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Відомості про технологію
9027. Назва технології
1 - українською мовою
Спосіб лікування хворих на вперше виявлений резистентний до рифампіцину туберкульоз легень
3 - англійською мовою
The method of treatment of patients with a newly detected of rifampicin resistant pulmonary tuberculosis
9125.Опис технології
1. Мета, для досягнення якої розроблено чи придбано технологію
Підвищити ефективність лікування хворих на вперше виявлений резистентний до рифампіцину туберкульоз легень
2. Основна суть технології
Хворим на вперше виявлений резистентний до рифампіцину туберкульоз легень від початку лікування до отримання
результату тесту медикаментозної чутливості мікобактерій туберкульозу до протитуберкульозних препаратів,
призначають модифікований короткий режим хіміотерапії, який включає щоденно у середніх добових дозах за один
прийом: лінезолід, циклосерин, у максимальній терапевтичній концентрації – моксифлоксацин і бедаквілін за схемою, що
дозволяє підвищити ефективність лікування хворих внаслідок посилення бактерицидної дії режиму
антимікобактеріальної терапії.
3. Анотований зміст
Технологія полягає у призначенні високоефективного режиму лікування хворим на рифампіцинрезистентний
туберкульоз легень за рахунок включення препаратів з вираженою бактерицидною та стерилізуючою діями – бедаквіліну,
лінезоліду, моксифлоксацину та циклосерину, що дозволяє підвищіти ефективність лікування пацієнтів за рахунок
підвищення частоти припинення бактеріовиділення, зникнення клінічних проявів хвороби, зменшення прогресування
туберкульозного процесу та зменшення частоти виникнення побічних реакцій.
4. Проблеми, які технологія дає змогу вирішувати
Технологія дозволяє вирішити проблему підвищення ефективності лікування хворих на вперше виявлений резистентний
до рифампіцину туберкульоз легень.
5. Ознаки новизни технології
Вперше з метою підвищення ефективності лікування хворих на вперше виявлений резистентний до рифампіцину
туберкульоз легень в схемі лікування додатково до моксифлоксацину застосовують протитуберкульозні препарати які
володіють бактерицидною та стерилізуючою діями – лінезолід та бедаквілін, і циклосерин – препарат, який не має
кардіотоксичного впливу.
6. Складові технології
Лінезолід, циклосерин, моксифлоксацин, бедаквілін.
Опис технології англійською мовою
The aim – to increase the effectiveness of treatment of patients with newly diagnosed rifampicin-resistant pulmonary
tuberculosis. From the beginning of treatment to the result of the drug sensitivity test, prescribe a modified short chemotherapy

