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ІНФОРМАЦІЯ
про медико-біологічне нововведення,
яке рекомендується  для впровадження


КПКВ, шифр і назва НДР та строки виконання: 2303030, A.01.01 Вивчити безпеку та ефективність застосування нового лікарського препарату Теком-А у хворих на хронічні запальні захворювання легенів, ускладнені синдромом гіперкоагуляції
Строки виконання: 2001.01 – 2003.12.
Назва наукової рекомендації: Спосіб визначення гіперагрегаційної властивості крові у хворих із хронічними запальними захворюваннями легенів.
Анотація. Перебіг хронічні запальних захворювань органів дихання патогенетично пов’язаний із розвитком синдрому гіперкоагуляції крові, ускладнення якого є тромбози і емболії легеневої артерії та її гілок. Основне значення в розвитку синдрому гіперкоагуляції крові у хворих із хронічними запальними захворюваннями мають порушення судинно-тромбоцитарної ланки системи гемостазу з підвищенням агрегаційної функції тромбоцитів Схильність до тромбоутворення в малому колі кровообігу та розвитку синдрому дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові на фоні хронічного запального процесу у легенях викликає необхідність застосування в комплексному лікуванні хворих препаратів гіпокоагуляційної та антиагрегантної дії.
В свою чергу, призначення антиагрегантних засобів та контроль ефективності лікування не можливі без використання сучасних методів лабораторної діагностики. 
На даний час дослідження системи гемостазу проводять із визначенням показників плазмової ланки згортуючої системи крові та визначення функціональної активності тромбоцитів, яка проводиться in vitro в лабораторних умовах із використанням пристроїв – агрегометрів. Матеріалом для проведення дослідження є кров. В основі діючих методик лежить реєстрація динаміки утворення тромбоцитарних агрегатів під дією індуктора. 
Суть нововведення, яке пропонується до впровадження, полягає в тому, що для визначення гіперагрегаційної властивості крові отримують плазму крові, додають до неї індуктор агрегації тромбоцитів і реєструють криву агрегації тромбоцитів; далі вираховують коефіцієнт співвідношення амплітуди другої фази агрегації до амплітуди першої фази агрегації (А ІІ / А І) і при значенні коефіцієнту 0,76 і більше – визначають наявність гіперагрегації крові, ступінь якої прямо пропорційний величині коефіцієнта.
Завдяки цьому досягається підвищення точності способу, що дає змогу кількісно оцінити ступінь гіперагрегації тромбоцитів при різних захворюваннях і патологічних станах та її динаміку при лікуванні.
В результаті обстеження 50 здорових осіб, встановлено, що коефіцієнт співвідношення А ІІ / А І був 0,65 зі стандартним відхиленням s = 0,055. При нормальному розподіленні перемінної її значення з вірогідністю 95 % знаходилося в межах 2s. Тобто, з вірогідністю 95 % при значенні коефіцієнта 0,65  2s , або 0,65  0,11 можна говорити про нормальну агрегаційну здатність тромбоцитів. При значеннях коефіцієнту 0,76 і вище має місце гіперагрегація тромбоцитів, ступінь якої прямо пропорційний величині коефіцієнта.
Даний спосіб може бути використаний в клінічній практиці для визначення гіперагрегаційної властивості крові у хворих зі схильністю до тромбоутворення. 
Нововведення пройшло апробацію у клініко-функціональному відділенні 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 визначення гіперагрегаційної властивості крові” (З. № 2003032624 від 26.03.2003). Отримано рішення про видачу патенту від 01.08.03 р.
Показання для застосування: дослідження стану системи гемостазу у хворих із хронічними запальними захворюваннями органів дихання .
Перелік необхідного обладнання: агрегометр та реактиви для проведення досліджень стану системи гемостазу.
Послуги розробників для оволодіння нововведенням: публікації у журналах, збірниках, семінари, курси інформації та стажування.
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: В.К. Гаврисюк, А.І. Ячник, С.І. Лещенко, Н.А. Морозова, Я.О. Дзюблик, Н.Д. Морська, Т.В. Яхниця.
Контактний телефон: (044) 277-93-11.
Відповідальні за впровадження – В.К. Гаврисюк, Я.О. Дзюблик.
Висновок Вченої Ради інституту (теоретична і практична значимість нововведення, шляхи і обсяги впровадження).
Нововведення має велике практичне значення, оскільки, перебіг хронічних запальних захворювань легенів часто ускладнюється синдромом гіперкоагуляції та гіперагрегації тромбоцитів. В процесі визначення стану гіперагрегації тромбоцитів зараз в більшості методик застосовується якісний показник співвідношення амплітуд двох фаз агрегації тромбоцитів під дією індукторів. Розроблений новий спосіб дає можливість оперувати кількісним показником – коефіцієнтом співвідношення амплітуд двох фаз агрегації тромбоцитів, що дає змогу кількісно оцінити ступінь гіперагрегації тромбоцитів при різних захворюваннях і патологічних станах та її динаміку при лікуванні.
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 фтизіатричного та пульмонологічного профілю.
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