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РЕФЕРАТ
Звіт про НДР: 218 стор., 52 табл., 4 додатка, 117 джерел.
Об'єкт дослідження: 100 хворих на бронхіальну астму (БА).
Мета роботи – удосконалення профілактики загострень бронхіальної астми на
підставі визначення ролі колонізації бактеріями та мікроміцетами дихальних шляхів
хворих із цим захворюванням.
Методи

дослідження

–

загально-клінічні,

функціональні,

мікробіологічні,

цитологічні, імунологічні, статистичні.
Достовірно встановлено, що у фазі загострення БА у 85 % хворих спостерігається
ріст патогенної мікрофлори в носовій порожнині, у 78,2 % в зіві, у 80,7 % у мокроті. В
ремісії патогенна мікрофлора висівається у 79,2 % із носової порожнини, у 66,6 % із зіва, у
80,7 % хворих із мокроти. Прийом інгаляційних кортикостероїдних препаратів призводить
до зростання числа патогенних колоній у верхніх дихальних шляхах, що підтверджується
збільшенням числа пацієнтів із Candida albicans до 12,5 %, із комбінацією Candida albicans
та Staphylococcus aureus з 39,8 % до 64,2 %, Staphylococcus aureus з 15,8 % до 20,3 %
впродовж 3 місяців лікування.
При застосуванні у комплексному лікуванні хворих на бронхіальну астму
комбінації

препаратів

Циклоферон

та

Піобактеріофаг,

досягається

нормалізація

колонізуючої мікрофлори верхніх дихальних шляхів за рахунок достовірного зменшення
ізолятів Staphylococcus aureus, асоціації Candida albicans та Staphylococcus aureus у носі,
зіві та мокроті. Імунологічна ефективність додаткового застосування препаратів
Циклоферон та Піобактеріофаг дозволяє досягнути покращання показників системного
імунітету у 42,2 % хворих на БА за рахунок нормалізації показників лейкограми, вмісту і
субпопуляційного складу Т – клітин, зростанні чисельності моноцитів, В – клітин та
природних кілерів, нормалізації рівнів Ig М та Ig G, а також стимуляції активності
циркулюючих фагоцитів, що в кінцевому результаті призводить до зменшення частоти
загострень захворювання на (1,8 ± 0,4) епізодів на рік.
Ступінь впровадження: опубліковано 33 наукових робіт, підготовлено 0 проектів наказів
МОЗ України, 0 метод рекомендацій, 1 інформаційний лист, 0 посібників для лікарів, отриманий
1 патент на корисну модель, зроблено 9 доповідей, проведено 0 курсів інформації і стажування.
Галузь застосування – лікувальні заклади пульмонологічного та терапевтичного профілю.
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