Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології
імені Р.Є. Кавецького Національної академії наук України

КАТАЛОГ
ІННОВАЦІЙНИХ ПРОПОЗИЦІЙ
Інституту експериментальної патології,
онкології і радіобіології імені Р.Є. Кавецького
Національної академії наук України

КАТАЛОГ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Института экспериментальной патологии,
онкологии и радиобиологии имени Р.Е. Кавецкого
Национальной академии наук Украины

CATALOGUE
OF INNOVATION PROPOSALS
of the R.E. Kavetsky Institute of Experimental Pathology,
Oncology, and Radiobiology
of the National Academy of Sciences of Ukraine

Київ • 2012

У каталозі надано загальну інформацію про
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Шановні партнери!
Сучасна парадигма боротьби з найбільш поширеними хворобами людини базується на розробці новітніх
підходів до профілактики, ранньої діагностики і терапії
захворювань.
Внесок високотехнологічних наукових розробок у
медичну галузь, особливо в онкологію, важко переоцінити,
оскільки боротьба з цією патологією була і залишається
найважливішою медико-соціальною проблемою. Ефективну стратегію її вирішення може забезпечити використання
інноваційних технологій, заснованих на сучасних уявленнях
про молекулярно-біологічні зміни в клітинах злоякісних
пухлин.
Використання високоспецифічних тест-систем у проведенні ранньої та диференційної діагностики злоякісних
новоутворень і прогнозуванні перебігу захворювання, таргетна терапія, генна, адсорбційната біотерапія, введення
в схеми хіміотерапії препаратів, створених із залученням
нанотехнологій, забезпечують основу новітніх підходів у
клінічній онкології, створюють можливості для застосування принципів персоніфікованої медицини.
Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України є одним із лідерів у розвитку цих напрямів серед наукових установ
медико-біологічного профілю України. Реалізація науководослідних програм дає змогу вченим отримувати інноваційні розробки, які ефективно впливають на розвиток сучасної
медичної науки, а результат їх практичного втілення матиме
вагому соціальну значимість.
Безперечно, створення конкурентоспроможного продукту в галузі біотехнологій — ключовий етап шляху, що
об’єднує розробника зі споживачем. Проте реалізація створеної інтелектуальної власності, з точки зору її безпосереднього впровадження у медичну практику і виробництво,
навіть за наявності професійно складених бізнес-планів,
вкрай ускладнена. Успішному просуванню інтелектуальної
продукції на ринок перешкоджає як відсутність достатньої
законодавчої бази, так і мережі маркетингових та менеджерських структур у наукових установах. Поза всякими
сумнівами, лише об’єднання партнерських зусиль у всіх
зацікавлених сторін забезпечить проходження повного
циклу інтелектуального продукту — від експертної оцінки
його інвестиційної привабливості до комерційної реалізації результатів науково-інноваційної діяльності Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології
ім. Р.Є. Кавецького НАН України.
Запрошуємо вас до ефективної співпраці заради подолання небезпечного захворювання!
Василь Чехун

академік НАН України,
директор Інституту експериментальної патології,
онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН
України
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Уважаемые партнеры!
Современная парадигма борьбы с наиболее распространенными заболеваниями человека базируется
на разработке новейших подходов к профилактике,
ранней диагностике и терапии заболеваний.
Вклад высокотехнологичных научных разработок
в медицинскую отрасль, особенно в онкологию, трудно
переоценить, поскольку борьба с этой патологией была
и остается важнейшей медико-социальной проблемой.
Эффективную стратегию ее решения может обеспечить использование инновационных технологий, основанных на современных представлениях о молекулярно-биологических изменениях в клетках злокачественных опухолей.
Применение высокоспецифических тест-систем
при проведении ранней и дифференциальной диагностики злокачественных новообразований и прогнозировании течения заболевания, таргетная, генная, адсорбционная, биотерапия, введение в схемы химиотерапии препаратов, созданных с использованием нанотехнологий, обеспечивают основу новейших подходов в
клинической онкологии, создают возможности для применения принципов персонифицированной медицины.
Институт экспериментальной патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины
является одним из лидеров в развитии этих направлений среди научных учреждений медико-биологического профиля Украины. Реализация научно-исследовательских программ позволяет ученым получать инновационные разработки, которые эффективно влияют
на развитие современной медицинской науки, а результат их практического воплощения будет иметь весомую
социальную значимость.
Бесспорно, создание конкурентоспособного продукта в отрасли биотехнологий является ключевым этапом пути, который объединяет разработчика с потребителем. Однако, реализация созданой интеллектуальной
собственности, с точки зрения ее непосредственного
внедрения в медицинскую практику и производство,
даже при наличии профессионально составленных
бизнес-планов, крайне затруднена. Успешному продвижению интеллектуальной продукции на рынок препятствует как отсутствие достаточной законодательной базы, так и сети маркетинговых и менеджерских
структур в научных учреждениях. Вне всяких сомнений,
лишь объединение партнерских усилий всех заинтересованных сторон обеспечит прохождение полного
цикла интеллектуального продукта — от экспертной
оценки его инновационной привлекательности к коммерческой реализации результатов научно-инновационной деятельности Института экспериментальной
патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины.
Приглашаем вас к эффективному сотрудничеству по преодолению опасного заболевания!
Василий Чехун, академик НАН Украины, директор Института экспериментальной патологии, онкологии и
радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины
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Dear partners!
Current paradigm of overcoming the most widely spread human diseases, is based on the development of new approaches to their prevention, early
diagnosis and treatment.
Contribution of high-tech scientific designs in
medicine, especially in oncology, is difficult to overestimate as the cancer control has been and still remains
one of the most important medical and social problem.
The effective strategy for its solution can be provided
by the usage of innovative technologies which are
based on modern understanding of molecular and
biological changes in malignant tumors’ cells.
Implementation of highly specific test systems for early and differential diagnosis of malignant
tumors and prognosis of disease progression , as
well as usage of target, genetic, adsorption, and biotherapies, inclusion in chemotherapy schemes new
medicines, constructed with nanotechnologies, all
together provide the basis for applying the principles
of individualized medicine.
RE Kavetsky Institute of Experimental Pathology, Oncology and Radiobiology of National Academy
of Science of Ukraine is one of the leaders in the development of these approaches among medical and
biological research institutions in Ukraine. Research
programs’ realization allows scientists to design innovative technologies, which have effective impact
on the development of modern medical science; the
results of these technologies practical implementation
will be of high social significance.
It is obvious that creation of competitive biotechnological products is the key stage in consolidation
network producer–consumer. However, the implementation of intellectual property objects into medical
practice and production is extremely difficult, even if
professional business plans exist. Both lack of adequate legislation base and absence of marketing network
and management structures in research institutions
impede successful market promotion of innovations.
No doubt that only joint partnership efforts will ensure
the full cycle running of intellectual products: from
expert evaluation of its investment attractiveness to
commercial realization of scientific innovative projects
of the RE Kavetsky Institute of Experimental Pathology,
Oncology and Radiobiology of NAS of Ukraine.
We invite you to effective cooperation in behave
of overcoming this severe disease!
Vasyl Chekhun, Academician of NAS of Ukraine,
Director of the RE Kavetsky Institute of Experimental
Pathology, Oncology and Radiobiology of NAS
of Ukraine.

ІНСТИТУТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ,
ОНКОЛОГІЇ І РАДІОБІОЛОГІЇ ім. Р.Є. Кавецького
НАН України
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ИНСТИТУТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
ПАТОЛОГИИ, ОНКОЛОГИИ И РАДИОБИОЛОГИИ
им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины
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ІНСТИТУТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ, ОНКОЛОГІЇ
І РАДІОБІОЛОГІЇ ім. Р.Є. Кавецького НАН України

Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького (ІЕПОР) — академічний центр із значним матеріально-технічним ресурсом і кадровим потенціалом, що має багаторічний
досвід роботи в галузі експериментальної патології, біотехнології, молекулярної і клінічної онкології.
Інститут був створений як Український (Київський) науково-дослідний інститут експериментальної та
клінічної онкології МОЗ УРСР в 1960 р. видатним українським вченим, академіком АН УРСР Ростиславом Євгеновичем Кавецьким.
Сьогодні виконання наукових досліджень спрямовано на:
• вивчення біології пухлинної клітини та її мікрооточення в розвитку молекулярних і клітинних механізмів онкогенезу з метою корекції взаємин «пухлина – організм»;
• визначення молекулярних та клітинних маркерів ініціації, промоції та прогресії з метою розробки
методів ранньої та диференційної діагностики злоякісних новоутворень;
• визначення молекулярних аспектів фармакокорекції онкогенезу та формування лікарської резистентності злоякісної клітини й епігенетичних підходів до її модифікації з урахуванням впливу екологічних
факторів;
• вивчення впливу наночастинок та нанокомпозитів на метаболізм нормальних і пухлинних клітин та
розробку підходів до таргетної терапії і сорбційної детоксикації організму.
Виконання фундаментальних і прикладних досліджень у рамках пріоритетних напрямів дало
змогу досягти вагомих успіхів у вирішенні актуальних питань у галузі експериментальної та клінічної
онкології, що стосуються молекулярних і клітинних особливостей пухлинної хвороби та корекції виявлених порушень; визначення і систематизації ряду
ланок молекулярно-генетичних змін, асоційованих із
прогресією злоякісного процесу; розробки новітніх
технологій диференційної діагностики передпухлинних та пухлинних процесів; підходів до вирішення
нагальних питань у галузі екології, в т.ч. охорони навколишнього середовища; розробки сучасних методів
терапії та діагностики патологічних процесів різного
генезу із використанням нанотехнологій.
На базі інституту успішно функціонують:
СЕКТОР НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, до складу якого входять:
• центр колективного користування унікальними науковими приладами
«Молекулярна онкологія та біотехнологія»;
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Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України
• центр експертиз із визначення канцерогенних факторів та молекулярно-біологічних маркерів пухлинного росту (Свідоцтво про атестацію від 02.12.2011 р.
№ ПТ-455/11, видане ДП «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр
стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів»).
КЛІТИННИЙ БАНК ЛІНІЙ ТКАНИН ЛЮДИНИ І ТВАРИН. Постановою (розпорядженням) Кабінету Міністрів
України від 19 грудня 2001 р. №1709 Клітинний банк
ліній тканин людини і тварин ІЕПОР ім Р.Є. Кавецького
НАН України внесено до Державного реєстру наукових
об’єктів, що становлять національне надбання. (Свідоцтво МОН України № 41 від 19.02 2009 р.)

ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА БАЗА (віварій).
НАУКОВА БІБЛІОТЕКА.
Установа має дозвіл на підготовку кадрів через аспірантуру та докторантуру за держзамовленням
та за цільовим призначенням зі спеціальностей 14.01.07 — «онкологія» та 03.00.01 — «радіобіологія»
(Розпорядження Президії НАН України №368 від 6.06.2002 р.)
В ІЕПОР ім Р.Є. Кавецького НАН України працює спеціалізована вчена рада з правом розгляду
дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних та біологічних наук за спеціальністю 14.01.07 — «онкологія».
На базі інституту функціонує Наукова рада НАН України з проблеми «Злоякісні новоутворення».
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Інститут здійснює випуск наукових журналів: Міжнародний науковий журнал «Experimental oncology» та науково-практичний журнал
(додаток до журналу «Experimental oncology») «Онкология».
Регулярно поповнюється новими виданнями книжкова серія «Семинары по гематопатологии» та видається серія
книжок «ПАМ’ЯТІ ВИДАТНИХ ВЧЕНИХ ОНКОЛОГІВ УКРАЇНИ».
В Інституті розроблено Базу даних «Особливості функціонального онкогеному» (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №43893 База даних «Особливості функціонального онкогеному» від 21.05.2012 р., Свідоцтво
про реєстрацію авторського права на твір № 43894 Комп’ютерна програма
бази даних «Особливості функціонального онкогеному» від 21.05.2012 р.).
У створеній базі даних узагальнено, оптимально формалізовано та структуровано інформацію, необхідну для розуміння ключових теоретичних засад
сучасної онкології, функціональних особливостей онкогеному і протеому для
застосування цих знань у клінічній практиці.
Велику увагу інститут приділяє співпраці із зарубіжними партнерами з
Австрії, Білорусі, Куби, Німеччини, Польщі,
Росії, США, Туреччини, Франції, Швеції, Японії, Італії, Нідерландів, яка включає проведення спільних досліджень
із провідними науковими та медичними установами цих країн у галузі
експериментальної патології та онкології. В останні роки здійснювались наукові дослідження за міжнародними проектами та грантами,
зокрема:
• участь у 7-й Рамковій програмі: FP-7 -People- IRSES Mead-Et
№ 247547 «Novel Medical Adsorbents for Extracorporeal Treatment of
Life Threatening Conditions» (Scientific panel: Life Sciences)
• Grant Program VISBY Sweden (Svenska Institutet The Visby Programme)
«Identification of cell signaling cascades involved in Epstein-Barr virus
induced transformation» (Center Microbiol. Tumor Cell Biol. Karolinska
Institute, Stockholm) (2008–2010)
• Grant FEBS – INSERM U 758-TNS de Lyon, France «CD150 receptor on
gliomas cells as a target for measles virus» (2009–2011)
• INTAS Grant 04-82-7065 «Implementation and evaluation of a new generation of carbon hemosorbent in treatment of acute and complicated forms
of viral hepatitis in Uzbekistan» (Brighton University, UK) (2005-2008)
• CRDF GUКB2-2831-KV-06 Сooperative Grants Program «Expression
and function of protein kinase PKD2 in human B-cell lymphoma» (Univ.
Washington, Children’s Hospital & Reg. Med. Center, Seattle, USA)
(2006–2008)
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• Fogarty International Center Grant FIRCARTW-01 «The role of PKD2 in Btk-PKCBeta-NFkappaBeta signaling
cascades in B-lymphocytes» (Univ. Washington, Children’s Hospital & Reg. Med. Center, Seattle, USA)
(2005–2008)
• INTAS 05-1000007-418 «Development, patenting and pre-registration of new combined hemosorbent
based on mass-fractal carbonic piropolimer and diffuse transparent albumin coating (Brighton University,
UK) (2005–2008)
• «Agreement on an Interlaboratory comparison of the in ovo carcinogenicity assay (IOCA)» (Bundesinstitut
fur Arzneimittel und Medizinprodukte, Germany; New York Med. Coll. Valhalla, USA; Nagoya City Univ.
Grad. Shc. Med. Sci., Japan) (2005–2011)
• «Моlecular pathology of gastrointestinal tumors and improvement of diagnosis» (Dept Surgery Techn.
Univ. Munich, Germany) (2009–2013)
• «Development of biological products (biomolecules) based on RNA-based molecular technologies for the correction of violations detected in tumor cell» (Lab. Epigenetics Natl. Center Toxicology, USA) (2010–2014)
• «Biospecific ligands grafted onto carbon nanotubes as a novel immunoadsorbent». CNRS (France) (2011–
2014) GPZWA92317 International Joint Research Project
У рамках міжнародної діяльності ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України бере активну участь у
проектах Організації Європейських онкологічних інститутів (Organization of European Cancer InstitutesEuropean Economic Interest Grouping, ОЕСІ-ЕЕIG), оскільки з 1994 р. є єдиною від України установою —
членом ОЕСІ-ЕЕIG. Діяльність організації спрямована на впровадження інноваційних, конкурентоспроможних, високоякісних методів лікування раку, що розроблені за принципами доказової медицини. Це досягається шляхом координації клінічних і наукових досліджень та підвищення рівня освіти в установах онкологічного профілю Європи.
Входження ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України в ОЕСІ-ЕЕIG створює
суттєве підґрунтя для посилення інтеграції вітчизняної онкологічної науки в
Європейський простір.
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Провідні фахівці інституту є активними членами міжнародних організацій: ASCO, EACR, ESMO,
Міжнародного наукового товариства з клінічної гіпертермії (Індіана, США), Європейського товариства
з гіпертермічної онкології (Роттердам, Нідерланди), що свідчить про високий рейтинг установи в міжнародному науковому співтоваристві.
З метою вдосконалення форм поєднання науки, освіти та виробництва, створення єдиного наукового та навчально-методичного механізму підготовки кадрів у рамках угод про співробітництво з
вищими навчальними та середніми загальноосвітніми закладами на базі ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН
України сформований науково-освітній комплекс, на який покладено функції
популяризації наукових знань, валеологічного виховання молоді, заохочення до
наукової роботи і підготовки молодих спеціалістів високого рівня.
Провідними науковцями інституту створено навчальний посібник «Онкологія. Вибрані лекції для студентів і лікарів» / За редакцією В.Ф. Чехуна —
Київ: Здоров’я України, 2010. — 770 с.
На видання книги «Онкологія. Вибрані лекції для студентів і лікарів» як
навчального посібника для студентів, лікарів та викладачів вищих медичних
навчальних закладів ІІІ–IV рівнів акредитації (протокол № 4 від 01.10.2010 р.),
отримано ухвалу Центрального методичного кабінету з вищої медичної освіти
МОЗ України.
В Інституті працює Рада молодих вчених.
Співробітники установи регулярно беруть активну участь у роботі вітчизняних і міжнародних виставкових форумів: міжнародного трейд-клубу; міжнародних форумів «Комплексне забезпечення лабораторій» (щорічні пленарні і секційні доповіді на конференції «Медична лабораторія та інновації в медицині»); виставок з міжнародною участю «Екологія»; виставок спеціалізованого обладнання та технологій
«Наука — виробництву»; загальнодержавних виставкових акцій «Барвиста Україна»; міжнародних спеціалізованих виставок «Високі технології», міжнародних спеціалізованих виставок «LABCompLEX»; міжнародних спеціалізованих
виставок «Нанотехнології»; міжнародних форумів фармацевтичної індустрії «PHARMCompLEX».

ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького
НАН України представлений у
глобальних комп’ютерних мережах трьома мовами: українською, російською та англійською. Офіційний сайт установи має розділи: «Загальна інформація» (інформація
щодо кадрового складу установи, «Центру колективного
користування науковими приладами», «Центру експертиз
із визначення канцерогенних факторів та молекулярнобіологічних маркерів пухлинного росту», «Клітинного банку ліній тканин людини і тварин», «Наукової
бібліотеки», «Ради молодих вчених», «Аспірантури»), «Діяльність» («Пріоритетні напрями досліджень»,
«Спеціалізована вчена рада», «Міжнародне співробітництво», «Конференції», «Семінари, курси»), «Пропозиції від науковців-онкологів» (дослідження, що можуть бути виконані за контрактами), «Структура»
(представлено керівництво та всі наукові підрозділи інституту, їх основні напрями наукової діяльності,
кадровий склад з індивідуальною сторінкою кожного співробітника підрозділу, основні досягнення,
публікації, патенти, участь у наукових форумах), а також розділи: «Державні закупівлі», «Благодійний
фонд «Єдність проти раку», «Контакти», «Корисні посилання».
Адреса офіційного сайту ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України www.onconet.kiev.ua.
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ИНСТИТУТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ, ОНКОЛОГИИ
И РАДИОБИОЛОГИИ им. Р.Е. КАВЕЦКОГО НАН УКРАИНЫ
Институт экспериментальной патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е.Кавецкого (ИЭПОР)
НАН Украины — академический центр со значительным материально-техническим ресурсом и кадровым
потенциалом, который имеет многолетний опыт работы в отрасли экспериментальной патологии, биотехнологии, молекулярной и клинической онкологии. Институт был создан как Украинский (Киевский)
научно-исследовательский институт экспериментальной и клинической онкологии МЗ УССР в 1960 г.
выдающимся украинским ученым академиком АН УССР Ростиславом Евгеньевичем Кавецким.
Сегодня выполнение научных исследований направлено на:
• изучение биологии опухолевой клетки и ее микроокружения в развитии молекулярных и клеточных
механизмов онкогенеза с целью коррекции взаимоотношений «опухоль — организм»
• определение молекулярных и клеточных маркеров инициации, промоции и прогрессии с целью
разработки методов ранней и дифференциальной диагностики злокачественных новообразований
• определение молекулярных аспектов фармакокоррекции онкогенеза и формирования лекарственной
резистентности злокачественной клетки и эпигенетических подходов к ее модификации с учетом
влияния экологических факторов
• изучение влияния наночастичек и нанокомпозитов на метаболизм нормальных и опухолевых клеток
и разработка подходов к таргетной терапии и сорбционной детоксикации организма.
Выполнение фундаментальных и прикладных исследований в рамках приоритетных направлений
дало возможность достичь весомых успехов в решении актуальных вопросов в отрасли экспериментальной и клинической онкологии, которые касаются молекулярных и клеточных особенностей опухолевой болезни и коррекции обнаруженных нарушений; определения и систематизации ряда звеньев
молекулярно-генетических изменений, ассоциируемых с прогрессией злокачественного процесса;
разработки новейших технологий дифференциальной диагностики предопухолевых и опухолевых
процессов; подходов к решению неотложных вопросов в отрасли экологии, в т.ч. охраны окружающей
среды; разработки современных методов терапии и диагностики патологических процессов разного
генеза с использованием нанотехнологий.
На базе института успешно функционируют:
СЕКТОР НАУЧНО МЕТОДИЧЕСКОГО И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, в состав которого входят:
• центр коллективного пользования уникальными научными приборами «Молекулярная онкология и
биотехнология»;
• центр экспертиз и определения канцерогенных факторов и молекулярно биологических маркеров
опухолевого роста (Свидетельство об аттестации от 02.12.2011 г №ПТ-455/11, выданное ГП «Всеукраинский государственный научно-производственный центр стандартизации, метрологии, сертификации
и защиты прав потребителей»).
КЛЕТОЧНЫЙ БАНК ЛИНИЙ ТКАНЕЙ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ. Постановлением (распоряжением)
Кабинета Министров Украины от 19 декабря 2001 г. №1709 Клеточный банк линий тканей человека и
животных ИЭПОР им Р.Е. Кавецкого НАН Украины внесен в Государственный реестр научных объектов,
которые имеют статус национального достояния. (Свидетельство МОН Украины №41 от 19.02 2009 г.)
ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ БАЗА (ВИВАРИЙ).
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА.
Учреждение имеет разрешение на подготовку кадров в аспирантуре и докторантуре по госзаказу
и по целевому назначению по специальностям 14.01.07 — «онкология» и 03.00.01 — «радиобиология»
(Распоряжение Президиума НАН Украины №368 от 6.06.2002 г.)
На базе института функционирует Научный совет НАН Украины по проблеме «Злокачественные
новообразования».
Институт осуществляет выпуск научных журналов.
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Международный научный журнал «Experimental oncology» и научно-практический журнал (приложение к журналу «Experimental oncology») «Онкология».
Регулярно пополняется новыми изданиями книжная серия «Семинары по гематопатологии» и
издается серия книг «ПАМЯТИ ВЫДАЮЩИХСЯ УЧЕНЫХ ОНКОЛОГОВ УКРАИНЫ»
В Институте разработана База данных «Особенности функционального онкогенома» (Свидетельство о регистрации авторского права на произведение №43893 База данных «Особенности функционального онкогенома» от 21.05.2012 г., Свидетельство о регистрации авторского права №43894
Компьютерная программа базы данных «Особенности функционального онкогенома» от 21.05.2012 г).
В созданной базе данных обобщена, оптимально формализирована и структурирована информация,
необходимая для понимания ключевых теоретических принципов современной онкологии, функциональных особенностей онкогенома и протеома, для применения этих знаний в клинической практике.
Большое внимание институт уделяет сотрудничеству с зарубежными партнерами из Австрии,
Беларуси, Кубы, Германии, Польши, России, США, Турции, Франции, Швеции, Японии, Италии, Нидерландов, которое включает проведение совместных исследований с ведущими научными и медицинскими
учреждениями этих стран в отрасли экспериментальной патологии и онкологии. В последние годы
осуществлялись научные исследования по международным проектам и грантам, в частности:
• участие в 7-й Рамочной Программе: FP-7 -People- IRSES Mead-Et No 247547 «Novel Medical Adsorbents
for Extracorporeal Treatment of Life Threatening Conditions» (Scientific panel: Life Sciences)
• Grant Program VISBY Sweden (Svenska Institutet The Visby Programme) «Identification of cell signaling
cascades involved in Epstein-Barr virus induced transformation» (Center Microbiol. Tumor Cell Biol. Karolinska Institute, Stockholm) (2008-2010)
• Grant FEBS – INSERM U 758-TNS de Lyon, France «CD150 receptor on gliomas cells as a target for measles virus» (2009-2011)
• INTAS Grant 04-82-7065 «Implementation and evaluation of a new generation of carbon hemosorbent
in treatment of acute and complicated forms of viral hepatitis in Uzbekistan» (Brighton University, UK)
(2005-2008)
• CRDF GUКB2-2831-KV-06 Сooperative Grants Program «Expression and function of protein kinase PKD2
in human B-cell lymphoma» (Univ. Washington, Children’s Hospital & Reg. Med. Center, Seattle, USA)
(2006-2008)
• Fogarty International Center Grant FIRCARTW-01 «The role of PKD2 in Btk-PKCBeta-NFkappaBeta signaling
cascades in B-lymphocytes» (Univ. Washington, Children’s Hospital & Reg. Med. Center, Seattle, USA)
(2005-2008)
• INTAS 05-1000007-418 «Development, patenting and pre-registration of new combined hemosorbent
based on mass-fractal carbonic piropolimer and diffuse transparent albumin coating (Brighton University,
UK) (2005-2008)
• «Agreement on an Interlaboratory comparison of the in ovo carcinogenicity assay (IOCA)» (Bundesinstitut
fur Arzneimittel und Medizinprodukte, Germany; New York Med. Coll. Valhalla, USA; Nagoya City Univ.
Grad. Shc. Med. Sci., Japan) (2005-2011)
• «Моlecular pathology of gastrointestinal tumors and improvement of diagnosis» (Dept Surgery Techn.
Univ. Munich, Germany) (2009-2013)
• «Development of biological products (biomolecules) based on RNA-based molecular technologies for the correction of violations detected in tumor cell» (Lab. Epigenetics Natl. Center Toxicology, USA) (2010-2014)
В рамках международной деятельности ИЭПОР им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины активно участвует в проектах Организации Европейских онкологических институтов (Organization of European Cancer
Institutes-European Economic Interest Grouping, ОЕСІ-ЕЕIG), так как c 1994 г. является единственным
от Украины учреждением — членом ОЕСІ-ЕЕIG. Деятельность организации направлена на внедрение
инновационных, конкурентоспособных, высококачественных методов лечения рака, которые разработаны в сооответствии с принципами доказательной медицины. Это достигается путем координации
клинических и научных исследований и повышения уровня образования в учреждениях онкологического профиля Европы.
Вхождение ИЭПОР им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины в ОЕСІ-ЕЕIG создает основу для усиления
интеграции отечественной онкологической науки в Европейское пространство.
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Ведущие специалисты института являются активными членами международных организаций:
ASCO, EACR, ESMO, Международного научного общества по клинической гипертермии (Индиана, США),
Европейского общества по гипертермической онкологии (Роттердам, Нидерланды), что свидетельствует
о высоком рейтинге института в международном научном содружестве.
С целью совершенствования форм взаимодействия науки, образования и производства, создания
единственного научного и учебно-методического механизма подготовки кадров, в рамках соглашений о
сотрудничестве с высшими учебными и средними общеобразовательными заведениями на базе ИЭПОР
им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины сформирован научно образовательный комплекс, с функциями популяризации научных знаний, валеологического воспитания молодежи, приобщения к научной работе
и подготовке молодых специалистов высокого уровня.
Ведущими учеными института создано учебное пособие «Онкология. Избранные лекции для
студентов и врачей» / Под редакцией В.Ф.Чехуна – Киев: Здоровье Украины, 2010 – 770 с. Издание
«Онкология. Избранные лекции для студентов и врачей» как учебное пособие для студентов, врачей и
преподавателей высших медицинских учебных заведений ІІІ-IV уровней аккредитации (протокол №4 от
01.10.2010 г.), получило одобрение Центрального методического кабинета по высшему медицинскому
образованию МЗ Украины.
В институте работает Совет молодых ученых.
Сотрудники учреждения регулярно принимают активное участие в работе отечественных и международных выставочных форумов: Международного трейд-клуба; Международных форумов «Комплексное обеспечение лабораторий» (ежегодное участие с пленарными и секционными докладами на
конференции «Медицинская лаборатория и инновации в медицине»); Выставок с международным участием «Экология»; Выставок специализированного оборудования и технологий «Наука — производству»;
Общегосударственных выставочных акций «Барвиста Україна»; Межнародных специализированных
выставок «Высокие технологии-2011», Межнародных специализированных выставок «LABCompLEX2011»; Межнародных специализированных выставок «Нанотехнології-2011»; Межнародных форумов
фармацевтической индустрии «PHARMCompLEX-2011».
ИЭПОР им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины представлен в глобальных компьютерных сетях на трех
языках – украинском, русском и английском. Официальный сайт учреждения содержит разделы «Общая информация» (информация о кадровом составе учреждения, «Центре коллективного пользования
научными приборами», «Центре экспертиз по определению канцерогенных факторов и молекулярнобиологических маркеров опухолевого роста», «Клеточном банке линий тканей человека и животных»,
«Научной библиотеке», «Совете молодых ученых», «Аспирантуре»), «Деятельность» («Приоритетные
направления исследований», «Специализированный ученый совет», «Международное сотрудничество»,
