ІНФОРМАЦІЯ
про медико-біологічне нововведення, яке рекомендується для впровадження
Шифр і назва НДР та строки виконання: А.97.01 "Розробити методи індивідуалізованої імунотерапії хворих на хронічний бронхіт в залежності від наявності, характеру та ступеня порушень місцевого імунітету", 1997.01-1999.12.
Назва наукової рекомендації: “Спосіб показань до призначення препарату “Лаферон” при лікуванні хворих на хронічний бронхіт”.
Анотація:
Суть нововведення, яке пропонується для впровадження, полягає в тому, що з метою визначення показань до призначення препарату “Лаферон” у хворих на хронічний бронхіт (ХБ) проводиться попередня оцінка функціональної активності фагоцитуючих клітин: альвеолярних макрофагів (АМф), нейтрофільних гранулоцитів (НГ) і/або моноцитів (Мц) периферичної крові. відповідно методу проводиться дослідження найбільш часто змінених при ХБ показників фагоцитозу – поглинальної здатності та рівню кисеньзалежного метаболізму (ПФ та НСТ-тест) АМф, НГ і/або Мц крові. На підставі цих показників розраховується індекс фагоцитуючої активності фагоцитів за формулою 
ІФА = (ПФ * НСТ) хворого / (ПФ * НСТ) контрольної групи
де:
ІФА - індекс фагоцитуючої активності АМф, НГ або Мц,
ПФ - значення показника фагоцитозу АМф, НГ або Мц (у %),
НСТ - значення НСТ-тесту АМФ, НГ або Мц (у %),
та у разі одержання принаймні одного з індексів, який дорівнює або менше одиниці. хворим у фазі стихаючого загострення ХБ до загальноприйнятої комплексної терапії призначається інгаляційне введення препарату “Лаферон”, взятого у межах разової дози 50 000 МЕ, 1 раз на добу протягом 5 днів.
Препарат "Лаферон" - це лікарська форма людського лейкоцитарного рекомбінантного альфа-2в-інтерферону - пройшов усі стадії необхідних випробувань (доклінічну та обидві клінічні стадії) і рішенням Фармкомітету України від 26.01.95 р. дозволений до широкого клінічного застосування.
Розчин Лаферону для інгаляцій готують наступним чином. До 1 000 000 МЕ сухого порошку препарату "Лаферон" (фабрична розфасовка), додають 20 мл стерильної води для ін'єкцій і струшують 5-10 с до розчинення порошку. Одержуємо розчин “Лаферону”, в 1 мл якого міститься 50 000 МЕ “Лаферону”, що відповідає разовій дозі, яка нижче середньотерапевтичної. Оскільки на 1 інгаляцію використовується 1 мл розчину (містить 50 000 МЕ Лаферону), одержаний обсяг розчину розливаємо в пеніцилінові склянки по 1 мл і зберігаємо при температурі - 45 С. Термін зберігання замороженого розчину - 1 місяць. Безпосередньо перед використанням необхідна кількість доз розчину розморожується, до кожної додається 9 мл дистильованої води. Приготовлену суміш заливають в ультразвуковий або іншої конструкції інгалятор. Інгаляцію суміші проводять загальноприйнятою методикою 1 раз на добу протягом 5 днів.
Показання для застосування - захворювання на хронічний бронхіт в фазі стихаючого загострення. 
Запропонований спосіб на відміну від відомих способів визначення показань до проведення імунокорекції заснований на комплексній оцінці показників функціонального стану фагоцитуючих клітин, і дозволяє підвищити його точність.
Спосіб призводить до відновлення пошкоджених механізмів захисту організму, стимулюючи пригнічені показники функціональної активності фагоцитуючих клітин, і сприяє підвищенню клінічної ефективності лікування хворих на ХБ, у яких під впливом запропонованої імунокорекції швидко зникають клінічні ознаки загострення хвороби (покращується загальний стан, з’являється бадьорість, припиняється кашель) і раніше встановлюється картина повної клінічної ремісії.
Спосіб пройшов апробацію у відділенні пульмонології Інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України.
На розгляд до НДЦПЕ подана заява . на видачу патенту України на винахід “Спосіб визначення показань до призначення препарату “Лаферон” при лікуванні хворих на хронічний бронхіт” N 98094814 від 14. 09. 1998 р. Отримано рішення про видачу патенту на винахід без проведення експертизи по суті від 01.04.1999 р.
Перелік необхідного обладнання: Лаферон, фізіологічний розчин, ультразвуковий або іншої конструкції інгалятор (окрім пароаерозольних).
Послуги розробників для оволодіння нововведенням: публікації в журналах, збірниках, курси інформації і стажування, семінари. Інформаційний лист “Спосіб визначення показань до призначення препарату “Лаферон” при лікуванні хворих на хронічний бронхіт”, Київ, 1999. 
Установа-розробник, адреса і реквізити: Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України; 03680, м. Київ-110, узвіз Протасів Яр, 7.
Прізвище, ім'я та по-батькові авторів розробників, контактний телефон, відповідальний за впровадження:
Фещенко Юрій Іванович,
Чернушенко Катерина Федорівна,
Рекалова Олена Михайлівна,
Круглова Ірина Федорівна,
Кадан Людмила Павлівна,
Бегоулева Жанна Борисівна,
Пархоменко Наталія Володимірівна,
Фірсова Алла Сергіївна,
відповідальні за впровадження - Рекалова Олена Михайлівна, тел. 277-95-60,
Круглова Ірина Федорівна, тел. 277-42-22.

Висновок Вченої Ради інституту (теоретична і практична значимість нововведення, шляхи і обсяги впровадження): Нововведення, що представлене, є результатом виконання прикладної НДР. Запропонований спосіб враховує імунопатологічні особливості перебігу ХБ, є недорогим і доступним для широкого кола лікувально-профілактичних закладів терапевтичного і пульмонологічного профілю. Застосування препарату “Лаферон” лікуванні хворих на ХБ дозволяє подовжити строки клінічної ремісії захворювання у хворих на хронічний бронхіт і зменшити кількість днів непрацездатності.
Нововведення може бути впроваджено шляхом знайомства з ним на курсах інформації і стажування, семінарах, публікацій в журналах, збірниках.
Спосіб простий у виконанні, доступний і може знайти широке застосування у лікувально-профілактичних закладах терапевтичного та пульмонологічного профілю.
3 жовтня 1999 р.

