IНФОРМАЦІЯ
про медико-бiологiчне нововведення, яке рекомендується для впровадження
Шифр і назва НДР та строки виконання - А 95.07 - “Вивчити вплив інвазивного росту грибків на розвиток захворювань легень”, 1995 - 1997 р.р.
Назва наукової рекомендації - Спосіб гістохімічного визначення меланінвмістимих грибків
Анотація
Суть нововведення, яке пропонується для впровадження, полягає в тому, що визначення меланінвмістимих грибків здійснюється шляхом взяття біологічного матеріалу, виготовлення тканинного блоку протягом 3‑х діб, з якого роблять гістологічний зріз, його оброблюють2 % водним розчином свинцевої солі оксанольної фарби при pH = 7.0-7.1 протягом 5хв, і при мікроскопічному дослідженні визначають наявність меланінвмістимих грибків за їх оранжевим забарвленням.
В порівнянні з існуючим, спосіб дозволяє значно скоротити термін дослідження з 5 діб до 3 діб і спростити діагностику за рахунок того, що об'єктом дослідження є гістологічний зріз, при цьому виключається трудомісткий процес виготовлення біомаси грибка на поживних середовищах для його ідентифікації. Можливість визначення меланінвмістимих грибків у біологічних тканинах пов'язана із збереженням у гістологічних препаратах структури грибків, самих тканин та їх співвідношення, у біомасі ж їх структура порушується.
Даний спосіб пройшов апробацію у лабораторії патоморфології Інституту фтизіатрії і пульмонології ім. .Г.Яновського АМН України.
Показаннями для застосування способу є тяжкий перебіг НЗЛ, онкологічних захворювань, туберкульозу та радіаційні ураження пацієнтів, коли з'являється підозра на наявність супутньої мікроскопічної флори.
Спосіб простий й доступний. Рекомендований для використання у повсякденних дослідженнях патоморфологів і мікробіологів, радіологів і токсикологів у зв'язку з тим, що меланін, який міститься у грибках має широкі захисні функції, у тому числі радіозахисну і антіоксидантну.
На спосіб гістохімічного визначення меланінвмістимих грибків подана заявка на видачу патенту України на винахід ( з. № 97041793 від 16.04.1997).
Перелік необхідного обладнання: Світловий мікроскоп Біолам Р‑15.
Послуги розробників для оволодіння нововведенням:
— виданий інформаційний лист “Особливості поєднання захворювань легень з глибокими мікозами”, 1997, Київ;
— курси інформації та стажування.
Установа-розробник, адреса і реквізити - Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського АМН
України, 252000, м.Київ, МСП - 650, узвіз Протасів Яр, 7;
P/p 120344 ОПЕРУ НБУ по М. Києву і Київській області МФО 321024;
Прізвище, ім'я та по-батькові авторів-розробників:
СУСЛОВ Євгеній Іванович;
ЧЕПІЛЬ Петро Іванович;
КУЗОВКОВА Світлана Дмитрівна;
ГРИГОРОВИЧ Людмила Львівна;
ПІДГАЄВСЬКА Тетяна Петрівна;
ПЛЄНОВ Сергій Миколайович
Відповідальний за впровадження - Суслов Є.І., 277‑55‑11.
Висновок Вченої Ради Інституту
Нововведення є результатом розробки прикладної НДР. Створений спосіб гістохімічного визначення меланінвмістимих грибків, який є простим і доступним. може використовуватися у повсякденних дослідженнях патоморфологів і мікробіологів, а також радіологів і токсикологів у зв'язку з тим, що меланін, який міститься у грибках має широкі захисні функції, у тому числі радіозахисну і антиоксидантну. Він дозволяє значно скоротити термін дослідження з 5 діб до
3 діб і спростити діагностику мікотичного ураження. Результати роботи можуть бути впроваджені шляхом проведення наукових конференцій, публікацій, курсів інформації та стажування.
Нововведення може знайти широке застосування у лабораторіях науково-дослідних установ, патоморфологічних лабораторіях лікувально-профілактичних закладів, медичному радіаційному центрі.

