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ЗВЕДЕНИЙ ПЛАН  

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

на  2 0 0 8  рік 
 

№ 
з/п 

№ держ. 
реєстрації 

Назва 
НДР 

Тер-
мін 
вико- 
нання

Керівник, 
підрозділ 

Спів-
вико-
навці* 

Очікувані 
результати 
в 2008 році 

1 2 3 4 5 6 7 
  

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

“Фундаментальні дослідження у сфері теоретичної і клінічної медицини”: 
  

1 2 3 4 5 6 7 
1)  0106U000487 

А.06.01 
Вивчити роль порушень 
цитокінової регуляції у 
розвитку вторинних іму-
нодефіцитних станів при 
різних клінічних формах 
туберкульозу легень 

01.06 
12.08 

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

немає Нові дані щодо 
частоти та сту-
пеню порушень 
функціональ-
ного стану клі-
тин імунної си-
стеми, їх взає-
мозв’язок із 
продукцією ци-
токінів при ін-
фільтративній 
та дисемінова-
ній формах 
уперше діагно-
стованого ту-
беркульозу ле-
гень. Розробка 
критеріїв ди-
ференціації за-
кономірної 
імунної відпо-
віді та вторин-
ного імуноде-
фіциту при різ-
них клінічних 
формах тубер-
кульозу легень, 
що дозволить 
визначити по-
казання для 
імунокоригую- 
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1 2 3 4 5 6 7 
      чої терапії.  

Результати бу-
дуть запропо-
новані до впро-
вадження в 
протитуберку-
льозних закла-
дах України 

2)  0106U000488 
А.06.02 

Вивчити особливості пе-
ребігу бронхіальної аст-
ми на фоні сенсибілізації 
хворих до пліснявих мі-
кроміцетів 

01.06 
12.08 

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

немає Нові дані щодо 
патогенезу 
бронхіальної 
астми (БА) на 
фоні сенсибілі-
зації до плісня-
вих мікроміце-
тів; новий спо-
сіб визначення 
індукованого 
бактеріями 
апоптозу фаго-
цитів in vitro;  
новий метод 
лікування хво-
рих на БА із 
сенсибілізаці-
єю до мікромі-
цетів із засто-
суванням іму-
номодулюючої 
терапії.  
Результати бу-
дуть запропо-
новані для 
впровадження 
в лікувально-
профілактич-
них закладах 
України пуль-
монологічного 
та алергологіч-
ного профілю, 
а також у лабо-
раторіях нау-
ково-дослідних 
установ 

3)  0107U001209 
А.07.03 

Вивчити дію омега-3 по-
ліненасичених жирних 
кислот на моделі експе-
риментальної інфекцій-
ної пневмонії з різними 
супутніми захворюван-
нями на функціонування 

01.07 
12.09 

Коржов 
В.І. 
Лаборато-
рія біохімії 

немає Вивчення на 
моделях інфек-
ційної пневмо-
нії та панкреа-
титу енергети-
чного обміну, 
процесів деток- 
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1 2 3 4 5 6 7 
  поліферментних систем 

біологічних мембран мі-
тохондрій, мікросом пе-
чінки і кров 

   сикації, окси-
дантно-
антиоксидант-
ної системи, 
системи оксиду 
азоту крові та 
клітинного 
складу крові 
під впливом дії 
омега-3 полі-
ненасичених 
жирних кислот. 
Результати бу-
дуть викорис-
тані в подаль-
ших наукових 
дослідженнях 

4)  0108U000215 
А.08.01 

Вивчити роль вірусних 
збудників у виникненні 
негоспітальної пневмонії 
для оптимізації діагнос-
тики та лікування цього 
захворювання 

01.08 
12.10 

Дзюблик 
О.Я. 
Відділення 
технологій 
лікування 
НЗЛ 

немає Вивчення спек-
тру вірусних 
збудників у 
хворих на не-
госпітальну 
пневмонію.  
Результати бу-
дуть викори-
стані в по-
дальших нау-
кових 
дослідженнях 

  

1.2 НДР, що виконуються по КПКВ 6561040  
“Прикладні наукові та науково-технічні розробки”: 

  

1 2 3 4 5 6 7 
5)  0107U001207 

А.07.01 
Розробка методів ран-
нього виявлення і ліку-
вання хворих 
на ідіопатичні інтерсти-
ціальні пневмонії 

