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9. Навчально-методичний посібник, доповіді та публікації, викладення на курсах підвищення
кваліфікації.

10. НДР «Визначити патоморфологічні, патофізіологічні чинники формування процесів післяопе
раційної адаптації і дезадаптації організму при вроджених захворюваннях серця і 'їх роль в
формуванні обмежень життєдіяльності».

11. Немає.
12. ДУ «Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалі

дності МОЗ України», 49027, м. Дніпропетровськ, пров. Радянський, 1-А, тел. (056) 744-86-26.
13. Хобзей М.К., Іпатов А.В., Дроздова І.В., Ханюкова І.Я., Мацуга О.М. (0567441701).
14. Вчена рада ДУ «Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних про

блем інвалідності МОЗ України» (протокол № 1 від 23.01.2012 р.).
15. Консультації авторів, методичні рекомендації, статті, конференції, навчання фахівців на ро

бочому місці.

Реєстр. № 158/36/12

1. ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТНОЇ ДІАГНОСТИК^

У ХВОРИХ ІЗ ВРОДЖЕНИМИ ВАДАМИ СЕРЦЯ ПІСЛЯ ХІРУРГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ.
2. Підвищення якості та точності медико-соціальної експертної діагностики у хворих із врсджені -1

вадами серця після хірургічної корекції, що сприятиме удосконаленню надання спеціалізовано·
медико-експертної та реабілітаційної допомоги таким пацієнтам, зниженню кількості повтори
експертиз, процесу розробки адекватних індивідуальних програм реабілітації.

3. Розроблено алгоритм і програма медико-соціальної експертної діагностики, яка передбачає п · · І
ведення клінічних, клініко-функціональних, психологічних і соціальних обстежень, що дозвс ~аи
оцінити чинники формування процесів післяопераційної дезадаптації хворих із вродженими гаї
дами серця і встановити види і ступінь формування обмежень життєдіяльності

4. Клініко-діагностичне обладнання для обстеження хворого із вродженими вадами серця, психо в
гічні опитувальники, програма соціального обстеження.

5. Хворі із вродженими вадами серця після хірургічної корекції.
6. Відсутні.
7. Покращення якості та точності надання спеціалізованої медико-соціальної експертної допом ■

хворим із вродженими вадами серця після хірургічної корекції, зменшення показників інваліді
ті населення внаслідок вроджених захворювань серця шляхом оптимізації проведення медшм
соціальної експертної діагностики таких пацієнтів, що буде сприяти реінтеграції інвалідів із 1
ною патологією та збереженню трудових ресурсів держави.

8. При чіткому дотриманні алгоритму та програми медико-соціальної експертної діагностики у  Л ·
рих із вродженими вадами серця після хірургічної корекції, що розроблені ускладнень і пом ине
не виникає.

9. Доповіді і публікації, викладення на курсах удосконалення.
10. НДР «Визначити патоморфологічні, патофізіологічні чинники формування процесів післяо: т .

ційної адаптації і дезадаптації організму при вроджених захворюваннях серця і їх роль в форм,
ванні обмежень життєдіяльності».

11. Немає.
12. ДУ «Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інваліді

■ті МОЗ України», 49027, м. Дніпропетровськ, пров. Радянський, 1-А, тел. (056) 744-86-26.
13. Лисунець О.М,, Дроздова І.В., Хашокова І.Я., Ткаченко Ю.В. (0562473272).
14. Вчена рада ДУ «Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних пробх

інвалідності МОЗ України» (протокол № 1 від 23.01.2012 р.).
15. Консультації авторів, методичні рекомендації, статті, конференції, навчання фахівців на робоче:,

місці.

КЛІНІЧНА ІМУНОЛОГІЯ ТА .АЛЕРГОЛОГІЯ

ґР еєстр. №  159/36/12 '

1 СПОСІБ ВСТАНОВЛЕННЯ ГЕНЕТИЧНО ОБУМОВЛЕНОЇ ЧУТЛИВОСТІ ТА
РЕЗИСТЕНТНОСТІ ОРГАНІЗМУ ДО УРОГЕНІТАЛЬНИХ ІНФЕКЦІЙ/

2 . Метою є створення способу прогнозування індивідуальної схильності до інфікування
збудни ками поширених урогенітальних інфекцій із урахуванням генетичних маркерів ризику
розвитку патології.

ПО



Запропонований спосіб ґрунтується на створенні способу діагностики генетичної схильності 
індивіда до інфікування поширеними урогенітальними інфекціями, що включає виявлення од- 
нонуклеотидних поліморфізмів генів TLR2 Arg753Gln та TLR4 Asp299Gly методом ПЛР.

