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ЗВЕДЕНИЙ ПЛАН  

ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ 
Інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського 

АМН України 
на  2 0 0 5  рік 

 

№ 
з/п 

Шифр 
теми 

№ держ- 
реєстрації 

Назва 
НДР 

Тер-
мін 
вико- 
нання 

Керівник, 
підрозділ 

Спів-
вико-
навці* 

Очікувані 
результати 
у 2005 році 

1 2 3 4 5 6 7 8 
  

1. НДР, що виконуються за бюджетом АМН України: 
1.1 НДР, що виконуються по КПК 6561020  

“Фундаментальні дослідження у сфері теоретичної і клінічної медицини”: 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 
1)  A.05.01 0105U000619 Вивчити роль ві-

русних збудників 
у перебігу хроні-
чного обструкти-
вного захворю-
вання легень та 
оптимізувати діа-
гностику, ліку-
вання і профілак-
тику інфекційного 
загострення цієї 
недуги 

01.05 
12.07 

Фещенко 
Ю.І.,  
Дзюблик 
О.Я. 
Відділення 
технологій 
лікування 
НЗЛ 

немає Визначен-
ня спектру 
вірусних 
збудників у 
хворих із 
загострен-
ням хроні-
чного об-
структив-
ного захво-
рювання 
легень 

2)  А.04.05 0104U000936 Вивчити антиме-
тастатичну дію 
нової композиції 
протипухлинного 
засобу диглю-
каль-ліганду і  
його вплив на  
формування мор-
фологічних змін у 
легенях при екс-
периментальній 
карциномі 

01.04 
12.06 

Суслов Є.І. 
Лаборато-
рія пато-
моорфоло-
гії 

немає Порівняль-
на оцінка 
морфологі-
чних змін в 
легенях 
при дії про-
типухлин-
ного засобу 
диглюкаль-
ліганд та 
його нової 
композиції 
при експе-
рименталь-
ній карци-
номі Л’юіс  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

3)  А.04.06 0104U000937 Вивчити дію оме-
га-3 поліненаси-
чених жирних ки-
слот на енергети-
чний обмін, мо-
нооксигеназну і 
глутатіон-залежну 
системи  детокси-
кації та  
оксидантно-
антиоксидантну 
систему  при екс-
периментальному 
бронхообструкти-
вному синдромі 
різного ступеню 
тяжкості-  

01.04 
12.06 

Коржов 
В.І. 
Лаборато-
рія біохімії 

немає Вивчення 
дії омега-3 
ПНЖК на 
енергетич-
ний обмін, 
процеси 
детоксика-
ції та окси-
дантно-
антиокси-
дантну си-
стему при 
експериме-
нтальному 
бронхообс-
труктив-
ному синд-
ромі сере-
днього 
ступеню 
тяжкості 

4)  А.04.08 0104U000939 Вивчити мікробі-
ологічні власти-
вості,  частоту і 
профіль медика-
ментозної стійко-
сті  M.tuberculosis 
у хворих з вперше 
виявленим тубер-
кульозом легень в 
сучасних умовах 

01.04 
12.06 

Журило 
О.А. 
Лаборато-
рія мікро-
біології 

немає Аналіз рів-
ня захво-
рюваності, 
викликано-
го мульти- 
та поліре-
зистентни-
ми M. tu-
berculosis, 
виділеними 
від хворих 
з вперше 
виявленим 
туберку-
льозом ле-
гень. Роз-
робка спо-
собу ви-
значення 
рифампі-
цинрезис-
тентних 
штамів M. 
tuberculosis 

5)  А.03.02 0103U000526 Вивчити роль по-
рушень апоптозу 
імунокомпетент-
них клітин в пато-
генезі хронічних 
неспецифічних  

01.03 
12.05 

Чернушен-
ко К.Ф.         
Лаборато-
рія імуно-
логії, 
відділення  

немає Нові дані 
щодо ролі 
апоптозу 
імуноком-
петентних 
клітин в  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

   захворювань ле-
гень та визначити 
можливість їх ко-
рекції 

 пульмоно- 
логії   

 патогенезі 
хронічних 
неспецифі-
чних за-
хворювань 
легень. 
Удоскона-
лення іс-
нуючих 
схем іму-
нокорекції, 
що дозво-
лить під-
вищити 
ефектив-
ність ліку-
вання хво-
рих. 

