ІНФОРМАЦІЯ
про медико-біологічне нововведення,
яке рекомендується для впровадження



ШИФР I НАЗВА НДР ТА СТРОКИ ВИКОНАННЯ:  А.99.03  "Розробити новий метод лікування синдрому сонного апное у хворих на хронічний обструктивний бронхіт і бронхіальну астму ".
Строки виконання: 1999 - 2002 рр.
НАЗВА НАУКОВОІ РЕКОМЕНДАЦIІ: "Спосіб діагностики  алергічного риніту,  поєднанного з бронхіальною астмою".
 АНОТАЦIЯ. 
У хворих на бронхіальну астму (БА) часто виникає вазомоторний риніт (або неалергічний неінфекційний риніт за визначенням міжнародного консенсусу по діагностиці та лікуванню ринітів, 1993). У  таких хворих, як і при алергічному риніті, визначають гіперреактивність до багатьох тригерів: до різких запахів, табачного диму, пилу, вихлопних газів, зміненню температури зовнішнього середовища та вологості. Таким чином, виникає необхідність диференційної діагностики між алергічним і вазомоторним ринітом у хворих на БА. В цьому випадку найбільш об`єктивною і достовірною ознакою наявності алергічного риніту може бути визначення у назальному змиві кількості і функціональної активності основних клітин алергічного запалення (еозинофілів).
Суть нововведення, яке рекомендується для впровадження, полягає в тому, що на підставі дослідження в назальному змиві кількості і функціональної  активності основних клітин алергічного запалення (еозинофілів) досягається підвищення точності діагностики алергічного риніту, поєднанного з бронхіальною астмою, на підставі чого призначається адекватна протиалергічна терапія цьому контингенту хворих.
Спосіб діагностики алергічного риніту, поєднанного з БА включає:
-	збір алергологічного анамнезу, дослідження клінічних симптомів алергічного риніту і бронхіальної астми;
-	проведення риноскопії;
-   додатково досліджують кількість і функціональну  активність еозинофілів у назальному змиві,  і при  підвищенні кількості еозинофілів більш ніж 3%  і підвищенні їх функціональної  активності:   ПФ - на  8 %, ФЧ - на 2,7 умов. од., НСТ - на 25,5 %  і  вище відносно показників здорових осіб - діагностують алергічний риніт, поєднаний з бронхіальною  астмою.
Застосування додаткового імунологічного дослідження  назального змиву, дозволяє підвищити точність діагностики алергічного риніту, поєднаного з БА  на  
40 %, при цьому дослідження   кількості і функціональної активності еозинофілів в назальному змиві в динаміці (до і після лікування) є обєктивним критерієм ефективності лікування  алергічного запалення у цього контингенту хворих.
Показанням для застосування є хворі на алергічний риніт, поєднаний з бронхіальною астмою.
Нововведення пройшло  апробацію  у відділенні діагностики, терапії та клінічної фармакології захворювань легень Інституту фтизіатрії та пульмонології 
ім. Ф.Г. Яновського АМН України.
На розгляд Українського інституту промислової власності подана заявка на видачу патенту України на винахід "Спосіб діагностики алергічного риніту, поєднанного з бронхіальною астмою", з. № 99095028 від 09.09.1999 р. По заявці отриманий деклараційний патент України  № 35249 А від 15.03.2001 р.
ПЕРЕЛIК НЕОБХIДНОГО ОБЛАДНАННЯ.  Апарати  "MasterLab", "Rinoscreen"  фірми  "Erich  Jaeger" (ФРН), набір реактивів для імунологічного дослідження. 
ПОСЛУГИ   РОЗРОБНИКIВ ДЛЯ ОВОЛОДIННЯ НОВОВВЕДЕННЯМ: курси інформації і стажування.
УСТАНОВА-РОЗРОБНИК, АДРЕСА I РЕКВIЗИТИ.
Iнститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України, 03680, м. Київ-110, узвіз Протасів Яр, 7.
ПРIЗВИЩЕ, IМ'Я ТА ПО БАТЬКОВI АВТОРIВ-РОЗРОБНИКIВ, КОНТАКТНИЙ ТЕЛЕФОН, ВIДПОВIДАЛЬНИЙ ЗА ВПРОВАДЖЕННЯ.
Ю.І. Фещенко, Л.О. Яшина, Г.Л. Гуменюк, В.І. Ігнатьєва, М.О. Полянська, О.Я.  Лекан,  А.М.  Туманов, І.В. Джавад, Г.В. Сидун, С.М. Москаленко.
Контактний телефон  (044)  277-27-33.
Відповідальний  за  впровадження:  Л.О. Яшина.
ВИСНОВОК ВЧЕНОІ РАДИ IНСТИТУТУ / теоретична  і  практична значимість нововведення,  шляхи і обсяги впровадження /.
Нововведення має практичне значення, оскільки застосування додаткового імунологічного дослідження  назального змиву, дозволяє підвищити точність діагностики алергічного риніту, поєднаного з БА  на  40 %, при цьому дослідження кількості і функціональної активності еозинофілів в назальному змиві  в динаміці (до і після лікування) є обєктивним критерієм ефективності лікування алергічного запалення у цього контингенту хворих.
Нововведення може бути впроваджене шляхом  знайомства з ними на курсах інформації і стажування.
Нововведення рекомендовано  для  застосування  в  закладах практичної охорони здоров'я, стаціонарах і поліклініках терапевтичного, оториноларингологічного і пульмонологічного профілю для діагностики і лікування хворих на алергічний риніт, поєднаний з бронхіальною астмою.
ДАНА РОЗРОБКА  ГРИФУ СЕКРЕТНОСТI  НЕ  МАЄ.

Заступник директора Інституту
фтизіатрії і пульмонології АМН України
з наукової роботи, д-р мед. наук, професор					В.М. Петренко
2001.11.15
Керівники теми:
Завідувач відділенням пульмонології
академік АМН України,
професор										Ю.І. Фещенко
2001.11.15
Завідувачка відділенням діагностики,
терапії і клінічної фармакології 
захворювань легень, 
д-р мед.наук										Л.О. Яшина
2001.11.15

