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ІНФОРМАЦІЯ
про медико-біологічне  нововведення,
яке рекомендується  для впровадження

	КПКВ, шифр і назва НДР та строки виконання: 2303020, А.01.05 “Вивчити вплив процесу апоптозу на стан імунної системи у хворих на туберкульоз легень для з'ясування доцільності імунокоригуючої терапії”.
Строки виконання: 2001.01-2003.12.
	Назва наукової рекомендації: Спосіб визначення інтенсивності поглинання мікобактерій туберкульозу адгерентними фагоцитуючими клітинами in vitro.
	Анотація. 	Відомо, що існує декілька автономних механізмів проникнення мікобактерій туберкульозу (МБТ) в нейтрофілоцити, моноцити та макрофаги. Поглинання відбувається за участю різних рецепторних структур: манозних рецепторів, рецепторів до Fc-фрагменту антитіл, компонентів комплементу, що розташовані на поверхні фагоцитуючих клітин та гуморальних факторів – опсонінів, до яких відносяться антитіла та компоненти комплементу. Інтенсивність поглинання МБТ залежить як від функціонального стану самої фагоцитуючої клітини (тобто експресії на її поверхні відповідних рецепторів), так і від якості опсонізації, порушення якої можуть бути обумовлені низьким вмістом антитіл та/або низьким рівнем комплементу чи його окремих компонентів в сироватці крові.
	Суть нововведення, яке пропонується до впровадження, полягає в одночасному визначенні інтенсивності поглинання нативних МБТ (за участю манозних рецепторів) і мікобактерій, опсонізованих декомплементованою (як джерела антитіл) та свіжою аутосироваткою (джерела антитіл та комплементу), що дозволяє оцінити спроможність всіх основних шляхів реалізації фагоцитозу та з’ясувати можливий механізм порушення останнього.
При отриманні показників інтенсивності поглинання нативних МБТ нейтрофілоцитами менше 20 %, моноцитами - менше 18 %; МБТ, опсонізованих декомплементованою аутосироваткою нейтрофілоцитами менше 45 %, моноцитами - менше 30 %; МБТ, опсонізованих комплементом, нейтрофілоцитами менше 20 %, моноцитами - менше 15 % відносно показників здорових осіб - визначають пригнічення інтенсивності поглинання мікобактерій туберкульозу фагоцитуючими клітинами.
При отриманні показників інтенсивності поглинання нативних МБТ нейтрофілоцитами понад 30 %, моноцитами - понад 25 %; МБТ, опсонізованих декомплементованою аутосироваткою, нейтрофілоцитами понад 55 % та моноцитами - понад 35 %; МБТ, опсонізованих комплементом, нейтрофілоцитами понад 25 % та моноцитами - понад 20 % відносно показників здорових осіб - визначають посилення інтенсивності поглинання мікобактерій туберкульозу фагоцитуючими клітинами.
	Застосування запропонованого способу дозволяє підвищити точність визначення поглинальної здатності фагоцитуючих клітин за рахунок вивчення всіх основних шляхів реалізації фагоцитозу, які мають місце in vivo, та з’ясувати можливий механізм порушення останнього.
	Показання для застосування: необхідність оцінки поглинальної спроможності фагоцитуючих клітин та з’ясування механізмів її порушень.
	Нововведення пройшло апробацію у лабораторії імунології 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 визначення інтенсивності поглинання мікобактерій туберкульозу адгерентними фагоцитуючими клітинами in vitro”, заява №  2003032077 від 11.03.2003 р.
Перелік необхідного обладнання: устаткування та реактиви для проведення імунологічних досліджень, вакцина БЦЖ.
	Послуги розробників для оволодіння нововведенням: Курси інформації і стажування, публікації в журналах, збірниках, семінари.
	Установа-розробник, адреса і реквізити: Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України; 03680, м. Київ, вул. Миколи Амосова, 10.
	Прізвище, ім'я та по-батькові авторів розробників, контактний телефон, відповідальний за впровадження: К.Ф. Чернушенко, І.Ф. Ільїнська, Л.П. Кадан, О.Р. Панасюкова, О.А. Підгайна, А.С. Фірсова, В.М. Петішкіна.
	Контактний телефон: (044) 277-42-22.
	Відповідальні за впровадження – К.Ф. Чернушенко, І.Ф. Ільїнська
	Висновок Вченої Ради інституту (теоретична і практична значимість нововведення, шляхи і обсяги впровадження).
	Нововведення має практичне значення, оскільки може бути використано в клінічній практиці та експериментальних дослідженнях для оцінки одного з найважливіших етапів елімінації внутрішньоклітинних патогенів – фагоцитозу. 
	Застосування способу сприяє підвищенню точності визначення поглинальної здатності фагоцитуючих клітин за рахунок застосування декількох тест-об’єктів (нативних МБТ, опсонізованих антитілами, опсонізованих комплементом), що дозволяє оцінити основні шляхи, якими здійснюється фагоцитоз МБТ in vivo і, таким чином, визначити ймовірний механізм порушення поглинальної спроможності фагоцитуючих клітин. 
	Нововведення може бути впроваджено шляхом знайомства з ним на курсах інформації і стажування, семінарах, публікацій в журналах, збірниках.
	Нововведення рекомендовано для застосування у науково-дослідних та лікувально-профілактичних закладах.
	Дана розробка грифу секретності не має.
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