЯ ЧОГО ВІН ПРИЗНАЧЕНИЙ? 
H&D FRAS 4 Evolvo виконує глобальну оцінку оксидативного стресу 
виконанням та реєстрацією d-ROMs, та PAT тестів.

НАСКІЛЬКИ ВІН ВАЖКИЙ В ВИКОРИСТАННІ?
H&D FRAS 4 Evolvo, із своїм спеціалізованим фотометром і вбудованою 
центрифугою, дозволяє оператору виконувати d-ROMs та PAT тести в 
простій, покроковій манері, що керується чіткими підказками на дисплеї 
оператора. Вбудований принтер здатний надрукувати “білет“ з іменем 
пацієнта, ім`ям доктора та адресою, результатами та датою тестування. 
Оновлення програмного забезпечення, додаткові тести, коли доступні, 
завантажуються через порт USB. 

• ЛЕГКІСТЬ В ВИКОРИСТАННІ•
• ВКАЗІВКИ НА ДИСПЛЕЇ
• МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ 
ПІДГОТОВКИ ОПЕРАТОРІВ
• РЕЗУЛЬТАТИ ПРОТЯГОМ 
ДЕКІЛЬКОХ ХВИЛИН
• ТОЧНІСТЬ
• БЕЗПЕЧНИЙ І ЗРУЧНИЙ

НАУКОВА ВАЛІДАЦІЯ FRAS 4 Evolvo Підтримується більше як 600 науковими дослідженнями

Це важливо перевірити 
необхідність споживання 
антиоксидантів і контролювати 
їх ефективність.

Офіційний представник: ТОВ “ЛАБІОПРО”, тел./факс: + 38 (044) 3310587, e-mail: info@labiopro.com, веб-сайт: www.labiopro.com

Новини 
досліджень

Fras 4 Evolvo
для глобальної оцінки 
оксидативного стресу

Рисунок 1. КОЕФІЦІЄНТ ВАРІАЦІЇ Рисунок 2. СЕРЕДНЄ ЗНАЧЕННЯ ВПРОДОВЖ ОДНОГО ДНЯ

На графік нанесено значення з подвійних вимірювань за допомогою d-ROMs 
тестів у 12 обстежуваних натщесерце (перші серії       , другі серії       ). 
Всі експерименти були виконані за допомогою FRAS.

Дані вимірювань d-ROMs тестів нанесені на графік (середнє значення) тієї 
самої людини впродовж дня. 
Всі експерименти були виконані за допомогою FRAS.
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