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Відомості про технологію
9027. Назва технології
1 - українською мовою
Спосіб прогнозування неконтрольованого перебігу бронхіальної астми
3 - англійською мовою
The method for prognosis of the uncontrolled course of bronchial asthma
9125.Опис технології
1. Мета, для досягнення якої розроблено чи придбано технологію
Підвищення точності прогнозу та скорочення терміну виявлення резистентності лімфоцитів хворих на бронхіальну астму
до стероїдів in vitro.
2. Основна суть технології
Виявляють резистентність лімфоцитів хворих на бронхіальну астму до стероїдів in vitro шляхом визначення відсотку
лімфоцитів з ознаками апоптозу методом проточної цитометрії з подальшим розрахунком індексу інгібіції
дексаметазоном активаційного апоптозу лімфоцитів, і при значенні індексу інгібіції 1,0 та менше визначають
стероїдорезистентність лімфоцитів і прогнозують неконтрольований перебіг бронхіальної астми.
3. Анотований зміст
При бронхіальній астмі спостерігається зростання рівня ГКС-індукованого апоптозу in vitro у хворих з чутливістю
лімфоцитів до стероїдів, а виявлення резистентності лімфоцитів хворих на бронхіальну астму до стероїдів in vitro шляхом
визначення інгібіції дексаметазоном активаційного апоптозу лімфоцитів дозволяє заздалегідь спрогнозувати недостатню
ефективність їх застосування, уникнути необґрунтованого призначення цих ліків, своєчасно провести корекцію терапії та
попередити втрату контролю над бронхіальною астмою.
4. Проблеми, які технологія дає змогу вирішувати
Технологія дозволяє вирішити проблему підвищення точності прогнозування неконтрольованого перебігу бронхіальної
астми за рахунок виявлення резистентності лімфоцитів хворих на бронхіальну астму до стероїдів in vitro.
5. Ознаки новизни технології
Новизна технології полягає у виявленні in vitro резистентності до стероїдів у хворих на бронхіальну астму шляхом
визначення індексу інгібіції дексаметазоном активаційного апоптозу лімфоцитів, що дозволяє підвищити точність
прогнозу неконтрольованого перебігу бронхіальної астми та скоротити термін дослідження, необхідний для постановки
та обліку результатів.
6. Складові технології
Проточний цитофлюориметр.
Опис технології англійською мовою
The aim – increasing the accuracy of the prognosis and reducing the time of detection of lymphocyte resistance in patients with
bronchial asthma to steroids in vitro. Reveal the resistance of lymphocytes in patients with asthma to steroids in vitro by
determining the percentage of lymphocytes with signs of apoptosis by flow cytometry with subsequent calculation of the index

of inhibition of dexamethasone activation apoptosis of lymphocytes and at the value of index of inhibition 1,0 and less determine
the resistance of lymphocytes to steroids and forecast uncontrolled course of bronchial asthma. The technology allows to
decide the problem of increase of exactness of prognosis of uncontrolled course of bronchial asthma by detecting the resistance
of lymphocytes in patients to steroids in vitro by determining the index of inhibition of dexamethasone activation apoptosis of
lymphocytes that is the novelty of the technology. Component of technology – flow cytofluorimeter.
9127. Технічні характеристики
Здійснюють інкубацію цільної гепаринізованої крові хворого з фітогемаглютиніном і дексаметазоном, по завершенні
інкубації протягом 2-х діб методом проточної цитометрії проводять оцінку апоптозу лімфоцитів після фарбування клітин
анексином 5, коньюгованим із флюоресцеїн ізотіоцианатом, та 7-аміно-актіноміцином-D і розраховують індекс індукції /
інгібіції дексаметазоном активаційного апоптозу лімфоцитів, і якщо він дорівнює або менше 1,0 визначають
стероїдорезистентність і прогнозують неконтрольований перебіг бронхіальної астми.
9128. Техніко-економічний чи соціальний ефект
Застосування технології дозволяє скоротити час проведення дослідження з 5–7 діб до 2-х діб та на 64,7 % підвищити
точність виявлення in vitro резистентності до стероїдів у хворих на бронхіальну астму, що, в свою чергу, дозволяє
прогнозувати неконтрольований перебіг бронхіальної астми та своєчасно провести корекцію лікування даної категорії
пацієнтів.
5490. Об'єкти інтелектуальної власності
Патент України № 142988; 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
Виявлення in vitro резистентності до стероїдів у хворих на бронхіальну астму шляхом визначення індексу інгібіції
дексаметазоном активаційного апоптозу лімфоцитів дозволяє підвищити точність прогнозу неконтрольованого перебігу
бронхіальної астми та скоротити термін дослідження, необхідний для постановки та обліку результатів.
9155. Галузь застосування
Пульмонологія, клінічна імунологія.
9158. Інформація щодо потенційних ринків збуту технології
Установи пульмонологічного та алергологічного профілю України, зокрема відділення бронхообструктивних захворювань
легень у хворих на туберкульоз, відділення інтерстиціальних та бронхообструктивних захворювань легень у хворих на
туберкульоз Державної установи "Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Національної
академії медичних наук України".
9160. Інформація щодо потенційних ринків збуту продукції, виробленої з використанням технології
Установи пульмонологічного та алергологічного профілю України, зокрема відділення бронхообструктивних захворювань
легень у хворих на туберкульоз, відділення інтерстиціальних та бронхообструктивних захворювань легень у хворих на
туберкульоз Державної установи "Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Національної
академії медичних наук України".
9157. Ступінь відпрацювання технології
– якщо технологічну документацію розроблено за результатами приймальних випробувань дослідного зразка - 9157/О1
– 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: 18.31 тис. дол.
6013. Особливі умови впровадження технології
Наявність проточного цитофлюориметру.
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