01.07 
12.09 

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

немає Новий метод 
діагностики 
ідіопатичних 
інтерстиціаль-
них пневмоній. 
Результати бу-
дуть запропо-
новані для 
впровадження 
в лікувально-
профілактич-
них закладах 
України 

6)  0107U001208 
А.07.02 

Розробити стандартні 
режими хіміотерапії 
хворих на туберкульоз 
легень, які потребують 
повторного курсу  ліку 

01.07 
12.09 

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

немає Визначення 
груп ризику 
щодо мульти-
резистентного 
туберкульозу 
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  вання та мають високий 

ризик  наявності мульти-
резистентного збудника 
туберкульозу 

 фтизіатрії  серед хворих із 
новими випад-
ками туберку-
льозу, які по-
требують по-
вторного ліку-
вання, у т.ч, 
тих, що потре-
бують застосу-
вання швидких 
методів діагно-
стики 
(BACTEC 
MGIT). 
Розробка стан-
дартних режи-
мів хіміотерапії 
для лікування 
хворих на впе-
рше діагносто-
ваний туберку-
льоз легень та 
рецидиви за-
хворювання з 
високим ризи-
ком медикаме-
нтозної муль-
тирезистентно-
сті МБТ. 
Результати бу-
дуть апробова-
ні в клініці ін-
ституту 

7)  0107U001210 
А.07.04 

Розробити новий гісто-
хімічний спосіб діагнос-
тики туберкульозу 

01.07 
12.09 

Суслов Є.І. 
Лаборато-
рія пато-
морфології 

немає Розробка та на-
укове обґрун-
тування нового 
гістохімічного 
способу діаг-
ностики тубер-
кульозу, який 
здатний суттє-
во підвищити 
ефективність 
його морфоло-
гічної верифі-
кації при гісто-
логічних дослі-
дженнях.  
Результати бу-
дуть викори-
стані в по-
дальших 
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      наукових 

дослідженнях 
8)  0107U001211 

А.07.05 
Розробити новий ефек-
тивний метод диферен-
ційованого лікування 
хворих бронхообструк-
тивними захворювання-
ми легень із тяжким пе-
ребігом 

01.07 
12.09 

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

немає Розробка кри-
теріїв діагнос-
тики та ліку-
вання різних 
патогенетич-
них варіантів 
бронхообстру-
ктивних захво-
рювань легень 
із тяжким пе-
ребігом. 
Результати бу-
дуть викори-
стані в по-
дальших нау-
кових 
дослідженнях 

9)  0107U001212 
А.07.06 

Розробити спосіб пато-
генетичної терапії тубер-
кульозу органів дихання 
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 Нові дані щодо 
особливостей 
ендогенної ін-
токсикації та 
синдрому сис-
темної реакції 
запалення у ді-
тей, хворих на 
туберкульоз 
органів дихан-
ня. Новий спо-
сіб патогенети-
чної терапії ту-
беркульозу ор-
ганів дихання у 
дітей шляхом 
застосування 
водорозчинної 
форми бета-
каротину на 
фоні поліхіміо-
терапії.  
Результати бу-
дуть викори-
стані в по-
дальших нау-
кових дослід-
женнях 

10)  0107U001213 
А.07.07 

Розробити раціональні 
схеми лікування хворих 
на туберкульоз легень в 
поєднанні з хронічним  

01.07 
12.09 

Кужко 
М.М. 
Відділення  

немає Новий ефекти-
вний спосіб лі-
кування хворих 
туберкульозом 
легень із супут- 
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  обструктивним захворю-

ванням легень 
 фтизіопу-

льмоноло-
гії, лабора-
торія пато-
морфології, 
лаборато-
рія імуно-
логії 

 нім ХОЗЛ.  
Результати 
будуть запро-
поновані до 
впровадження 
у лікувально-
профілактич-
них закладах 
України фтизі-
атричного та 
пульмонологі-
чного профілю 

11)  0107U001214 
А.07.08 

Розробити оптимальну 
схему і новий спосіб ви-
явлення та ідентифікації 
мікроорганізмів роду 
Mycobacterium на основі 
сучасних фено- та гено-
типічних методів 

