3

ІНФОРМАЦІЯ
про медико-біологічне нововведення, 
яке рекомендується для впровадження

Шифр і назва НДР та строки виконання: А.99.01 "Вивчити закономірності перебігу хронічних неспецифічних захворювань легенів у хворих, уражених Pneumocystis carinii, з метою удосконалення методів лікування", 99.01-01.12.
Назва наукової рекомендації: "Спосіб лікування пневмоцистозу у хворих на хронічний бронхіт".
Анотація:
Суть нововведення, яке пропонується для впровадження, полягає в тому, що хворим на хронічний бронхіт (ХБ), в харкотинні яких визначена присутність пневмоцист, на тлі загальноприйнятого комплексного лікування пропонується введення препарату “Лаферон” - інгаляційне у межах разової середньотерапевтичної дози 1 раз на добу протягом 5 днів і додатково, внутрішньом`язове, у межах разової середньотерапевтичної дози 1 раз на добу у перший та восьмий день курсу лікування.
Розчин Лаферону для інгаляцій готують відповідно інструкції: у флакон зі 100 тис. міжнародних одиниць (МО) Лаферону додають 5 мл дистильованої води, струшують 3-5 сек при кімнатній температурі, заливають в інгалятор й використовують безпосередньо після виготовлення. Розчин Лаферону для внутрішньом`язових введень готують також відповідно інструкції: у флакон з 1 млн. МИ Лаферону додають 2 мл дистильованої води, струшують 3 – 5 с. при кімнатній температурі й використовують ін`єкційно безпосередньо після виготовлення. 
Відомо, що при хронічному бронхіті спостерігається недостатність системи фагоцитів, яка поглиблюється при пневмоцистозі, коли пневмоцисти, що розмножуються в дихальних шляхах, посилюють дисфункцію альвеолярних макрофагів. Оскільки, з іншогобоку, пневмоцисти руйнуються саме альвеолярними макрофагами, у зв’язку з чим повноцінне їх знищення можливо лише при достатньому рівні активності фагоцитів. Лаферон, який відноситься до рекомбінантних людських інтерферонів, підвищує активність фагоцитів (лізис і перетравлювання патогенних мікроорганізмів). Інгаляційне введення Лаферону забезпечує максимальний контакт препарату з альвеолярними макрофагами, а парентеральне (внутрішньом`язове) призначення – ефективний вплив на фагоцити крові, які нерозривно пов`язані із системою альвеолярних макрофагів. Щоб запобігти розвитку рефрактерності ефекторних клітин до дії інтерферону, системне (внутрішньом`язове) уведення препарату проводиться переривчасто, з інтервалами в кілька днів. Здійснення курсу загальноприйнятого комплексного лікування (із застосуванням бронхолітичних, муколітичних, кортикостероїдних препаратів, антибіотиків) сприяє поліпшенню повітряпроводимості бронхів, знищенню значної кількості харкотиння і забезпечує найкращий контакт Лаферону з імунними клітинами. 
З метою виявлення пневмоцист призводиться мікроскопічний аналіз харкотиння. Для його здійснення мазки харкотиння фарбуються 1 % розчином толуїдинового синього з наступною їх мікроскопією і підрахуванням Pneumocystis carinii у стадії трофозоїтів.
Спосіб, що пропонується, має переваги над відомим способом лікування пневмоцистозу, при якому застосовуються інгаляції препарату “Метронідазол”, але використання цього способу обмежено у зв`язку з його низької ефективністю та частими проявами токсичних явищ. 
Запропонований спосіб призводить до вираженого терапевтичного ефекту (знищення пневмоцист у 70 % випадків) у хворих на хронічний бронхіт із пневмоцистозом без проявів токсичної дії за рахунок активації фагоцитуючих клітин.
Показання для застосування – інфікованість на пневмоцисти у хворих на хронічний бронхіт.
Спосіб пройшов апробацію у відділенні пульмонології Інституту фтизіатрії і пульмонології ім.Ф.Г. Яновського АМН України.
На розгляд Українського інституту промислової власності подана заява на видачу патенту України на винахід "Спосіб лікування пневмоцистозу у хворих на хронічний бронхіт", з. N 2001107400 від 31.10.01 
Перелік необхідного обладнання: ліки (Лаферон, дистильована вода), шприци, ультразвуковий інгалятор.
Послуги розробників для оволодіння нововведенням: видання інформаційного листа "Спосіб лікування пневмоцистної інфекції у хворих на хронічний бронхіт", Київ, 2001, курси інформації і стажування, семінари.
Установа-розробник, адреса і реквізити: Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського АМН України; 03680, м. Київ, узвіз Протасів Яр, 7. Тел. 277-54-88.
Прізвище, ім'я та по-батькові авторів розробників, контактний телефон, відповідальний за впровадження: Фещенко Юрий Іванович, Рекалова Олена Михайлівна, Бегоулева Жанна Борисівна, Пархоменко Наталія Володимірівна, Примушко Наталія Андрійовна, 
відповідальний за впровадження - Рекалова Олена Михайлівна, тел.277-95-60.

Висновок Вченої Ради інституту. 
Нововведення, що представлене, є результатом виконання прикладної НДР.
Застосування препарату "Лаферон" у вигляді інгаляцій та внутрішньом`язових ін`єкцій при лікуванні хворих на ХБ із пневмоцистозом дозволяє знищити пневмоцисти у харкотинні у 70 % випадків за рахунок імуномодулюючого ефекту та на 20 % подовжити строки клінічної ремісії захворювання у хворих на ХБ. 
Нововведення "Спосіб лікування пневмоцистозу у хворих на хронічний бронхіт" може бути впроваджено шляхом знайомства з ним на курсах інформації і стажування, семінарах, публікацій у журналах, збірниках.
Спосіб простий у виконанні, доступний і може знайти широке застосування у лікувально-профілактичних закладах терапевтичного та пульмонологічного профілю.
Дана розробка грифу секретності не має.
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