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ІНФОРМАЦІЯ
про медико-біологічне  нововведення,
яке рекомендується  для впровадження

	Шифр і назва НДР  та  строки  виконання: А.98.04 " Вивчити стан імунної системи у хворих на прогресуючий туберкульоз легень при неефективній антибактеріальній терапії і розробити метод його корекції ", 1998.01-2000.12.
	Назва наукової  рекомендації: Спосіб прогнозування прогресуючого перебігу туберкульозу легень 
	Анотація:
	В останній час збільшується кількість хворих, які не піддаються лікуванню протитуберкульозними препаратами, що веде до прогресування захворювання  та смерті хворих. У зв’язку з цим набуває значення прогноз прогресування туберкульозного процесу, що дозволяє своєчасно призначити адекватну індивідуальну специфічну терапію таким хворим.
	Суть нововведення, яке пропонується для впровадження, полягає в тому,  що з метою  прогнозування прогресуючого перебігу туберкульозу легень, проводиться визначення в периферійній крові хворого відсотку бластних клітин  (РБТЛ )  у відповідь на специфічний антиген туберкулін (PPD) , а у сироватці крові – концентрації імуноглобуліну А ( Ig A)  та рівня циркулюючих імунних комплексів (ЦІК), та при показниках РБТЛ з PPD – 0 - 5,0 %,  Ig A – 3,6 г/ л та вище, ЦІК – 180 у.о. та вище прогнозують  прогресуючий  перебіг туберкульозу легень.
	Існує спосіб прогнозування перебігу туберкульозного процесу шляхом проведення реакції аглютинації з визначенням R-білків, який не є специфічним для туберкульозного процесу.  Спосіб, що пропонується, дозволяє підвищити точність прогнозу щодо прогресуючого перебігу туберкульозу легень за рахунок використання трьох імунологічних тестів, один з яких (РБТЛ з PPD) є специфічним для туберкульозу та призначити своєчасну індивідуалізовану адекватну терапію.
	Спосіб пройшов  апробацію у відділенні фтизіатрії Інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського АМН України.
	Показання для застосування – пригнічення імунологічної реактивності у хворого на туберкульоз легень
	На розгляд Інституту промислової власності подана заява на видачу патенту України на винахід “ Спосіб прогнозування прогресуючої течії туберкульозу легень”, з. № 2000041939 від 05. 04. 2000 р. Рішення про видачу патенту   без проведення експертизи по суті від 2000.09.20.
	Перелік необхідного обладнання: устаткування та реактиви для проведення імунологічних досліджень
	Послуги розробників для оволодіння нововведенням: Інформаційний лист “Характер імунних порушень у хворих на туберкульоз легень та можливості прогнозування його прогресуючого перебігу“, Київ, 2000. 
Публікації в журналах,  збірниках, курси інформації і стажування, семінари.
	Установа-розробник, адреса і реквізити: Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України; 03680,  Київ-110,  узвіз Протасів Яр, 7.
	Прізвище, ім'я та по-батькові авторів розробників, контактний телефон, відповідальний за впровадження:  Панасюкова Оксана Романівна, Чернушенко Катерина Федорівна,  Петренко Віктор Михайлович,  Циганкова Людмила Михайлівна, Найда Ірина Василівна, Фірсова Алла Сергіївна, відповідальні  за  впровадження  - Чернушенко Катерина Федорівна,  Панасюкова Оксана Романівна,  тел. 277-42-22.
	Висновок Вченої  Ради  інституту  (теоретична  і практична значимість нововведення, шляхи і обсяги впровадження):  Нововведення, що представлене,  є  результатом  виконання  НДР.  Запропонований спосіб враховує імунопатологічні особливості  перебігу туберкульозу легень, за рахунок застосування трьох імунологічних тестів, один з яких є суто специфічним для туберкульозного процесу, дозволяє у 70,0 % випадків прогнозувати несприятливий (прогресуючий)  його перебіг. Визначення можливості прогресування туберкульозного процесу дозволяє з самого початку лікування призначити найбільш ефективну індивідуальну хіміотерапію, тим самим підвищити ефективність лікування такого контингенту хворих. 
	Нововведення  може бути впроваджено шляхом  знайомства  з  ним  на  курсах  інформації і стажування, семінарах, публікацій в журналах, збірниках.
	Спосіб простий у виконанні,  недорогий і доступний для широкого кола лікувально-профілактичних закладів фтизіатричного і  пульмонологічного  профілю.  
	Чи має розробка гриф секретності: не має.
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