4. Для вирішення поставлених завдань необхідне обладнання: центрифуга MiniSpin; термостат, 
що програмується, чотирьохканальний для проведення ПЛР аналізу «Терцик», ампліфікатор 
детектувальний ДТ-322; термостат сухоповітряний ТС-80; електрофорезна камера; УФ- 
трансілюмінатор “Флюскоп”; дозатори піпеткові зі сталим та змінним об’ємами, наконечники, 
пластикові мікропробірки типу «Епіндорф».

5. Захворювання, викликані поширеними урогенітальними інфекціями.
б. Немає.
7. Очікується підвищення ефективності контролю над інфекційними процесами, оскільки врахо

вується генетична схильність до високої сприйнятливості поширених урогенітальних захво
рювань, що дасть можливість індивідуально підбирати специфічну терапію, у тому числі засо
би імунокорекції.

8. Під час проведення досліджень необхідно дотримуватися ретельного виконання методики 
виділення ДНК, визначення наявності урогенітальних інфекцій у клінічному матеріалі та ви
явлення поліморфізмів генів TLR2 Arg753Gln та TLR4 Asp299Gly методом ПЛР.

9. Роль поліморфізму Toll-подібного рецептора 4 Asp299Gly у розвитку бактеріальних інфекцій, 
що передаються статевим шляхом І О.В. Ізмайлова, О.А. Шликова, Н.О. Боброва, І.П. Кайда- 
шев // Пробл. екології та медицини. - 2009. - Т .13. - № 5 - 6; Полиморфизм гена Toll-like ре
цептора 4 Asp299Gly у больных ревматоидным артритом / К.В.Белоглазова, О.А.Шлыкова, 
О.В.Измайлова, И.П.Кайдашев // Пробл. екології та медицини. - 2009. - Т. 13. - № 5 - 6. - С. 
15 - 17; Островська Л.Й. Поліморфізм Asp299Gly гена Toll-подібного рецептора 4 у генезі змін 
ясен у вагітних І Л.Й. Островська, Т.О. Петрушанко, І.П. Кайдашев П Укр. стомат. альманах. - 
2009. -№ 6. -С. 17-20.

10. НДР «Визначення ролі поліморфізму Toll-подібних рецепторів у механізмах розвитку імуно- 
опосередкованих захворювань», 0109U001629, 2009-2011 рр.

11. Патент України № 58647, МПК G 01 N 33/50. Спосіб діагностики генетичної схильності до 
розвитку бактеріальних інфекцій, що передаються статевим шляхом І Ізмайлова О. В., Шлико
ва О. А., Кайдашев І. П.; заявник і власник патенту ВДНЗУ «УМСА». - № и201008818; заявл. 
15.07.2010 р.; опубл. 26.04.2011 р. Бюл. № 8.

12. Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», 
36024, м. Полтава, вул. Шевченка, 23.

Л3~. Ізмайлова О.В. (0532562243), Шликова О.А. (0532562243), Боброва Н.О. (0532562243). Кайда
шев І.П. (0532562243).

14. Вчена рада Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматоло
гічна академія» (протокол № 01 від 30.08.2010 р.).

15. Результати досліджень висвітлені в матеріалах, які можна отримати у авторів.

Реєстр. № 160/36/12

1. СПОСІБ ЛІКУВАННЯ АЛЕРГІЧНИХ СТАНІВ.
2. Нововведення надає можливість використовувати в лікуванні алергічних станів наночастини 

(1,2метанофулеренСбп)-61 карбоксилациду та його кон’юговані з алергеном форми. Наночасти
ни фулеренів мають прямі антиалергічні ефекти, які обумовлені здатністю пригнічувати алер
гічне запалення, знижувати рівень сенсибілізації в органах-мішенях, що значно покращить 
ефективність терапії алергічних захворювань.

3. Спосіб грунтується на використанні (1,2метанофулеренСб0)-61 карбоксилациду та його форми, 
попередньо кон’югованої з причинним алергеном овальбуміном при експериментальній брон
хіальній астмі. Введення досліджуваних форм фулеренів на фоні бронхіальної астми пригнічує 
реакцію гіперчутливості негайного типу, зменшує легеневу еозинофілію та підвищує експре
сію CD4" на спленоцитах, що в цілому зменшує інтенсивність алергічного запалення.

4. Для впровадження способу необхідне: (1,2метанофулеренСб0)-61карбоксилацид (Sigma, USA); 
(1,2метанофулеренСбо)-61карбоксилацид (Sigma, USA), кон’югований з овальбуміном; холо
дильник побутовий «NORD»; дозатор піпетковий ДПОПц з наконечником та змінним об'ємом 
20-200 мкл;інгалятор.
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