  

1.2 НДР, що виконуються по КПК 6561030  
“Прикладні розробки у сфері діагностики і методів лікування хвороб людини”: 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 
6)  A.05.02 0105U000620 Вивчити патомо-

рфоз туберкульо-
зу легень у дорос-
лих в умовах епі-
демії та розробити 
організаційні за-
ходи щодо  зни-
ження смертності 
від цієї недуги 

01.05 
12.07 

Мельник 
В.М.   
Відділ епі-
деміо-
логічних 
організа-
ційних 
проблем 
фтизіо-
пульмоно-
логії,  
лаборато-
рія пато-
морфології 

немає Нові дані 
щодо час-
тоти, роз-
повсюдже-
ності, ди-
наміки та 
причин 
смертності 
від тубер-
кульозу 
легень в 
Україні 

7)  А.04.01 0104U000932 Вивчення ефек-
тивності застосу-
вання інфузійних 
препаратів на ос-
нові сорбітолу та 
натрію лактату у 
хворих із деком-
пенсованим хро-
нічним легеневим 
серцем 

01.04 
12.06 

Гаврисюк 
В.К. 
Клініко- 
функціо- 
нальне від-
ділення 

немає Визначен-
ня можли-
востей ін-
фузійних 
препаратів 
на основі 
сорбітолу 
та натрію 
лактату в 
корекції 
агрегацій-
ної здатно-
сті тром-
боцитів,  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

       реологіч-
них влас-
тивостей і 
кислотно-
основного 
стану крові 
у хворих із 
декомпен-
сованим 
хронічним 
легеневим 
серцем 

8)  А.04.02 0104U000933 Вивчити найбли-
жчі та віддалені 
результати ліку-
вання хворих на 
деструктивний 
туберкульоз ле-
гень 

01.04 
12.06 

Петренко 
В.М., 
відділення 
фтизіатрії, 
лаборато-
рія 
мікробіо-
логії 

немає Дослід-
ження най-
ближчих та 
віддалених 
результатів 
лікування 
хворих на 
деструкти-
вний тубе-
ркульоз 
легень, які 
не завер-
шили ос-
новний 
курс хіміо-
терапії 

9)  А.04.03 0104U000934 Визначити прог-
ностичну інфор-
мативність клі-
нічних та лабора-
торних показників 
перебігу інфільт-
ративного тубер-
кульозу легень у 
дітей для підви-
щення ефективно-
сті його лікування 

01.04 
12.06 

Костроміна 
В.П. 
Відділення 
захворю-
вань орга-
нів дихан-
ня у дітей, 
лаборато- 
рія імуно-
логії,  
лаборато- 
рія пато-
морфології, 
група ІКТ 

немає Визначен-
ня най-
більш ін-
форматив-
них клініч-
них і лабо-
раторних 
показників, 
що дають 
змогу про-
гнозувати 
перебіг ін-
фільтрати-
вного ту-
беркульозу 
у дітей 

10)  А.04.04 0104U000935 Розробити раціо-
нальні схеми лі-
кування хворих на 
туберкульоз ле-
гень в поєднанні з 
хронічним брон-
хітом 

01.04 
12.06 

Кужко 
М.М. 
Відділення 
фтизіопу-
льмоноло-
гії, 
 

немає Визначен-
ня клініч-
ної ефек-
тивності 
ізофону і 
ереспалу в  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

     лаборато-
рія імуно-
логії, лабо-
раторія па-
томорфо-
логії 

 комплекс-
ному ліку-
ванні хво-
рих на ту-
беркульоз 
легень в 
поєднанні з 
хронічним 
бронхітом 

11)  А.04.07 0104U000938 Розробити опти-
мальні методи 
комплексної пе-
редопераційної 
підготовки і хіру-
ргічного лікуван-
ня хворих на хімі-
орезистентний 
деструктивний 
туберкульоз ле-
гень 

01.04 
12.06 

Радіонов 
Б.В. 
Відділення 
торакаль-
ної хірургії 

немає Клінічна 
апробація 
колапсохі-
рургічних 
операцій 
при хіміо-
резистент-
ному тубе-
ркульозі та 
оцінка їх 
ефективно-
сті 

12)  A.03.01 0103U000525 Оптимізувати діа-
гностику і ліку-
вання хворих на 
бронхіальну аст-
му на рівні пер-
винної та специа-
лізованої ланок 
медичної допомо-
ги в Україні 

01.03 
12.06 

Фещенко 
Ю.І., 
Яшина 
Л.О. 
Відділення 
діагности- 
ки, тера- 
пії і клініч- 
ної фарма-  
кології зах-
ворювань 
легень, 
відділення 
пульмоно- 
логії, 
лаборато- 
рія імуно- 
логії 

