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ЗВЕДЕНИЙ ПЛАН  

ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ 
ДУ “Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського 

АМН України” 
на  2 0 0 7  рік 

 

№ 
з/п 

Шифр 
теми 

№ держ- 
реєстрації 

Назва 
НДР 

Тер-
мін 
вико- 
нання 

Керівник, 
підрозділ 

Спів-
вико-
навці* 

Очікувані 
результати 
у 2007 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 З’ясування 
взаємо-
зв’язку по-
рушень ци-
токінової 
регуляції 
та варіантів 
вторинної 
імунної не-
достатності 
при різно-
му клініч-
ному пере-
бігу тубер-
кульозного 
процесу 

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 клініч-
них особ-
ливостей 
перебігу 
бронхіаль-
ної астми у 
хворих із 
наявністю 
сенсибілі-
зації до 
пліснявих 
мікроміце-
тів 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

3)  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 

Відділення 
технологій 
лікування 
НЗЛ 

немає Підвищен-
ня ефекти-
вності та 
зниження 
витрат на 
лікування і 
профілак-
тику вірус-
ного загос-
трення 
ХОЗЛ 

4)  А.07.03 0107U001209 Вивчити дію оме-
га-3 поліненаси-
чених жирних ки-
слот на моделі 
експерименталь-
ної інфекційної 
пневмонії з різ-
ними супутніми 
захворюваннями 
на функціонуван-
ня поліфермент-
них систем біоло-
гічних мембран 
мітохондрій, мік-
росом печінки і 
кров 

01.07 
12.09 

Коржов 
В.І. 
Лаборато-
рія біохімії 

немає Вивчення 
дії омега-3 
полінена-
сичених 
жирних 
кислот на 
метаболізм 
поліфер-
ментних 
систем біо-
логічних 
мембран 
мітохонд-
рій, мікро-
сом печін-
ки і крові 
при експе-
римента-
льній інфе-
кційній 
пневмонії з 
супутнім 
гепатітом 

  

2. НДР, що виконуються по КПК 6561040: 
2.2 Прикладні наукові та науково-технічні розробки (бюджет АМН України): 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 
5)  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,  

немає Визначен-
ня патомо-
рфозу ту-
беркульозу 
легень у 
дорослих в 
сучасних 
умовах та 
причин 
смертності 
від цієї  
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     група ІКТ  недуги, що 
дозволить 
виявити 
потенційні 
можливості 
покращен-
ня діагнос-
тики цього 
захворю-
вання та 
системи 
спостере-
ження за 
хворими на 
активний 
туберку-
льоз леге-
нів. Вста-
новлення 
причин 
формуван-
ня поши-
рених 
форм тубе-
ркульозу, 
пізнього 
виявлення, 
відсутності 
прижиттє-
вої діагно-
стики. На-
уково об-
грунтована 
система 
протитубе-
ркульозних 
заходів, 
спрямова-
них на 
зниження 
смертності 
від цієї не-
дуги 

6)  А.07.01 0107U001207 Розробка методів 
раннього вияв-
лення і лікування 
хворих 
на ідіопатичні ін-
терстиціальні 
пневмонії 

01.07 
12.09 

Гаврисюк 
В.К. 
Клініко-
функціона-
льне відді-
лення 

немає Вивчення 
частоти 
ідіопатич-
них інтер-
стиціаль-
них пнев-
моній у 
структурі  
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       хворих, що 
направлені 
на обсте-
ження та 
лікування в 
республі-
канський  
та обласні 
пульмоно-
логічні 
центри 

7)  А.07.02 0107U001208 Розробити стан-
дартні режими 
хіміотерапії хво-
рих на туберку-
льоз легень, які 
потребують по-
вторного курсу  
лікування та ма-
ють високий ри-
зик  наявності му-
льтирезистентно-
го збудника тубе-
ркульозу 

01.07 
12.09 

Петренко 
В.М., 
Черенько 
С.А. 
Відділення 
фтизіатрії 

немає Вивчення 
поширено-
сті та про-
філь меди-
каментоз-
ної резис-
тентності 
МБТ у 
хворих на 
туберку-
льоз легень 
з повтор-
ним ліку-
ванням 

8)  А.07.04 0107U001210 Розробити новий 
гістохімічний 
спосіб діагности-
ки туберкульозу 

01.07 
12.09 

Суслов Є.І. 
Лаборато-
рія пато-
морфології 

немає Вивчення 
специфіч-
ності гі-
стохіміч-
них змін 
притаман-
них тубер-
кульозу 
способом, 
що розроб-
ляється, в 
порівнянні 
з відомими 

9)  А.07.05 0107U001211 Розробити новий 
ефективний метод 
диференційовано-
го лікування хво-
рих бронхообст-
руктивними за-
хворюваннями 
легень із тяжким 
перебігом 

01.07 
12.09 

Фещенко 
Ю.І.,  
Яшина 
Л.О. 
Відділення 
діагности-
ки, терапії 
та клініч-
ної фарма-
кології за-
хворювань 
легень, 
відділення  

немає Вивчення 
патогене-
тичних ме-
ханізмів 
формуван-
ня бронхо-
обструкти-
вних за-
хворювань 
легень із 
тяжким пе-
ребігом на 
підставі  
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     пульмоно-
логії, лабо-
раторія 
імунології 

