ІНФОРМАЦІЯ
про медико-біологічне нововведення, яке рекомендується
для впровадження
Шифр і назва НДР та строки виконання. ОК 94.01 “Вивчити стан імунітету в осіб з високим ризиком захворювання на туберкульоз і розробити методи імунопрофілактики”строки виконання - 01.1994 - 12.1997
Назва наукової рекомендації: “Спосіб профілактики рецидиву туберкульозу”.
Анотація
Суть нововведення, яке пропонується для впровадження полягає у тому, що особам з високим ризиком захворювання на туберкульоз для профілактики рецидиву хвороби вводять внутрішньом’язово через день тимоген в дозі 1,0 мл протягом 10 днів із спленіном, який вводять в фармакопейно допустимих дозах щоденно протягом 20 днів від початку лікування, при цьому імунотерапію застосовують двічі на рік, а при наявності ознак прихованої активності туберкульозу додатково призначають не менше двох високоефективних протитуберкульозних препаратів щоденно на протязі двох місяців на відміну від відомих методів профілактики туберкульозу, в яких використовуються тільки 1 протитуберкульозний, або 1 імунотропний препарат.
Запропонований спосіб профілактики туберкульозу по всім показникам має перевагу над існуючими методами, при цьому він дозволяє підвищити ефективність імунокоригуючої терапії тимогеном на 24 %, а при наявності ознак прихованої активності туберкульозу, ліквідувати їх, і тим самим посилити дію імунокоригуючої терапії і запобігти захворюванню на туберкульоз.
Ефективність: рецидиву туберкульозу не було в жодному випадку на відміну від контрольної групи пацієнтів, де зареєстровано 2 рецидиви туберкульозу у 100 осіб, у яких проводилась тільки хіміопрофілактика туберкульозу.
Показання для застосування: особи з групи ризику по захворюванню на туберкульоз (особи з великими залишковими змінами у легенях після перенесеного туберкульозу, особи з імунодефіцитом II-III ступеню).
Наукова значимість: визначений стан імунологічної реактивності у осіб з великими залишковими змінами після перенесеного туберкульозу, встановлений зв'язок імунологічних порушень з клінічним станом цих пацієнтів.
Практична значимість: підвищилась ефективність імунокорекції у осіб з імунною недостатністю II-III ступеню на 24 %, значно підвищилась ефективність профілактики рецидиву туберкульозу (повна відсутність випадків рецидиву захворювання).
Нововведення апробовано у відділенні фтизіатрії Інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського АМН України, 3 протитуберкульозних диспансерах м. Києва і в Київському обласному протитуберкульозному диспансері. У 160 осіб з високим ризиком захворювання на туберкульоз проведена імунопрофілактика з метою запобігання захворювання на туберкульоз.
Отриманий патент України № 20568 А від 15.07.97 р.
Перелік необхідного обладнання.
Набір реактивів для визначення імунологічної реактивності, мікроскопи, імуномодулятори тимоген і спленін, протитуберкульозні засоби рифампіцин і ізоніазид.
Послуги розробників для оволодіння нововведенням
Інформаційний лист (Профілактика рецидиву туберкульозу легень. -Київ, 1998.), курси інформації і стажування.
Установа-розробник, адреса і реквізити.
Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського АМН України (ІФП), 252000, м.Київ, МСП 650, узвіз Протасів Яр,7; тел.(044) 277 54 88, факс (044) 277-21-18
Призвіще, ім'я та по батькові авторів розробників, контактний телефон, відповідальний за впровадження. 
Чернушенко Катерина Федірівна т. /044/ 277‑42‑22
Петренко Віктор Михайлович т. /044/ 277‑54‑88
Черенько Світлана Олександрівна т. /044/ 277‑41‑33
Відповідальний за впровадження - Черенько Світлана Олександрівна т. /044/ 277‑41‑33
Висновок Вченої Ради інституту (теоретична і практична значимість нововведення, шляхи і обсяги впровадження).
Нововведення є результатом виконання науково-дослідної роботи, має велике практичне значення, яке полягає у підвищенні ефективності профілактичних заходів по запобіганню захворювання на туберкульоз, що особливо важливо для України, яка зареєстрована ВООЗ як країна з епідемією туберкульозу. Наукове значення розробки полягає у визначенні стану імунологічної реактивності в осіб з високим ризиком захворювання на туберкульоз, визначенні зв'язку між клінічними факторами ризику туберкульозу і імунологічними показниками.
Результати роботи можуть бути впроваджені шляхом проведення курсів інформації та стажування, публікацій в наукових журналах.
Нововведення рекомендовано до застосування в протитуберкульозних закладах України.


