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№ 
з/п 

Шифр 
теми 

№ держ- 
реєстрації 

Назва 
НДР 

Тер-
мін 
вико- 
нання 

Керівник, 
підрозділ 

Спів-
вико-
навці* 

Очікувані 
результати 
у 2006 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)  А.06.01 0106U000487 Вивчити роль по-

рушень цитокіно-
вої регуляції у 
розвитку вторин-
них імунодефіци-
тних станів при 
різних клінічних 
формах туберку-
льозу легень 

01.06 
12.08 

Чернушен-
ко К.Ф., 
Лаборато-
рія імуно-
логії, від-
ділення 
фтизіатрії 

немає Визначен-
ня продук-
ції цитокі-
нів та фун-
кціональ-
ного стану 
клітин іму-
нної сис-
теми при 
різних клі-
нічних  
формах ту-
беркульозу 
легень 

2)  А.06.02 0106U000488 Вивчити особли-
вості перебігу 
бронхіальної аст-
ми на фоні сенси-
білізації хворих 
до пліснявих мік-
роміцетів 

01.06 
12.08 

Фещенко 
Ю.І.,  
Відділення 
пульмоно-
логії, лабо-
раторія мі-
кробіології, 
лаборато-
рія імуно-
логії, група 
ІКТ 

немає Визначен-
ня частоти 
сенсибілі-
зації до 
пліснявих 
мікроміце-
тів у хво-
рих на 
бронхіаль-
ну астму 

3)  A.05.01 0105U000619 Вивчити роль ві-
русних збудників 
у перебігу хроні-
чного  

01.05 
12.07 

Фещенко 
Ю.І.,  
Дзюблик 
О.Я. 

немає Розробка 
оптималь-
них схем 
діагности- 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
   обструктивного 

захворювання ле-
гень та оптимізу-
вати діагностику, 
лікування і профі-
лактику інфекцій-
ного загострення 
цієї недуги 

 Відділення 
технологій 
лікування 
НЗЛ 

 ки і ліку-
вання віру-
сного заго-
стрення 
ХОЗЛ. 

4)  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 Створення 
нової ком-
позиції 
протипух-
линного 
засобу для 
запобіган-
ня метаста-
зування 
злоякісних 
пухлин, 
який буде 
стимулю-
вати апоп-
тоз пух-
линних 
клітин, ма-
ти високий 
антиметас-
татичний 
ефект та 
низьку то-
ксичність 

5)  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 Комплекс-
на оцінка 
активності 
систем біо-
логічного 
окислення,  
детоксика-
ції та  ок-
сидантно-
антиокси-
дантної си-
стеми ор-
ганізму 
тварин,  
оцінка їх 
компенса-
торних 
можливос-
тей в умо-
вах  
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1 2 3 4 5 6 7 8 
       експериме-

нтального 
бронхообс-
труктивно-
го синдро-
му, розши-
фровка ме-
ханізмів 
реактиву-
ючої дії 
омега-3 
ПНЖК на 
енергетич-
ний обмін  
мітохонд-
рій печін-
ки,  деток-
сикаційну 
систему 
мікросом і 
цитозолю 
печінки, 
оксидант-
но-
антиокси-
дантну си-
стему ери-
троцитів 
крові 

6)  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 Підвищен-
ня ефекти-
вності і по-
кращання 
якості бак-
теріологіч-
ної діагно-
стики ту-
беркульо-
зу, скоро-
чення тер-
мінів інди-
кації та 
ідентифі-
кації збуд-
ника,  но-
вий спосіб 
прискоре-
ного вияв-
лення ри-
фампіцин-
резистент-
них штамів   
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1 2 3 4 5 6 7 8 
       M. tubercu-

losis у впе-
рше діаг-
ностованих 
хворих на 
туберку-
льоз ле-
гень. Вста-
новлення 
деяких 
особливос-
тей біоло-
гічного 
розвитку 
мікобакте-
рій тубер-
кульозу 

  

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 
7)  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,  
група ІКТ 

немає Визначен-
ня особли-
востей па-
томорфозу 
туберку-
льозу ле-
гень у до-
рослих в 
умовах 
епідемії за 
клініко-
рентгено-
логічними, 
мікробіо-
логічними 
даними та 
результа-
тами авто-
псій 

8)  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 Покращан-
ня ефекти-
вності лі-
кування, 
зменшення 
ступеню 
легеневої 
недостат-
ності у 
хворих із 
хронічним  
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1 2 3 4 5 6 7 8 
       декомпен-

сованим 
легеневим 
серцем за 
рахунок 
нормаліза-
ції діурезу 
та геморе-
ологічних 
змін 

9)  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, 
група ІКТ 

немає Визначен-
ня  станда-
ртних ре-
жимів та 
схем  хі-
міотерапії  
хворих на 
туберку-
льоз легень 
(вперше 
виявлених, 
з рециди-
вами тубе-
ркульозу та 
хронічним 
процесом), 
що дозво-
лить під-
вищити 
ефектив-
ність ліку-
вання  та 
здешевити 
його вар-
тість 

10)  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 особли-
востей клі-
нічного пе-
ребігу ін-
фільтрати-
вного ту-
беркульозу 
легенів у 
дітей в су-
часних 
умовах, 
визначення 
найбільш 
інформати-
вних пока-
зникі, які  
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1 2 3 4 5 6 7 8 
       його харак-

теризують, 
розробка 
прогности-
чних кри-
теріїв для 
визначення 
терапевти-
чної такти-
ки для під-
вищення 
ефективно-
сті ліку-
вання 

11)  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, 
лаборато-
рія пато-
морфології 

немає Нова тех-
нологія лі-
кування 
хворих на 
туберку-
льоз легень 
в поєднан-
ні із хроні-
чним брон-
хітом, що 
дозволить 
в більш ко-
роткі тер-
міни досяг-
ти загоєння 
порожнин 
деструкції, 
ліквідувати 
симптоми 
хронічного 
бронхіту і 
зменьшити 
залишкові 
зміни в ле-
генях 

12)  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 Нові схема 
інтенсивної 
передопе-
раційної 
підготовки, 
методика 
штучного 
пневмото-
раксу з то-
ракоскопі-
чним пне-
вмолізом, 
методика  



 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 
       первинної 

екстрапле-
вральної 
торакопла-
стики з ек-
страплев-
ральним 
апіколізом, 
що, у ком-
плексі, до-
зволить 
досягти 
розширен-
ня меж 
операбель-
ності по-
ширеного 
ускладне-
ного хіміо-
резистент-
ного тубе-
ркульозу 
легень, 
зменшення 
числа неза-
довільних 
результатів 
хірургічно-
го лікуван-
ня хворих 
із зазначе-
ною пато-
логією 

13)  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 Підвищен-
ня точності 
діагности-
ки за раху-
нок удо-
сконалення 
технології  
діагности-
ки бронхі-
альної аст-
ми (БА). 
Підвищен-
ня ефекти-
вності лі-
кування за 
рахунок 
зменшення 
загострень 
БА, скоро 
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       чення тер-

мінів ліку-
вання заго-
стрення 
хвороби, 
зменшення 
кількості і 
вираженос-
ті побічних 
ефектів ви-
соких доз 
інгаляцій-
них корти-
костерої-
дів, досяг-
нення фар-
макоеко-
номічного 
ефекту та 
підвищен-
ня якості 
життя па-
цієнтів 

  

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”: --- 

  

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

  

3. Ініціативні НДР: --- 
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 


