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АНОТАЦІЯ. 

Туберкульоз – серйозна медико-біологічна і соціальна проблема багатьох країн 

світу. Проведення обов‘язкової поліхіміотерапії туберкульозу нерідко призводить до 

виникнення побічних реакцій. На сьогодні, в Україні, як й в інших країнах, немає 

уніфікованих та стандартизованих лабораторних методів діагностики гіперчутливості 

до протитуберкульозних ліків. Підґрунтям патогенезу медикаментозної алергії можуть 

бути всі 4 типи імунологічного ушкодження за Джелом і Кумбсом, проте чіткої 

специфічності у виникненні певного типу алергічних реакцій залежно від природи 

лікарського препарату немає. Алгоритм діагностики із застосуванням декількох 

методик підвищує діагностичну цінність визначення гіперчутливості для окремих груп 

препаратів. 

Cуть нововведення, яке пропонується для впровадження, полягає в дослідженні 

периферичної крові хворих на туберкульоз легень методом виділення іонів калію з 

лейкоцитів крові під впливом протитуберкульозних препаратів і додатковому 

проведенні реакції седиментації еритроцитів та реакції інгібіції міграції лейкоцитів, і 

при підвищенні показника реакції відносно референтних значень в одній чи декількох 

реакціях діагностують гіперчутливість до протитуберкульозних препаратів у даної 

категорії хворих. 

Застосування нововведення дозволяє in vitro визначити комбінації різних типів 

гіперчутливості до протитуберкульозних препаратів у хворих на туберкульоз легень, в 

результаті чого точність діагностики гіперчутливості підвищується на 25,5 %. 

Апробація запропонованого нововведення проведена у лабораторії клінічної 

імунології Державної установи “Національний інститут фтизіатрії і пульмонології 

ім. Ф. Г. Яновського Національної академії медичних наук України”. 



На "Спосіб діагностики гіперчутливості до протитуберкульозних препаратів у 

хворих на туберкульоз легень in vitro" отриманий деклараційний патент України 

№ 142927 від 10.07.2020 р. на корисну модель. 
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туберкульоз легень. 
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ВИСНОВОК ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ. 

Нововведення, що стосується способу діагностики гіперчутливості до 

протитуберкульозних препаратів у хворих на туберкульоз легень in vitro, є актуальним і 

має практичне значення. 

Новизна розробки полягає у дослідженні периферичної крові хворих на 

туберкульоз легень методом виділення іонів калію з лейкоцитів крові під впливом 

протитуберкульозних препаратів і додатковому проведенні реакції седиментації 

еритроцитів та реакції інгібіції міграції лейкоцитів, і при підвищенні показника реакції 

відносно референтних значень в одній чи декількох реакціях діагностують 

гіперчутливість до протитуберкульозних препаратів у даної категорії хворих. 

Застосування нововведення дозволяє in vitro визначити комбінації різних типів 

гіперчутливості до протитуберкульозних препаратів у хворих на туберкульоз легень, в 

результаті чого точність діагностики гіперчутливості підвищується на 25,5 %. 

Нововведення може бути впроваджено шляхом знайомства з ним на курсах 



інформації і стажування, семінарах, доповідей на конференціях, з’їздах, публікацій у 

фахових наукових виданнях. 

Нововведення рекомендовано для впровадження в лабораторіях імунології 

закладів фтизіо-пульмологічного профілю України. 

ДАНА РОЗРОБКА ГРИФУ СЕКРЕТНОСТІ НЕМАЄ. 
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