«Конференции», «Семинары, курсы»), «Предложения от онкологов» — исследования, которые могут
быть выполнены по контрактам, «Структура» (представлено руководство и все научные подразделения института, их основные направления научной деятельности, кадровый состав с индивидуальной
страничкой каждого сотрудника подразделения, основные достижения, публикации, патенты, участие
в научных форумах), а также разделы — «Государственные закупки», «Благотворительный фонд
«Единство против рака», «Контакты», «Полезные ссылки».
Адрес официального сайта ИЭПОР. им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины http://www.onconet.kiev.ua/
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R.E. KAVETSKY INSTITUTE OF EXPERIMENTAL PATHOLOGY,
ONCOLOGY AND RADIOBIOLOGY
R.E. Kavetsky Institute of Experimental Pathology, Oncology and Radiobiology (IEPOR) is an academic
center with significant material and technical resources and cadre, which has a many-year experience in the
fields of experimental pathology, biotechnology, molecular and clinical oncology. The Institute was established in 1960 by an outstanding Ukrainian scientist, Member of the USSR Academy of Sciences, Rostislav
Evgenievich Kavetsky as the Ukrainian (Kiev-based) Research Institute of Experimental and Clinical Oncology
under the USSR Ministry of Health.
Nowadays, scientific research is focused on the following areas:
• Studying the biology of a tumor cell and its microenvironment in the development of molecular and cellular
mechanisms of carcinogenesis in order to manage the tumor-host relationships;
• Identification of molecular and cellular markers of the initiation, promotion and progression with the view
of developing methods for early and differential diagnosis of malignant neoplasms;
• Studying molecular aspects of pharmacological management of carcinogenesis and formation of drug
resistance in malignant cells and epigenetic approaches to modifying it with account for the impact of
environmental factors;
• Studying the effect of nanoparticles and nanocomposites on the metabolism of normal and tumor cells
and developing approaches to targeted therapies and sorptive detoxification. .
Focus on fundamental and applied studies in the priority areas has enabled the institution to considerably succeed in resolving the pressing issues in the fields of experimental and clinical oncology, which
deal with identifying molecular and cellular features of neoplastic disease and correction of the established
alterations; identifying and structuring a number of links in the molecular genetic changes associated with
the progression of malignancy; developing innovative technologies for differential diagnosis of precancerous
and neoplastic processes; developing approaches to resolving the pressing issues in the field of ecology,
incl. environmental protection; and developing modern methods for treatment and diagnosis of pathological
processes of different origins using nanotechnology.
The following units successfully operate under the institute’s aegis: SECTOR FOR SCIENTIFIC/METHODOLOGICAL AND EQUIPMENT PROVISION OF SCIENTIFIC RESEARCH, which includes:
• Center for Shared Use of Research Unique Instruments / Equipment «Molecular Oncology and Biotechnology»;
• Center for Expertise and Determination of Carcinogenic Factors and Molecular Biological Markers of Tumor Growth (Certificate of Qualification dated 02.12.2011, No. PT-455/11 issued by the State Enterprise
«All-Ukrainian State Research and Production Center for Standardization, Metrology, Certification and
Consumer Protection»).
CELL BANK OF HUMAN AND ANIMAL CELL LINES. The IEPOR’s Cell Bank of Human and Animal Cell
Lines was included by the Regulation (Decree) of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 1709 dated December 19, 2001 in the State Register of Scientific Objects that Make up the National Estate. (Certificate of
the Ministry of Health of Ukraine No. 41 date 19.02.2009)
EXPERIMENTAL RESEARCH BASE (vivarium).
SCIENTIFIC LIBRARY.
The institute has a permit for training (postgraduate education and doctorate) based on government
contracts and for specific purposes in the fields of 14.01.07 — «Oncology» and 03.00.01 — «Radiobiology»
(Order of the Presidium of the National Academy of Sciences of Ukraine No. 368 dated June 6, 2002).
In the Institute, the National Academy of Sciences’ Scientific Council on «Malignant Neoplasm» works.
The Institute publishes scientific journals:
• International scientific journal «Experimental Oncology» and
• Scientific and practical journal «Oncology» (supplement to «Experimental Oncology»).
A series of books «Seminars on Hematopathology» is published on a regular basis. Also, the Institute
published a series «IN MEMORIAM OF UKRAINE’S OUTSTANDING SCIENTISTS IN THE ONCOLOGY FIELD.»
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The Institute developed a Database «Specifics of Functional Oncogenome» (Certificate of registration
of the copyright No. 43893, Database «Specifics of Functional Oncogenome» dated 21.05.2012, Certificate
of registration of copyright No. 43894, Computer Software Database «Specifics of Functional Oncogenome»
dated 21.05.2012). The database summarized optimally formalized and structured information necessary to
understand the key theoretical principles of modern oncology, and functional features of oncogenome and
proteome. It is designed to help apply this knowledge in clinical practice.
The Institute pays much attention to cooperation with foreign partners from Austria, Belarus, Cuba,
Germany, Poland, Russia, USA, Turkey, France, Sweden, Japan, Italy, and the Netherlands. This cooperation
includes joint research with leading academic and medical institutions in these countries in the areas of
Experimental Pathology and Oncology. In recent years, research has been carried out as part of a number
of international projects and grants, including:
• 7th Framework Program: FP-7 -People- IRSES Mead-Et No 247547 «Novel Medical Adsorbents for Extracorporeal Treatment of Life Threatening Conditions» (Scientific panel: Life Sciences)
• Grant Program VISBY Sweden (Svenska Institutet The Visby Programme) «Identification of cell signaling
cascades involved in Epstein-Barr virus induced transformation» (Center Microbiol. Tumor Cell Biol. Karolinska Institute, Stockholm) (2008-2010)
• Grant FEBS – INSERM U 758-TNS de Lyon, France «CD150 receptor on gliomas cells as a target for measles virus» (2009-2011)
• INTAS Grant 04-82-7065 «Implementation and evaluation of a new generation of carbon hemosorbent
in treatment of acute and complicated forms of viral hepatitis in Uzbekistan» (Brighton University, UK)
(2005-2008)
• CRDF GUКB2-2831-KV-06 Сooperative Grants Program «Expression and function of protein kinase PKD2
in human B-cell lymphoma» (Univ. Washington, Children’s Hospital & Reg. Med. Center, Seattle, USA)
(2006-2008)
• Fogarty International Center Grant FIRCARTW-01 «The role of PKD2 in Btk-PKCBeta-NFkappaBeta signaling
cascades in B-lymphocytes» (Univ. Washington, Children’s Hospital & Reg. Med. Center, Seattle, USA)
(2005-2008)
• INTAS 05-1000007-418 «Development, patenting and pre-registration of new combined hemosorbent
based on mass-fractal carbonic piropolimer and diffuse transparent albumin coating (Brighton University,
UK) (2005-2008)
• «Agreement on an Inter-laboratory comparison of the in ovo carcinogenicity assay (IOCA)» (Bundesinstitut
fur Arzneimittel und Medizinprodukte, Germany; New York Med. Coll. Valhalla, USA; Nagoya City Univ. Grad.
Shc. Med. Sci., Japan) (2005-2011)
• «Моlecular pathology of gastrointestinal tumors and improvement of diagnosis» (Dept Surgery Techn.
Univ. Munich, Germany) (2009-2013)
• «Development of biological products (biomolecules) based on RNA-based molecular technologies for
the correction of violations detected in tumor cell» (Lab. Epigenetics Natl. Center Toxicology, USA)
(2010-2014)
As part of international activities, IEPOR is actively involved in projects of Organization of European
Cancer Institutes-European Economic Interest Grouping (ОЕСІ-ЕЕIG). The Institute is Ukraine’s only one
OESІ-EEIG member since 1994. This organization is aimed at implementation of innovative, competitive,
quality methods of cancer treatment based on the principles of evidence-based medicine. To this end, OESІEEIG coordinates clinical and scientific studies and helps European cancer institutes to increase the level
of training.
The IEPOR’s membership in the OESІ-EEIG lays an important foundation for greater integration of
Ukrainian oncologic science in the European space.
The IEPOR’s leading specialists are active members of international organizations, such as ASCO,
EACR, ESMO, International Clinical Hyperthermia Society (Indiana, USA), European Society for Hyperthermic
Oncology (Rotterdam, The Netherlands), indicating a high ranking of the Institute in international scientific
community.
In order to improve the forms of interaction between science, education and production, creating a
single scientific and educational/methodological mechanism for training as envisioned in the cooperation
agreements with universities and secondary institutions, the scientific educational complex was established
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under the IEPOR’s aegis. This unit is responsible for promoting scientific knowledge, valeological education
of the youth, attracting students to scientific work and training of young specialists of high level.
The leading scientists of the institute created a training manual «Oncology. Selected Lectures for Students and Physicians» / Editor V.F. Chekhun — Kyiv: Zdorovya Ukrainy, 2010 — 770 pp. The publication
of «Oncology. Selected Lectures for Students and Physicians» as a handbook for students, physicians and
lecturers of higher medical educational establishments of III-IV accreditation levels (protocol No. 4 dated
October 1, 2010) was approved by the Central Methodological Cabinet on Higher Medical Education of the
Ministry of Health of Ukraine.
The Institute has a Council of Young Scientists.
The Institute’s staff regularly take active part in national and international exhibitions and fora: the
International Trade Club, the International Fora «Complex Support of Laboratories» (annual plenary and
section presentations at the conference «Medical Laboratory and Innovation in Medicine»); exhibitions with
international participation «Ecology»; exhibition of specialized equipment and technologies «From Science
to Production»; All-Ukrainian Exhibitions «Barvysta Ukraina»; international specialized exhibitions «High
Technologies 2011»; international specialized exhibitions «LABCompLEX-2011»; international specialized
exhibitions «Nanotehnologies-2011»; international fora of the pharmaceutical industry «PHARMCompLEX2011,» etc.
The IEPOR is represented in the global computer networks in three languages, Ukrainian, Russian, and
English. The official website of the institution contains the following sections: General Information (information about the staffing of the institution, the Center for Shared Use of Research Instruments / Equipment,
the Center for Expertise and Determination of Carcinogenic Factors and Molecular Biological Markers of
Tumor Growth, the Cell Bank of Human and Animal Cell Lines, Scientific Library, Council of Young Scientists, and Post-Graduate School); Activities (Research Priorities, Specialized Scientific Board, International
Cooperation, Conferences, Seminars, Courses), Proposals from Oncologists (studies that can be performed
under contracts or through economic agreements), Structure (presents the management and all the scientific
departments of the Institute, their main research areas, staff with individual pages for each employee, major
accomplishments, publications, patents and participation in scientific meetings), and other sections — Public
Procurements, Charity Foundation «Uniting Against Cancer,» Contacts, and Useful Links.
To learn more about IEPOR, please visit our official web-site at: http://www.onconet.kiev.ua/
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КАТАЛОГ
ІННОВАЦІЙНИХ ПРОПОЗИЦІЙ
Інституту експериментальної патології,
онкології і радіобіології імені Р.Є. Кавецького
Національної академії наук України

Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України

Зміст інноваційної пропозиції

СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ
РИЗИКУ РОЗВИТКУ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ

В

становлено, що більшість злоякісних
новоутворень (ЗН) належить до мультифакторіальних захворювань, у виникненні яких
адитивний ефект мають як генетична складова,
що характеризується варіабельністю та залежить
від нозологічної форми раку, так і середовищні
фактори певного географічного регіону. Ризик
виникнення ЗН у родинах із полігенним успадкуванням захворювання прогресивно підвищується
в міру обтяженості родинного анамнезу.
Відомий спосіб прогнозування розвитку ЗН
передбачає проведення клінічних обстежень, але
в багатьох випадках такий підхід не дозволяє отримати об’єктивну інформацію про ризик виникнення ЗН у нащадків.
Задача щодо оцінки ризику розвитку ЗН у
родичів пробанда вирішується шляхом проведення комплексного клініко-генеалогічного обстеження з подальшим генетико-математичним ана-

лізом родоводів (рис.), на основі чого визначають
вірогідність розвитку раку в дітей та внесок (%)
спадкової і середовищної компоненти у виникнення онкопатології (табл. 1).
Застосування наведеної технології дозволяє
розрахувати таблиці ймовірності виникнення ЗН у
дітей із сімей з агрегацією онкологічної патології.
Як приклад наводимо таблицю оцінки рекурентного ризику у пробандів хворих на рак ендометрію. Так, у родинах із здоровими батьками
пробанда ризик розвитку ЗН у дітей складає 0,2%,
але якщо у сім’ї хворий на рак один або обоє батьків, то ризик збільшується до 14,2% (табл. 2).
Запропонована технологія медико-генетичного консультування, як первинний етап обстеження хворих на рак, має соціально-економічне
значення, оскільки дозволяє виявити спадкові
форми захворювання і сформувати групи ризику
з виникнення злоякісних новоутворень.