01.07 
12.09 

Журило 
О.А. 
Лаборато-
рія мікро-
біології 

немає Нові схеми 
швидкої іден-
тифікації міко-
бактерій тубер-
кульозу із за-
стосуванням 
біохімічних 
тестів. Новий 
спосіб визна-
чення стійких 
до рифампіци-
ну мікобакте-
рій туберку-
льозу. 
Результати 
будуть запро-
поновані до 
впровадження 
у мікробіологі-
чних лаборато-
ріяї протитубе-
ркульозних за-
кладів України 

12)  0107U001215 
А.07.09 

Визначити потребу у хі-
рургічному лікуванні та 
розробити стандарт на-
дання хірургічної допо-
моги хворим на вперше 
виявлений деструктив-
ний туберкульоз легень 

01.07 
12.09 

Радіонов 
Б.В. 
Відділення 
торакаль-
ної хірургії 

немає Когортний 
аналіз ефекти-
вності ліку-
вання хворих 
на вперше діа-
гностований 
туберкульоз за 
2 роки, що ма-
ли показання 
до хірургічно-
го лікування, 
але не були 
оперовані. Но-
вий спосіб по-
передження 
легенево-
плевральних 
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      ускладнень. 

Проект стан-
дарту надання 
хірургічної до-
помоги хворим 
на вперше діа-
гностований 
туберкульоз. 
Результати бу-
дуть апробова-
ні в протиту-
беркульозних 
закладах 3-х 
регіонів Украї-
ни 

13)  0107U001216 
А.07.10 

Оцінити  ефективність 
сучасних методів діагно-
стики ексудативних пле-
вритів, створити новий 
метод та сучасний алго-
ритм диференційної діа-
гностики ексудативних 
плевритів різного ґенезу 

01.07 
12.09 

Опапасен-
ко М.С. 
Відділення 
торакаль-
ної хірургії 
та інвазив-
них мето-
дів діагно-
стики, ла-
бораторія 
патомор-
фології, 
група ІКТ 

немає Визначення 
інформативно-
сті традицій-
них методів 
діагностики 
випітних плев-
ритів різної 
етіології, у т.ч. 
модифіковано-
го електро-
пунктурного 
методу Нака-
тані, вивчення 
стану імуніте-
ту, особливос-
тей клітинного 
складу та біо-
хімічних пока-
зників при ви-
пітних плеври-
тах, створення 
нового методу 
діагностики 
випітних плев-
ритів та 3-х 
способів хірур-
гічного ліку-
вання хворих 
на туберкульоз 
легень.  
Результати бу-
дуть  запропо-
новані до 
впровадження 
у торакальних і 
фтизіопульмо- 
нологічних 
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      лікувально- 

профілактич-
них закладах 

  

1.3 НДР, що виконуються по КПКВ 6561040 державні цільові програми: 
Назва програми: Загальнодержавна програма протидії захворюванню на туберкульоз 
у 2007 – 2011 роках. Строки виконання: 2007-2011 рр.  
Підстава для виконання: Закон України від 08.02.2007 р., № 648−V 
Державний замовник: МОЗ та АМН України 

  

1 2 3 4 5 6 7 
14)  0108U000216 

ПА.08.02 
Вивчити ефективність 
організації лікування 
хворих на туберкульоз 
легень і вдосконалити 
заходи щодо її поліп-
шення 

01.08 
12.11 

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

немає Вивчення стану 
й динаміки 
структури та 
кадрового за-
безпечення 
протитуберку-
льозної служби 
України, в т.ч.,  
кабінетів для 
контрольовано-
го лікування 
амбулаторних 
хворих; ефек-
тивності ліку-
вання хворих 
на туберкульоз 
легенів за 
останні роки. 
Результати бу-
дуть викори-
стані в по-
дальших нау-
кових 
дослідженнях 

  

1.4 НДР, що виконуються по КПКВ 6561040 за державними замовленнями (назва, стро-
ки виконання, підстава для виконання, державний замовник) : --- 

  

2. НДР, що виконуються за грантами іноземних фондів та організацій: --- 
  

3. НДР, що виконуються в рамках Міжнародних наукових програм: --- 
  

4. НДР, що виконуються за рахунок інших джерел фінансування: --- 
  

5. Ініціативні наукові розробки: --- 
 
Примітка: * - співвиконавці за межами наукової установи 

 
 

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


