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ІНФОРМАЦІЯ

про медико-біологічне нововведення, яке рекомендується для впровадження

Шифр і назва НДР та строки виконання - А.98.05 - " Розробити нові і удосконалити існуючі морфологічні методи діагностики туберкульозу та інших захворювань легень які грунтуються на фотогістохімічних та фізикооптичних ефектах", 1998 - 2000 р.р.

Назва наукової рекомендації: Удосконалений спосіб діагностики туберкульозу

Анотація. Суть нововведення, яке пропонується для впровадження, полягає в тому, що верифікація захворювання на туберкульоз здійснюється шляхом взяття із пальця пацієнта краплини крові, виготовлення мазка на предметному скельці на який наносять почергово з інтервалом 10 хвилин три розчини - 0,1 мл 9 - 25 % розчину трилону Б, 0,1 мл розведеного у 20 разів дистильованою водою туберкуліну (алерген туберкульозний очищений рідкий у стандартному розведенні для внутрішкірного застосування, реєстраційний № України 29/97 - 30020000) та 0,1 мл 0,25 % розчину азотнокислого срібла. Оцінку реакції проводять через 2-3 години. Одержане на мазках крові зображення кінцевих продуктів реакції проектували на екран, після чого проводили оцінку реакції. При відкладанні кінцевих продуктів гістохімічної реакції у вигляді кільця чорного кольору встановлюють діагноз туберкульозу. 
У порівнянні з існуючим, спосіб, що пропонується має більшу діагностичну чутливість за рахунок кращого виявлення головного показника реакції - чорного кольору кінцевих продуктів, що виявляється частіше у 5 разів (Р<0,001).
Даний спосіб пройшов апробацію у лабораторії патоморфології Інституту фтизіатрії і пульмонології ім.Ф.Г.Яновського АМН України. Метод апробований на 50 пацієнтах в гострому періоді захворювання на туберкульоз та вилікуваних пацієнтах.
Показаннями для застосування способу є підозра захворювання на туберкульоз, контроль за станом хворого під час лікування та встановлення вилікуваного туберкульозу.
Спосіб не має протипоказань, може бути застосований при масових обстеженнях населення.

Перелік необхідного обладнання: проектор для перегляду кінцевих продуктів реакції.

Послуги розробників для оволодіння нововведенням:  курси інформації та стажування.

Установа-розробник, адреса і реквізіти: 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:
СУСЛОВ  Євгеній Іванович;
ПІДГАЄВСЬКА Тетяна Петрівна;
ЧЕПІЛЬ Петро Іванович;
КУЗОВКОВА Світлана Дмитрівна;
Відповідальний за впровадження - Суслов Є.І., 277-54-88.
Висновок Вченої Ради Інституту:
Нововведення є результатом виконання НДР. Створений спосіб є удосконаленням раніше розробленого способу діагностики туберкульозу, він простий і доступний і може використовуватися при масових обстеженнях населення. Спосіб дозволяє підвищити діагностичну чутливість за рахунок кращого виявлення головного показника гістохімічної реакції - чорного кольору кінцевих продуктів, що виявляється частіше у 5 разів (Р<0,001), у порівнянні з існуючим.
Результати роботи можуть бути впроваджені шляхом публікацій, проведення наукових конференцій, курсів інформації та стажування.
Нововведення може знайти широке застосування у лабораторіях науково-дослідних установ, патоморфологічних лабораторіях лікувально-профілактичних закладів.
Дана розробка грифу секретності не має.
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