regimen, which includes daily in average daily doses in one dose: linezolid, cycloserine, in the maximum therapeutic
concentration - moxifloxacin and bedaquiline according to the scheme, which allows to increase the effectiveness of treatment.
The technology solves the problem of improving the effectiveness of treatment of patients with newly diagnosed rifampicinresistant pulmonary tuberculosis. For the first time, in order to increase the effectiveness of treatment of patients with newly
diagnosed rifampicin-resistant pulmonary tuberculosis in the treatment regimen in addition to moxifloxacin used anti-TB drugs
with bactericidal and sterilizing effects - linezolid and bedaquiline, and cycloserine - a drug that has no carcino.
9127. Технічні характеристики
Для лікування хворих на вперше виявлений резистентний до рифампіцину туберкульоз легень, діагностований
молекулярно-генетичним методом за системою GeneXpert, від початку лікування до отримання результату тесту
медикаментозної чутливості мікобактерій туберкульозу до протитуберкульозних препаратів, призначають модифікований
короткий режим хіміотерапії, який включає щоденно у середніх добових дозах за один прийом: лінезолід 0,6 г і
циклосерин 0,75 г, моксифлоксацин у максимальній терапевтичній концентрації – 0,8 г та бедаквілін – 0,4 г щоденно
проягом 14 днів, з наступним переходом на 0,2 г три рази на тиждень, з подальшою корекцією режиму лікування.
9128. Техніко-економічний чи соціальний ефект
Застосування технології дозволяє досягти підвищення частоти припинення бактеріовиділення та зникнення клінічних
проявів хвороби на 11,7 %, зменшення на 32,9 % прогресування туберкульозного процесу та на 13,6 % частоти виникнення
побічних реакцій, за рахунок чого підвищується ефективність лікування даної категорії хворих.
5490. Об'єкти інтелектуальної власності
Патент України № 145298; власник патенту – Державна установа "Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.
Г. Яновського Національної академії медичних наук України"; об'єкт патентування – корисна модель; країни, на які
поширюється дія патенту – Україна.
9156. Основні переваги порівняно з існуючими технологіями
Вперше пацієнтам із рифампіцинрезистентним туберкульозом від початку лікування до отримання тесту
медикаментозної чутливості мікобактерій туберкульозу до протитуберкульозних препаратів призначають модифікований
режим хіміотерапії, який включає препарати з вираженою бактерицидною та стерилізуючою діями – бедаквілін, лінезолід,
моксифлоксацин та циклосерин, який не має кардіотоксичного впливу, що призводить до підвищення частоти
припинення бактеріовиділення, зникнення клінічних проявів хвороби та зменшення прогресування туберкульозного
процесу внаслідок посилення бактерицидної дії режиму антимікобактеріальної терапії, а також зменшення частоти
виникнення побічних реакцій.
9155. Галузь застосування
Фтизіатрія
9158. Інформація щодо потенційних ринків збуту технології
Установи фтизіатричного профілю України, зокрема відділення мультирезистентних форм туберкульозу та відділення
хіміорезистентних форм туберкульозу Державної установи “Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г.
Яновського НАМН України”, відділення для лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз Комунального
підприємства «Полтавський обласний клінічний протитуберкульозний диспансер» Полтавської обласної ради, відділення
для лікування хворих на хіміорезистентний туберкульоз Комунального некомерційного підприємства «Хмельницький
обласний протитуберкульозний диспансер» Хмельницької обласної ради, відділення хіміорезистентних форм
туберкульозу Комунального некомерційного підприємства «Вінницький обласний клінічний фтизіопульмонологічний
центр» Вінницької обласної ради, туберкульозні відділення № 2, 3, 7 Комунального підприємства «Криворізький
протитуберкульозний диспансер» Дніпропетровської обласної ради.
9160. Інформація щодо потенційних ринків збуту продукції, виробленої з використанням технології
Установи фтизіатричного профілю України, зокрема відділення мультирезистентних форм туберкульозу та відділення
хіміорезистентних форм туберкульозу Державної установи “Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г.
Яновського НАМН України”, відділення для лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз Комунального
підприємства «Полтавський обласний клінічний протитуберкульозний диспансер» Полтавської обласної ради, відділення
для лікування хворих на хіміорезистентний туберкульоз Комунального некомерційного підприємства «Хмельницький
обласний протитуберкульозний диспансер» Хмельницької обласної ради, відділення хіміорезистентних форм
туберкульозу Комунального некомерційного підприємства «Вінницький обласний клінічний фтизіопульмонологічний
центр» Вінницької обласної ради, туберкульозні відділення № 2, 3, 7 Комунального підприємства «Криворізький
протитуберкульозний диспансер» Дніпропетровської обласної ради.

9157. Ступінь відпрацювання технології
– якщо технологічну документацію розроблено за результатами попередніх випробувань дослідного зразка - 9157/О
– 9157/TRL5 - перевірено прототип в робочому середовищі користувача, технологію перевірено у відповідному робочому
середовищі (на виробництві)
5535. Умови поширення в Україні
53 - за договірною ціною
5211. Умови передачі зарубіжним країнам
63 - за договірною ціною
6012. Орієнтовна вартість технології та витрат на впровадження: 7.37 тис. дол.
6013. Особливі умови впровадження технології
Немає

Підсумкові відомості
5634. Індекс УДК: 616.24-002.5, 615.2.03, 616.24-002.5-085.2/.3:615.015
5616. Коди тематичних рубрик НТІ: 76.29.53.05, 76.31.29
6111. Керівник юридичної особи: Фещенко Юрій Iванович
6210. Науковий ступінь, вчене звання керівника юридичної особи: (д. мед.
н., професор, акад.)

6120. Керівник НДДКР
1 - українською мовою
Литвиненко Наталія Анатоліївна
2 - англійською мовою
Litvinenko Natalya Anatoliivna
6228. Науковий ступінь, вчене звання керівника НДДКР: (д. мед. н.)

6140. Керівник структурного підрозділу МОН України: Чайка Дар'я Юріївна
Тел.: +38 (044) 287-82-55
Email.: chayka@mon.gov.ua

6142. Реєстратор: Іванов Олексій Васильович

