
ІНФОРМАЦІЯ
про медико-біологічне  нововведення,
яке рекомендується  для впровадження


КПКВ, шифр і назва НДР та строки виконання: 2303030, А.01.02. 
Розробити критерії діагностики ранньої стадії хронічного бронхіту у хворих на туберкульоз легень та вивчити патогенетичний взаємозв´язок між ним та туберкульозом легень.
Строки виконання: 2000.01 - 2003.12.
Назва наукової рекомендації: Діагностика ранньої стадії хронічного бронхіту у хворих на туберкульоз легень.
Анотація. Відомо, що хвороби органів дихання залишаються найбільш розповсюдженими в Україні. 
На особливу увагу заслуговує проблема поєднання туберкульозу легень і хронічного бронхіту - одна з найбільш актуальних у фтизіатрії і пульмонології.
Супутній хронічний бронхіт ускладнює лікування хворих на туберкульоз легень - збільшуються терміни та зменшується частота припинення бактеріовиділення і загоєння каверн, подовжується загальна тривалість лікування, збільшується кількість рецидивів та частота розвитку легеневого серця, що в цілому погіршує соціально-економічну і епідеміологічну ситуацію з туберкульозу.
Суть нововведення, яке пропонується до впровадження, полягає в тому, що хворим на туберкульоз легень на тлі відсутності клінічних симптомів хронічного бронхіту, або незначної їх  виразності, нормальних значень показників функції зовнішнього дихання, або легкого ступеню їх зниження, а також відсутності  ознак ендобронхіту, або І ступеню запалення, під час проведення фібробронхоскопії здійснюють біопсію слизової оболонки  бронхів з подальшим морфологічним дослідженнням отриманого матеріалу, яке передбачає визначенння стану м'язевого шару при забарвленні  барвником ПК – 144 і при наявності нерівномірного потовщенння  м'язів, зміни направлення м'язових волокон, превалювання  м'язової тканини над сполучною, проводять його морфометрію і при виражених ознаках гіпертрофії (товщина м'язевого шару більше 0,05 мм.) – діагностують ранню стадію хронічного бронхіту.
Застосування барвника ПК – 144 (бариєва сіль біс – [1 – (4 – сульфофеніл) – 3 карбоксіпірізолон - 5] триметіноксантіна, пікрінова кислота, вода дистильована) (див. А.с. № 1436999 СССР. МКИ4 А 61 В 10/00, 1988)) дає змогу більш детальніше диференціювати м'язовий та сполучнотканинний шари. Морфометрія м'язового шару розширює уявлення  про характер і особливості  розповсюдженості гіпертрофії в стінці бронхіального дерева. Морфологічні дослідження слизової оболонки бронхів дають можливість на гістологічному рівні судити про характер і розповсюдженість процесів, які  відбуваються у стінці бронхів, за рахунок чого і досягається точність діагностики.
Перевагами способу над існуючими методами є:
	можливість діагностики ранньої стадії хронічного бронхіту у хворих на туберкульоз легень на тлі відсутності  його клінічних, функціональних та бронхологічних проявів;

проведення морфологічних досліджень дозволяє більш об'єктивніше охарактеризувати процеси, які проходять в слизовій оболонці бронхіального дерева;
ефективність способу при відсутності  побічних реакцій на біопсію слизової бронхів;
діагностика ранньої стадії хронічного бронхіту дозволяє вчасно призначити адекватну терапію.
У результаті застосування способу діагностики ранньої стадії хронічного бронхіту у хворих на туберкульоз легень додатково вдалося діагностувати неспецифічний процес у 23,4 % хворих.
Отримані результати дозволяють рекомендувати застосування запропонованого способу у хворих на туберкульоз легень з метою діагностики ранньої стадії хронічного бронхіту.
Нововведення пройшло апробацію у фтизіопульмонологічному 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 діагностики ранньої стадії хронічного бронхіту", з. № 2002076193 від 25.07.2002 р. По заявці отриманий деклараційний патент України № 55932А від 15.04.2003 р.
Показання для застосування: діагностика ранньої стадії хронічного бронхіту у хворих на туберкульоз легень.
Перелік необхідного обладнання: фібробронхоскоп, барвник ПК-144, світловий мікроскоп, окуляр-мікрометр.
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: М.М. Кужко, С.М. Куріло, Л.М. Процик, Л.М. Загаба, С.Г. Подгаєвський, Н.М. Гульчук, М.С. Головенко.
Контактний телефон: (044) 277-42-00.
Відповідальні за впровадження – М.М. Кужко, С.Н. Куріло.
Висновок Вченої Ради інституту (теоретична і практична значимість нововведення, шляхи і обсяги впровадження).
Нововедення є результатом виконання НДР і має практичне значення оскільки за рахунок проведення фібробронхоскопії з біопсією слизової оболонки бронхів та подальшим морфологічним дослідженням стану м'язового шару, його морфометрії на 23,4 %  підвищується точність діагностики ранньої стадії хронічного бронхіту у хворих на туберкульоз легень, у яких відсутні його клінічні, функціональні та бронхологічні прояви. Використання запропонованого способу дозволяє призначити адекватну терапію на початкових стадіях розвитку хронічного бронхіту і дає змогу підвищити ефективність лікування даної категорії хворих, запобігти прогресуванню хвороб.
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 і пульмонологічного профілю.
Дана розробка грифу секретності не має.
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