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ІНФОРМАЦІЯ
про медико-біологічне  нововведення,
яке рекомендується  для впровадження



КПКВ, шифр і назва НДР та строки виконання: 2303020, А.00.01 – “Вивчення частоти виділення та механізмів виникнення полірезистентності штамів M. tuberculosis, розповсюджених в даний час в м. Києві та деяких регіонах України”.
Строки виконання: 01.2000 – 12.2003. 
Назва наукової рекомендації: Спосіб виділення мікобактерій туберкульозу з патологічного матеріалу хворих.
Анотація. Суть нововведення, яке пропонується до впровадження, полягає в тому, що у способі виділення мікобактерій туберкульозу з патологічного матеріалу хворих, що включає підготовку патологічного матеріалу, його обробку активатором росту мікобактерій з наступним термостатуванням, приготування поживного середовища, висів патологічного матеріалу на поживне середовище та облік результатів, перед висівом патологічного матеріалу до свіжо приготованого поживного середовища, охолодженого до 40 0С після автоклавування, додають стерильні розчини кетоконазолу, інтраконазолу та гентаміцину при співвідношенні концентрацій: 1: 0,5 : 1 на 1,0 мл середовища відповідно. При цьому інгібується ріст нетуберкульозних видів мікроорганізмів родини Actinomycetaceae. 
Застосування запропонованого способу дозволяє підвищити точність виділення мікроорганізмів саме комплексу M.tuberculosis/bovis, що в свою чергу підвищує точність мікробіологічної діагностики туберкульозу.
Показання для застосування: при виділенні мікроорганізмів комплексу M.tuberculosis/bovis з патологічного матеріалу хворих.
Нововведення пройшло апробацію в лабораторії мікробіології Інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України.
На розгляд ДП “Український інститут промислової власності“ подана заявка на видачу патенту України на винахід "Спосіб виділення мікобактерій туберкульозу з патологічного матеріалу хворих ”, з. № 2003032625 від 26.03.2003. По заявці отримано рішення про видачу патенту від 11.08. 2003.
Перелік необхідного обладнання: устаткування та реактиви для проведення бактеріологічних досліджень на туберкульоз.
Послуги розробників для оволодіння нововведенням: Курси інформації і стажування, публікації у журналах, збірниках, семінари.
Установа-розробник, адреса і реквізити: Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України; 03680, м. Київ, вул. М. Амосова, 10.
Прізвища, ім'я та по-батькові авторів-розробників: О.А. Журило, А.І. Барбова, П.С. Трофімова, С.В. Миронченко.
Контактний телефон: (044) 277-55-11.
Відповідальні за впровадження – П.С. Трофімова.

Висновок Вченої Ради інституту (теоретична і практична значимість нововведення, шляхи і обсяги впровадження).
	Нововведення має практичне значення, оскільки виділення бактерій комплексу M. tuberculosis/bovis з патологічного матеріалу хворих при відстутності росту нетуберкульозних видів мікроорганізмів дозволяє суттєво підвищити точність виділення мікроорганізмів саме комплексу M. tuberculosis/bovis, що, в свою чергу, підвищує точність мікробіологічної діагностики туберкульозу.
Нововведення може бути впроваджено шляхом знайомства з ним на курсах інформації і стажування, семінарах, публікацій в журналах, збірниках.
Нововведення рекомендовано для застосування в бактеріологічних лабораторіях протитуберкульозних закладів.
Дана розробка грифу секретності не має.
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