немає Ефективна 
і безпечна 
схема по-
єднаного 
лікування 
бронхіаль-
ної астми із 
застосу-
ванням фа-
рмакологі-
чних пре-
паратів і 
специфіч-
ної імуно-
терапії з 
викорис-
танням віт-
чизняних 
алергенів 

13)  А.02.03 0102U003050 Вивчити видові та 
клінічні особли-
вості грибкової 
інфекції  
при неспецифіч-
них захворюван-
нях легенів та 
удосконалити ме-
тоди лікування 
хворих 

01.02 
12.05 

Фещенко 
Ю.І. 
Відділення 
пульмоно- 
логії,  
лабораторії 
імунології і 
мікробіо-
логії,  
група ІКТ 

немає Нові дані 
щодо пато-
генезу не-
специфіч-
них захво-
рювань ле-
генів на тлі 
розвитку 
грибкової 
інфекції.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

       Підвищен-
ня ефекти-
вності лі-
кування 
хворих на 
неспецифі-
чні захво-
рювання 
легенів. 

  

2. НДР, що виконуються по КПК 6561040  
“Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових про-
грам у сфері профілактики і лікування хвороб людини”: 

 “Національна програма боротьби із захворюванням на туберкульоз на 2002 – 2005 роки”.  
Реєстраційний номер програми 143. 
Указ Президента України від 20.08.2001 р., №  643/2001. Замовник – АМН України. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
14)  КФК.03.

03   
0103U000527 Розробити заходи 

щодо проведення 
активного і паси-
вного виявлення 
туберкульозу се-
ред осіб підвище-
ного ризику з 
урахуванням со-
ціально-
економічних, епі-
деміологічних та 
медико-
біологічних чин-
ників 

01.03 
12.05 

Фещенко 
Ю.І.   
Відділ епі-
деміо-
логічних 
організа-
ційних 
проблем 
фтизіо-
пульмоно-
логії,  
група ІКТ  

немає 
 

Підвищен-
ня ефекти-
вності ран-
нього ви-
явлення 
туберку-
льозу  у 
дорослих 
осіб у гру-
пах ризику, 
що буде 
сприятиме 
зменшен-
ню розпо-
всюджено-
сті інфекції 
і позитив-
но вплива-
тиме на 
епідеміо-
логічну 
ситуацію з 
туберку-
льозу в 
Україні 

  

2.1 НДР, що фінансуються іншими відомствами (Міносвіти і науки, МОЗУ, НАНУ, Мі-
ністерство з питань надзвичайних ситуацій, держадміністрації тощо): --- 

  

3. Ініціативні НДР:  
1 2 3 4 5 6 7 8 

15)  I.05.03 0105U000621 Вивчити діагнос-
тичні можливості 
шаттл тесту і  

01.05 
12.05 

Гаврисюк 
В.К. 
Клініко- 

немає Покращен-
ня діагнос-
тики та    
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1 2 3 4 5 6 7 8 

   лазерної агрего-
метрії у хворих із 
хронічним леге-
невим серцем 

 функціо-
нальне 
відділення 

 контролю 
ефективно-
сті терапії 
хворих з 
хронічним 
легеневим 
серцем 

16)  I.05.04   0105U000622 Вивчити ефектив-
ність лікування 
дітей,  хворих на 
рецидивуючий 
бронхіт, інфікова-
них мікобактерія-
ми туберкульозу, 
із застосуванням 
комплексних го-
меопатичних (ан 
тигомотоксичних) 
препаратів 

01.05 
12.05 

Костромі-
на В.П. 
Відділення 
захворю-
вань орга-
нів дихан-
ня у дітей, 
лаборато- 
рія імуно-
логії,  
лаборато- 
рія біохімії 

немає Зменшення 
побічної дії 
антибіоти-
ків та зни-
женню рі-
вня ендо-
генної ін-
токсикації 
в організмі, 
підвищен-
ня ефекти-
вності ста-
ндартної 
терапії 

4. НДР, що отримали гранти іноземних фондів та організацій: --- 
5. НДР, що виконуються в рамках Міжнародних наукових програм: --- 
6. НДР, що виконуються за рахунок інших джерел фінансування: --- 
Примітка: * - співвиконавці за межами наукової установи. 
 

 
Учений секретар інституту, д.м.н.      В.О. Юхимець 