Таблиця 1. Технологія проведення генетико-математичного аналізу
Алгоритм оцінки рекурентного ризику
розвитку ЗН у нащадків

І.

Алгоритм оцінки вкладу генетичної
та середовищної детермінант у виникнення раку

На основі клініко-генеалогічних даних формуються гру- І.
пи хворих у залежності від типу шлюбу батьків пробанда
(мати-батько): здорова-здоровий; здорова-хворий; хворахворий.
ІІ.
ІІ. Розрахунок сегрегаційних частот.
ІІІ. Порівняння емпіричних сегрегаційних частот із теоретичними для встановлення типу успадкування захворювання. ІІІ.
IV. Розрахунок рекурентного ризику (%) розвитку раку в дітей.

Таблиця 2. Оцінка рекурентного ризику (%) виникнення
ЗН для нащадків у родинах хворих на рак
ендометрію

I

Порядковий номер
очікуваної дитини
у родині

II
РЕ

III

РШКТ РШКТ РШКТ
85
РЕ
65

РЛ
46

IV

Рисунок. Родовід хворої Ш., 65 р. Клінічний діагноз —
рак ендометрію
Примітка: пробанд відмічено стрілкою. Арабськими цифрами
указано вік маніфестації захворювання, римськими — покоління.
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На основі клініко-генеалогічної інформації визначається кількість здорових-хворих
у парі «батьки-діти»;
Проведення генетико-кореляційного аналізу в рамках моногенної та мультифакторіальної моделі.
Розрахунок вкладу (%) генетичної та середовищної компоненти у виникнення раку.

Кількість дітей, хворих на ЗН
0

1

2

3

4

При типі шлюбу двох здорових батьків
1
0,2
2
0,2
4,1
3
0,2
3,9
7,7
4
0,2
3,8
7,4
11,0
5
0,1
3,7
4,2
10,7 14,2
При типі шлюбу з одним або двома хворими батьками
1
14,2
2
13,2 19,8
3
12,4 18,6 24,7
4
11,7 17,5 23,3 29,1
5
11,1 16,5 22,0 27,5 32,9

Зміст інноваційної пропозиції

СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРВИННОЇ РЕФРАКТЕРНОСТІ
У ХВОРИХ НА НЕХОДЖКІНСЬКІ ВЕЛИКОКЛІТИННІ
В-КЛІТИННІ ЛІМФОМИ ГРУПИ НИЗЬКОГО РИЗИКУ
(Розробку здійснено разом з Національним інститутом раку)

Н

еходжкінські великоклітинні В-клітинні
лімфоми — це гетерогенна група злоякісних пухлин, які відрізняються біологічними
властивостями, морфологічною будовою, клінічними проявами, відповіддю на терапію і прогнозом. Діагностика неходжкінських великоклітинних
В-клітинних лімфом та визначення факторів, що
дозволяють оцінити результати лікування, перебіг
захворювання і тривалість життя хворих, залишаються актуальними проблемами сучасної онкології.
Незважаючи на вагомі досягнення в лікуванні цієї групи хворих, вибір показників, що визначають прогноз, безперечно, є важливий. Для
прогнозування перебігу захворювання у хворих на
неходжкінські великоклітинні В-клітинні лімфоми
вивчають практичне значення клінічних факторів
(симптомів інтоксикації, вихідного рівня гемоглобіну, загального білка й альбумінів, величини пухлинної маси), молекулярних та імуногістохімічних
маркерів. Значна увага приділяється вивченню
прогностичного значення експресії протеїнкінази
CβII (РКСβ II).

Спосіб прогнозування відповіді на лікування
у хворих на неходжкінські великоклітинні В-клітинні лімфоми за допомогою визначення міжнародного прогностичного індексу, з урахуванням
загального стану та віку хворого, стадії захворювання, кількості екстранодальних уражень та
рівня лактатдегідрогенази, має недолік — неможливість прогнозувати первинну рефрактерність у
хворих на неходжкінські великоклітинні В-клітинні лімфоми із групи низького ризику. Авторами
розробки удосконалено цей спосіб шляхом додаткового визначення рівня експресії РКСβII, що
дозволяє прогнозувати несприятливий перебіг
захворювання при високому рівні експресії цього
білка у більш як 80% пухлинних клітин.
Таким чином, визначення рівня експресії
РКСβII дає можливість прогнозувати первинну
рефрактерність також у пацієнтів, які відповідно
до міжнародного прогностичного індексу належать
до групи низького ризику, що дозволяє інтенсифікувати хіміотерапію першої лінії і подовжити
безрецидивну виживаність таких хворих.

Експресія PKCβII в пухлинних клітинах хворих на неходжкінські великоклітинні В-клітинні лімфоми
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СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ ПЕРЕБІГУ ЗАХВОРЮВАННЯ
У ХВОРИХ НА РАК ШЛУНКА

Р

ак шлунка (РШ) — одна з найпоширеніших онкологічних патологій. Основним
методом лікування РШ залишається оперативне
втручання. Оцінка можливого перебігу РШ покращує ефективність лікування та показники виживаності хворих.
Авторами запропоновано спосіб прогнозування перебігу РШ шляхом визначення в пухлинних клітинах комплексу молекулярних маркерів,
які характеризують біологічні особливості новоутворень: білків-регуляторів апоптозу (р53 та
BCL-2), рецепторних тирозинкіназ родини ErbB
(EGFR та HER-2/neu), молекул міжклітинної адгезії
(α- та β-катеніни) та фактору росту ендотелію
судин (VEGF), що дає можливість прогнозувати
клінічний перебіг захворювання та призначати
адекватні схеми лікування.
Імуногістохімічне дослідження експресії
білків р53, BCL-2, HER-2/neu, EGFR, Е-кадгерину,
α- та β-катеніну, VEGF проводиться шляхом нанесення моноклональних антитіл на депарафінізовані зрізи зразків пухлин і за наявності позитивної
експресії р53, BCL-2, EGFR, HER-2/neu та VEGF
прогнозують тривалість періоду виживаності до
1 року, α-катеніну — понад 3 роки.
Для прогнозування перебігу захворювання на РШ також може бути використаний спосіб
неінвазивного визначення рівня активації желатиназ А і В (матриксні металопротеїнази-2 і -9) —
ферментів, що синтезуються клітинами пухлини,

прилеглої тканини, ендотеліальними та імунокомпетентними клітинами і здійснюють деградацію
позаклітинного матриксу в процесі метастазування пухлини.
Пригнічення, стабілізація чи посилення деструкції позаклітинного матрикса є критичною
характеристикою злоякісної прогресії.
Зазвичай рівні желатиназ А і В вимірюють
у сироватці крові хворих на меланому імуноферментним методом та методом зимографії в поліакриламідному гелі та пов’язують із загальною
виживаністю і рівнем метастазування.
Автори розробки запропонували визначати співвідношення вмісту активних та латентних
форм матриксних металопротеїназ-2 та -9 в сироватці крові хворих на РШ, що дає можливість
контролювати ефективність протипухлинної терапії, корегувати схеми лікування та покращити
показники виживаності. Співвідношення вмісту
активних і латентних форм желатиназ А і В визначають у сироватці крові та при співвідношенні
показників, нижчих за 0,2 для желатинази А та
0,5 для желатинази В, прогнозують сприятливий
перебіг захворювання, а при показниках, відповідно вищих за вказані, — несприятливий.
Запропоновані способи можуть використовуватись для контролю ефективності протипухлинної терапії та прогнозування перебігу захворювання у хворих на РШ.