 оцінки клі-
нічних, 
функціона-
льних да-
них та іму-
нологічних 
показників 
запалення 

10)  А.07.06 0107U001212 Розробити спосіб 
патогенетичної 
терапії туберку-
льозу органів ди-
хання у дітей із 
застосуванням 
водорозчинної 
форми бета-
каротину 

01.07 
12.09 

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

немає Вивчення 
особливос-
тей проявів 
ендогенної 
інтоксика-
ції та синд-
рому сис-
темної за-
пальної 
відповіді у 
дітей, хво-
рих на ту-
беркульоз 
органів ди-
хання 

11)  А.07.07 0107U001213 Розробити раціо-
нальні схеми лі-
кування хворих на 
туберкульоз ле-
гень в поєднанні з 
хронічним об-
структивним за-
хворюванням ле-
гень 

01.07 
12.09 

Кужко 
М.М. 
Відділення 
фтизіопу-
льмоноло-
гії, лабора-
торія пато-
морфології, 
лаборато-
рія імуно-
логії 

немає Дослі-
дження ча-
стоти роз-
витку ту-
беркульозу 
легень на 
тлі ХОЗЛ 
та вивчен-
ня особли-
востей по-
єднаного 
перебігу 
цих захво-
рювань. 
Розробка 
схеми лі-
кування 
туберку-
льозу ле-
гень в по-
єднанні з 
ХОЗЛ із 
застосу-
ванням ан-
тимікобак-
теріального 
препарату 
ізофон,  
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       бронхолі-
тиків три-
валої дії та 
інгаляцій-
них корти-
костероїдів 

12)  А.07.08 0107U001214 Розробити опти-
мальну схему і 
новий спосіб ви-
явлення та іден-
тифікації мікро-
організмів роду 
Mycobacterium на 
основі сучасних 
фено- та геноти-
пічних методів 

01.07 
12.09 

Журило 
О.А. 
Лаборато-
рія мікро-
біології 

немає Визначен-
ня основні 
біохіміч-
них та ін-
ших клю-
чових тес-
тів для від-
різнення 
комплексу 
M. 
tuberculosis
/bovis від 
інших ви-
дів мікоба-
ктерій. Ап-
робація ме-
тоду пря-
мої ДНК-
гібридиза-
ції 

13)  А.07.09 0107U001215 Визначити потре-
бу у хірургічному 
лікуванні та роз-
робити стандарт 
надання хірургіч-
ної допомоги хво-
рим на вперше 
виявлений де-
структивний ту-
беркульоз легень 

01.07 
12.09 

Радіонов 
Б.В. 
Відділення 
торакаль-
ної хірургії 

немає Визначен-
ня потреби 
у хірургіч-
ному ліку-
ванні хво-
рих на впе-
рше вияв-
лений де-
структив-
ний тубер-
кульоз ле-
гень та 
розробка 
стандарту 
надання 
хірургічної 
допомоги 
зазначено-
му контин-
генту 

14)  А.07.10 0107U001216 Оцінити  ефекти-
вність сучасних 
методів діагнос-
тики ексудатиних 
плевритів,  

01.07 
12.09 

Опапасен-
ко М.С. 
Відділення 
торакаль-
ної хірургії 

немає Визначен-
ня компле-
ксу анам-
нестичних, 
клінічних, 
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   створити новий 
метод та сучасний 
алгоритм дифере-
нційної діагнос-
тики ексудатив-
них плевритів різ-
ного генезу 

 та інвазив-
них мето-
дів діагно-
стики, ла-
бораторія 
патомор-
фології, 
група ІКТ 

 лаборатор-
них, рент-
генологіч-
них крите-
ріїв діагно-
стики випі-
тних плев-
ритів різ-
ного генезу 
в сучасних 
умовах 

  

2.2 Державні цільові програми у сфері профілактики і лікування хвороб людини (вка-
зати: назву, строки виконання, відставу для виконання, державного замовника): --- 

  

2.3 НДР, що виконуються за державним замовленням (вказати: назву, строки вико-
нання, відставу для виконання, державного замовника): --- 

  

3. НДР, що отримали гранти іноземних фондів та організацій: --- 
4. НДР, що виконуються в рамках Міжнародних наукових програм: --- 
5. НДР, що виконуються за рахунок інших джерел фінансування: 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 
15)  Ф.06.03 0106U004566 Удосконалити 

схеми і методи 
застосування лі-
карських засобів 
при бронхіальній 
астмі, хронічному 
обструктивному 
захворюванні ле-
гень та їх поєд-
нанні 

03.06 
02.07 

Фещенко 
Ю.І. 
Відділення 
діагности- 
ки, тера- 
пії і клініч- 
ної фарма-  
кології зах-
ворювань 
легень, 
відділення 
пульмоно- 
логії 

немає Розробка 
нових фо-
рмулярів 
лікування 
бронхіаль-
ної астми, 
хронічного 
обструкти-
вного за-
хворюван-
ня легень 
та їх поєд-
нання 

  

6. Ініціативні наукові розробки: --- 
 
Примітки:  
1) * - співвиконавці за межами наукової установи 
2) Термін виконання НДР Ф.06.03 скорочений замовником – Фармцентром МОЗ України – до 
    1-го року. 

 
 

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


