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ІНФОРМАЦІЯ
про медико-біологічне  нововведення,
яке рекомендується  для впровадження



	КПКВ, шифр і назва НДР та строки виконання: 2303020, А.00.03  "Патоморфоз первинних форм туберкульозу та рецидивуючого бронхіту в сучасних умовах та шляхи підвищення ефективності лікування".
Строки виконання: 2001.01-2003.12.
Назва наукової рекомендації: Спосіб лікування туберкульозу  у дітей.
Анотація. Відомо, що ендогенна інтоксикація є характерною ознакою туберкульозу у дітей та вагомим фактором, щодо прогнозу ефективності лікування. Причинами розвитку ендогенної інтоксикації є дія токсинів, які продукують мікобактерії, та токсичні властивості протитуберкульозних лікарських засобів, що призводять до пошкодження бар’єрних систем організму, метаболічних порушень та негативних змін адаптаційних процесів. У результаті інфекційної агресії порушуються адаптаційні реакції, відбувається зрив фізіологічних механізмів адаптації, декомпенсація гомеостазу, при цьому організм дитини втрачає здатність до детоксикації. Перенапруження адаптації (“стрес”) або зрив компенсації призводять до структурно-метаболічних порушень, які охоплюють всі тканини та викликають порушення регуляції всіх функцій, що проявляється розвитком клінічного синдрому інтоксикації. Ці зміни тісно взаємопов’язані зі зниженою реактивністю дитячого організму, яка має негативну тенденцію за умов екологічної кризи та соціальної нестабільності.
Крім того, для сучасної фтизіопедіатрії пріоритетне значення  має  подолання побічної дії ліків, оскільки лікування туберкульозу потребує тривалої та комбінованої хіміотерапії, під час якої часто виникають побічні реакції на протитуберкульозні та патогенетичні препарати, що в кінцевому результаті знижує ефективність лікування. 
	Суть нововведення, яке пропонується до впровадження, полягає в тому, що водночас із застосуванням базисної протитуберкульозної терапії (ізоніазид 10 мг/кг маси тіла, рифампіцин 10 мг/кг маси тіла, пиразінамид 20-30 мг/кг маси тіла та/або етамбутол 15-25 мг/кг маси тіла) додатково призначають адаптоген рослинного походження спіруліну. Вищевказаний препарат приймається за 15-20 хв. до їжі хворими віком до 7 років - 0,5 г та віком 7-15 років - 1,0 г (по 0,5 г двічі на день) щоденно протягом 1 міс.  
Призначення спіруліни в комплексному лікуванні хворих на туберкульоз сприяє покращанню загального стана дитини, скороченню термінів дезинтоксикації у 1,66 рази, усуненню та зменшенню в 1,9 рази побічної дії протитуберкульозних препаратів, підвищує адаптаційні можливості організму, тобто досягається найбільш виражений лікувальний ефект
	Показання для застосування: вперше виявлений туберкульоз у дітей.
Нововведення пройшло апробацію у відділенні захворювань органів дихання у дітей Інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України.
На розгляд Українського інституту промислової власності подана заявка на видачу патенту України на винахід "Спосіб лікування туберкульозу у дітей", з. № 2002118870 від 08.11.2002 р. По заявці отриманий деклараційний патент України № 58838 А від 15.08.2003 р.
Перелік необхідного обладнання: протитуберкульозні препарати, спіруліна.
Послуги розробників для оволодіння нововведенням: курси інформації й стажування, семінари, публікації у журналах, збірниках.
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: Костроміна В.П.,  Деркач О.В., Речкіна О.О., Білогорцева О.І., Симоненкова Н.В.
Контактний телефон: (044) 277-54-77.
Відповідальний за впровадження – Деркач О.В.
Висновок Вченої Ради інституту (теоретична і практична значимість нововведення, шляхи і обсяги впровадження).
	Нововведення має практичне значення, оскільки дозволяє підвищити ефективність та переносність лікування туберкульозу у дітей за рахунок скорочення терміну дезинтоксикації на 15,8 днів, попередження розвитку побічних реакцій на протитуберкульозні препарати та зменшення їх кількості в 1,9 рази, підвищення адаптаційних можливостей організму. 
	Нововведення може бути впроваджено шляхом знайомства з ним на курсах інформації і стажування, семінарах, публікацій в журналах, збірниках.
	Нововведення рекомендовано для застосування у лікувально-профілактичних закладах фтизіопедіатричного профілю.
	Дана розробка грифу секретності не має.
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