Наявність (а) та відсутність (б) експресії Е-кадгерину в пухлинних клітинах РШ. Збільшення 400.
Імуногістохімічна реакція, дофарб. гематоксиліном. (в) Криві загальної виживаності хворих на РШ
в залежності від експресії у пухлинах Е-кадгерину

20

Зміст інноваційної пропозиції

СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ ВИЖИВАНОСТІ ХВОРИХ
НА СЕРОЗНИЙ РАК ЯЄЧНИКА ЗА ДОПОМОГОЮ МАРКЕРА
ПРОЛІФЕРАЦІЇ Кі-67 ТА ЕСТРОГЕН-ПРОГЕСТЕРОНОВОГО
СТАТУСУ ПУХЛИН

(Розробку здійснено разом з Національним медичним
університетом ім. О.О. Богомольця)

В

ідомо, що рак яєчника належить до групи гормонозалежних пухлин. Тобто, важливе місце у патогенезі цього захворювання належить гормональному дисбалансу, який призводить
до гіперстимуляції овуляції та хронічної гіперестрогенії на фоні зниженої секреції прогестерону.
Методи діагностики та лікування раку яєчника (РЯ), які використовуються в клінічній практиці, переважно орієнтовані на такі характеристики, як стадія пухлинного процесу, гістологічна
будова пухлини та ступінь її диференціювання,
не задовольняють лікарів, оскільки не завжди існує знак рівності між ступенем диференціювання
пухлини яєчника, частотою її метастазування та
виживаністю хворих.
Наведене аргументує необхідність визначення додаткових показників, що об’єктивно відображають біологічні особливості пухлини. До
таких показників можуть бути віднесені проліферативна активність та експресія рецепторів
стероїдних гормонів.
Відомі способи оцінки мітотичної активності
(метод проточної цитофлюориметрії) та біохімічний радіолігандний метод визначення концентрації гормональних рецепторів у пухлинній тканині
яєчника. Недоліком методу проточної цитофлюориметрії є необхідність використання високовартісного обладнання, а при біохімічній оцінці вмісту
гормональних рецепторів зразки тканини яєчника
можуть містити як клітини пухлинної тканини, так
і незміненого епітелію, що не дозволяє визначити концентрацію рецепторів стероїдних гормонів
саме в пухлинних клітинах.
В останнє десятиріччя завдяки розробці новітніх молекулярно-біологічних технологій стало
можливим визначення білкових продуктів генів за
допомогою специфічних моноклональних антитіл
(МКАТ). Цей метод дозволяє оцінити проліферативний потенціал та рецепторний статус у пухлинній
тканині з певною морфологічною структурою.
Інтегральними показниками, що характеризують проліферативний потенціал пухлини та
її естроген-прогестероновий рецепторний статус,
є експресія антигену Кі-67 і рецепторів естрогенів

та прогестерону, визначена за допомогою імуногістохімічного методу. Цей метод дає можливість
об’єктивно оцінити проліферативну активність та
наявність рецепторів стероїдних гормонів саме в
епітеліальних клітинах РЯ і передбачити чутливість пухлини до гормонотерапії.
Задача прогнозування виживаності хворих
на серозний РЯ, які не отримували неоад’ювантної
поліхіміотерапії, вирішується шляхом імуногістохімічного визначення експресії таких показників,
як біомолекулярний маркер проліферації Кі-67
(клон MIB-1), рецепторів естрогенів (клон 1D5) і
прогестерону (клон PgR636) у пухлинній тканині
з визначенням кількості позитивно забарвлених
клітин (%).
Для встановлення статистично вірогідного
5-річного прогнозу виживаності хворих на серозний РЯ отримані значення експресії маркерів у
пухлинах яєчника порівнюють із значеннями їх
медіан (Ме):
• при значеннях експресії маркера проліферації
Кі-67 нижче за Ме 5-річна виживаність хворих
на РЯ складає 75,0%;
• при значеннях експресії рецепторів естрогенів і
прогестерону вищих за Ме 5-річна виживаність
хворих на РЯ складає 70,0%.
Запропонований спосіб дає можливість зробити більш точний статистично вірогідний прогноз виживаності хворих на серозний РЯ після
хірургічного втручання та може застосовуватися
в клінічній практиці.

Експресія маркера проліферації Кі-67 в клітинах
низькодиференційованого серозного раку яєчника,
збільш. світл. мікр. ×400
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ЗАСТОСУВАННЯ ПРОТИПУХЛИННОЇ АУТОВАКЦИНИ
В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ОНКОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ

З

метою посилення лікувального впливу
класичних методів терапії онкологічних
хворих, забезпечення їх повного одужання або
попередження рецидивів та формування метастазів, рекомендують різні засоби біотерапії. Особливо перспективні в цьому плані протипухлинні
аутовакцини (ПАВ).
Автори розробили протипухлинну аутовакцину на основі антигенів із пухлинної тканини
хворого, модифікованих цитотоксичними лектинами (ЦЛ) — продуктами синтезу сапрофітної
культури B. subtilis B-7025. Такий спосіб виготовлення вакцин забезпечує їх високу специфічність
та імуногенність завдяки присутності модифікованих пухлинно-асоційованих антигенів та мікробних ад’ювантів. Використання протипухлинних
аутовакцин у комплексній терапії онкологічних
хворих значно збільшує термін їх виживаності
при окремих локалізаціях та гістологічних формах
злоякісних пухлин, нормалізує імунологічні показники та покращує якість життя пацієнтів.
ПАВ застосовується в післяопераційному
періоді для запобігання виникнення рецидивів та
метастазів за рахунок підвищення протипухлинної
резистентності організму, для подовження тривалості та покращення якості життя онкологічних
хворих. Курс аутоімунотерапії (в залежності від
стану хворого і необхідності проведення іншої
терапії) складається з 3 ін’єкцій з інтервалом 7 діб
і наступної ревакцинації через 1 і 6 місяців після
останьої вакцинації. В залежності від стану хворого і необхідності проведення іншої терапії вакцинація починається через 10–14 діб після опе-
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рації або на 18–21 добу після завершення хіміо- чи
променевої терапії. Вакцину призначають тільки
для підшкірних ін’єкцій.
Вакцина показана пацієнтам з онкологічними захворюваннями I–III стадій після оперативного
вилучення пухлини. Застосування вакцини не має
вікових обмежень. Рекомендується як самостійний
відновлювальний засіб імунітету після оперативного втручання, а також для імунологічної корекції
після операції або хіміо- і променевої терапії.
Аутовакцина здійснює протипухлинний
ефект, покращує витривалість хворих до хіміо- і
променевої терапії, запобігає розвитку цитопенічних станів. Аутовакцина проявляє антирецидивну
та антиметастатичну дію при різноманітних нозологічних формах злоякісних новоутворень. Також
показана при функціональних імунодефіцитах,
пригніченні фагоцитарної та цитологічної функцій
імунітету. Протипухлинна аутовакцина застосовується за призначенням і під контролем лікаря.
Застосування протипухлинної аутовакцини в
складі комплексної терапії хворих на рак шлунка
збільшує виживаність пацієнтів навіть при наявності метастазів (Т3-4N1-3M0).
Протипухлинна аутовакцина у хворих на рак
легені підвищує показники виживаності як при
плоскоклітинному раку легені, так і при інших
формах, нормалізує імунологічні показники та
покращує якість життя пацієнтів.
При комплексному лікуванні хворих на колоректальний рак застосування протипухлинної
аутовакцини поліпшує показники 5-річної виживаності хворих. При стадії пухлинного процесу
Т3-4N0M0 у вакцинованих пацієнтів з аденокарциномою ободової кишки, в порівнянні з хворими,
яким проведено тільки оперативне лікування, загальна виживаність складала 88,37 і 74,44%, а
безрецидивна — 79,67 і 63,91% відповідно.
Протипухлинна аутовакцина в схемі комплексного лікування хворих на рак молочної залози збільшувала показники 5-річної виживаності
пацієнтів, покращувала імунологічні показники та
поліпшувала якість їх життя.
Таким чином, імунотерапія із застосуванням
аутовакцини забезпечує формування специфічної
імунної відповіді проти даної пухлини, нормалізує
імунологічні показники, подовжує термін виживаності пацієнтів та покращує якість їх життя.
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СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ПРОТИПУХЛИННОЇ ВАКЦИНИ

