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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: Застосування Бронхо-Муналу в комплексній терапії хворих на прогресуючий туберкульоз легень.

	Анотація:
	При туберкульозі мають місце виражені порушення імуногенезу. В останній час зростає кількість хворих., які не піддаються лікуванню протитуберкульозними препаратами, що веде до прогресування захворювання. У зв’язку з цим набуває значення пошук засобів стимуляції захисних реакцій організму. В останній час  увагу клініцистів  звертають на себе імуноактивні препарати, які мають вплив на різні ланки імунітету та неспецифічну резистентність, до яких  відноситься Бронхо-Мунал ( виробництво компанії “Lek” ), що є ліофілізованим лізатом 8 бактерій. Препарат використовують як для профілактики рецидивів інфекцій дихальних шляхів, так і як допоміжний засіб при лікуванні інфекцій дихальних шляхів, які не піддаються класичному лікуванню антибіотиками, а також при бактеріальних ускладненнях вірусних інфекцій дихальних шляхів.
	Суть нововведення, яке пропонується для впровадження, полягає в тому, що в комплексну протитуберкульозну хіміотерапію хворих на прогресуючий туберкульоз легень та неефективною антибактеріальною терапією з порушеннями трьох ланок імунітету включають Бронхо-Мунал, який призначають на початку лікування по 1 капсулі на добу протягом 20 днів. Це дозволяє підвищити ефективність лікування таких хворих  на 23,3 %.
	Свідчень про застосування бактеріальних імуномодуляторів у хворих на прогресуючий туберкульоз легень в доступній нам літературі  не знайдено.
	Застосування Бронхо-Муналу в комплексному лікуванні хворих на прогресуючий туберкульоз легень сприяло значному прискоренню позитивної динаміки окремих клінічних симптомів 
( зменшення або припинення кашлю з мокротою, зникнення пітливості, нормалізація температури, тощо), нормалізації клінічного індексу  інтоксикації у 92,0 % хворих,  нормалізації показників Т-системи імунітету, припиненню прогресування туберкульозу легень у 83,3 % хворих.  Прийом препарату сприяє підвищенню клінічної ефективності лікування хворих на прогресуючий туберкульоз легень на 23,3 % і призводить до відновлення пошкоджених механізмів захисту організму, стимулюючи пригнічені показники Т-ланки імунітету.	
	Апробацію курсу протитуберкульозної терапії з Бронхо-Муналом  було проведено у відділенні фтизіатрії Інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського АМН України.
	Показання для застосування - прогресуючий туберкульоз легень, неефективна антибактеріальна терапія, пригнічення імунологічної реактивності ( Т-імунодефіцит ).
		
	Перелік необхідного обладнання: Бронхо-Мунал, устаткування та реактиви для проведення імунологічних досліджень.

	Послуги розробників для оволодіння нововведенням: 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,  м. Київ-110,  узвіз Протасів Яр, 7.

	Прізвище, ім'я та по-батькові авторів розробників, контактний телефон, відповідальний за впровадження: Чернушенко Катерина Федорівна, Панасюкова Оксана Романівна, 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.  Застосування імуномодулятору Бронхо-Муналу в комплексній терапії хворих на прогресуючий туберкульоз легень та неефективною антибактеріальною терапією, у яких спостерігається пригнічення імунологічної реактивності, сприяє прискоренню позитивної динаміки клінічних симптомів, нормалізації  клінічного індексу інтоксикації у 92,0 % хворих, показників Т-системи імунітету,  припиненню прогресування туберкульозу легень у  83,3 % хворих, підвищує ефективність лікування на 23,3 %.
	Нововведення може бути впроваджено шляхом  знайомства  з  ним  на  курсах  інформації і стажування, семінарах, публікацій в журналах, збірниках.
	Нововведення може знайти широке застосування у лікувально-профілактичних закладах фтизіатричного профілю.

	Розробка грифу секретності не має.
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