П

ротягом останніх років інтенсивно розробляються методи і засоби імунотерапії пухлин (вакцинотерапія, використання імуноад’ювантів, цитокінів тощо), які базуються
на специфічній індукції протипухлинної резистентності організму. Одна з причин інтересу до
імунотерапії — те, що основні методи боротьби
із злоякісними пухлинами — хірургічний, хіміотерапевтичний, променевий — у значній мірі досягли максимуму ефективності. В той же час
можливості підвищення результатів імунотерапії
за рахунок визначення фундаментальних основ
регуляції протипухлинного імунітету і оптимізації
біотехнологічних процесів в онкології ще далеко не вичерпані. Тому розробка універсальних
технологій виготовлення протипухлинних вакцин
із пухлин різного походження для специфічної
імунотерапії є особливо актуальною.
Автори розробили спосіб підвищення ефективності протипухлинної вакцини шляхом комбінованого послідовного застосування в схемі лікування цитотоксичного лектину, виділеного з культуральної рідини бактеріальної культури В. subtilis
B-7025 і протипухлинної вакцини, виготовленої на
його основі з метою збільшення середньої тривалості життя і покращення її якості. Перевагою
винаходу є застосування бактеріального лектину не тільки для виготовлення протипухлинної
вакцини, а і в як імуномодулюючого препарату,
який вводять інтактним мишам або тваринам із
пухлиною перед її хірургічним видаленням лише
декілька разів. За рахунок швидкої антигенної презентації та стимуляції активності основних імунологічних реакцій забезпечується підвищення протипухлинної
резистентності. Це дозволяє не тільки
досягти вищої лікувальної ефективності протипухлинної вакцини та покращення якості життя, але й зменшити вартість лікування.
Таким чином, запропонований
спосіб дозволяє одержати у мишей
більш високу терапевтичну ефективність, ніж при застосуванні самої протипухлинної вакцини, та заощадити
при цьому на придбанні відповідних
ад’ювантів. Спосіб не вимагає додаткового спеціального обладнання і може

широко застосовуватися для підвищення ефективності лікування протипухлинною вакциною.
Висока ефективність і відсутність негативного
побічного впливу способу дозволяє вважати його
перспективним для застосування в терапії злоякісних новоутворень і створює експериментальне обґрунтування впровадження його в клінічну
практику для підвищення ефективності лікування оперованих хворих з метою профілактики
рецидивів і метастазів та збільшення тривалості
їх життя.
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Зміст інноваційної пропозиції

ПРОТИПУХЛИННА ВАКЦИНА НА ОСНОВІ МІЦЕЛЯРНОГО
КОМПЛЕКСУ ГЛІКОПЕПТИД — CPG-ДНК

Г

лікопептидна вакцина в комплексі з бактеріальною ДНК певного складу містить у
своєму складі вже вбудований ад’ювант-фрагмент
молекули бактеріальної ДНК з неметильованими
цитозиновими залишками, на відміну від розробленої в Інституті експериментальної патології,
онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН
України протипухлинної аутовакцини, що демонструє найкращу лікувальну дію за присутності ад’ювантів, які підсилюють її.
Отримана шляхом застосування лабораторної технології глікопептидна вакцина в комплексі з бактеріальною ДНК певного
складу є переважно міцелярним
комплексом глікопептидної фракції з молекулярною масою 50 кДа,
ізольованої з пухлинних клітин.
Вона містить пухлиноасоційовані
антигени та CpG-ДНК бактеріаль-

ного походження з неметильованим цитозином,
отриману з культуральної рідини Bacillus subtilis
GP1-807-03, яка є потужним природним ад’ювантом, що підсилює протипухлинний та антиметастатичний ефекти вакцини.
Міцелярний комплекс глікопептидна вакцина — CpG-ДНК має вбудовану молекулу ад’юванта — фрагмент плазмідної ДНК
Bacillus subtilis і є ефективним
протипухлинним та антиметастатичним засобом лікування тварин
із модельними перещеплюваними
пухлинами, зокрема меланомою
В-16 мишей. У разі виділення глікопептидної фракції з операційного матеріалу онкологічних пацієнтів, вакцина на основі міцелярного комплексу цієї фракції
та бактеріальної CpG-ДНК може
бути застосована в клінічній практиці.

Зміст інноваційної пропозиції

СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ПРОТИПУХЛИННОЇ
РЕЗИСТЕНТНОСТІ ОРГАНІЗМУ

В

ідомо, що лектини, які синтезуються сапрофітними бактеріями, беруть участь у
процесах вуглевод-білкового розпізнавання, забезпечують внутрішні та міжклітинні взаємодії в
організмі. На основі бактеріальних цитотоксичних
лектинів можливе створення ефективних протипухлинних препаратів та унікальних імуномодуляторів спрямованої дії, які здатні стабілізувати
пухлинний процес, протидіяти виникненню і поширенню метастазування після хірургічного видалення пухлин, що може сприяти покращенню
ефективності лікування та якості життя онкологічних хворих.
Авторами розробки запропоновано спосіб підвищення протипухлинної резистентності
організму тварин за допомогою використання
позаклітинного лектину з культуральної рідини
штаму мікроорганізму Bacillus subtilis В-7025. Застосування лектину для гальмування пухлинного
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росту та запобігання виникненню або гальмуванню розвитку метастазів після оперативного
видалення пухлини збільшує тривалість та покращує якість життя тварин. Схема застосування має такий вигляд: бактеріальний лектин із Bacillus subtilis В-7025 у концентрації 2,5–5,0 мг/кг
ваги вводять щодня або через день 4–5 разів
підшкірно або внутрішньовенно мишам до прищеплення пухлинних клітин або за кілька днів
до видалення пухлини. Це дозволяє підвищити
протипухлинну резистентність організму мишей,
результатом чого є гальмування росту пухлин різного генезу та запобігання/гальмування розвитку
метастазів після оперативного видалення пухлини
при відсутності токсичного ефекту лектину.
Висока ефективність і нешкідливість позаклітинного бактеріального лектину створює експериментальне обґрунтування для рекомендації
впровадження цього засобу в клінічну практику.

Зміст інноваційної пропозиції

ЗАСТОСУВАННЯ ІНДУКТОРІВ МІКРОСОМАЛЬНОГО
ОКИСЛЕННЯ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ВИБІРКОВОСТІ
ДІЇ ПРОТИПУХЛИННИХ ПРЕПАРАТІВ

Н

аявність пухлини в організмі, як правило, знижує активність ферментів печінки, що метаболізують різні лікарські препарати. Власне, протипухлинні сполуки, порушуючи
функціональну активність системи монооксигеназ,
змінюють біотрансформацію речовин в організмі,
а свої фармакологічні властивості проявляють у
залежності від різного стану цієї системи. Тому
функціональний стан системи мікросомального
окислення у хворих на злоякісні новоутворення
має важливе значення. З метою корекції функціонального стану системи мікросомального окислення та процесу біотрансформації ендогенних
речовин в організмі можна використовувати препарати, що викликають індукцію або пригнічення
активності ферментів системи монооксигеназ.
Показано, що у тварин із пухлиною включення в схему лікування індуктора мікросомального
окислення фенобарбіталу викликає підвищення
активності основних ферментних систем мікросомального окислення гепатоцитів — деметилазної та гідроксилазної. Введення фенобарбіталу
в схему лікування тварин з перещеплюваними
пухлинами протипухлинними препаратами, що
використовують найбільш широко, призводить,
як правило, до зниження їх токсичності.
Слід відмітити, що на фоні індукції монооксигеназ поряд зі зниженням токсичних ефектів
протипухлинних препаратів у жодному з випадків не спостерігалося зниження протипухлинної
активності. Таким чином, можна вважати, що
більшість протипухлинних препаратів піддається

метаболізму і біотрансформації в цитохром-Р450-залежній системі окислення.
З метою зниження токсичності цитостатиків
і гальмуючої дії на центральну нервову систему
фенобарбіталу, авторами вивчені нові вітчизняні
оригінальні препарати, синтезовані на основі фенобарбіталу-бензоналу та галоналу. Препарати є
індукторами системи монооксигеназ печінки, однак позбавлені снодійного ефекту. Введення цих
індукторів у схему лікування протипухлинними
препаратами тварин із перещеплюваними пухлинами як в ударних дозах, так і при курсовому
режимі призводить до підвищення вибірковості
дії цитостатиків.
На основі експериментальних даних перевагу можна віддати бензоналу, який викликає більш
виражений модифікуючий ефект. У результаті
наших досліджень не виявлено протипухлинних
препаратів, для яких би реєструвалось зниження
вибірковості їх дії при індукції ферментів мікросомального окислення. Для більшості з них у цих
умовах встановлено зниження токсичності без
зменшення протипухлинного ефекту.
Вважається доцільним при проведені медикаментозного лікування чи в режимі моно- або
поліхіміотерапії включати в схему лікування індуктори мікросомального окислення — фенобарбітал
або бензонал. Індуктори слід призначати на весь
курс введення протипухлинних препаратів, починаючи за 2–3 дні до початку курсу: фенобарбітал — по 0,2 г — один раз на день, бензонал —
0,1 г два рази в день (через день).
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Зміст інноваційної пропозиції

СПОСІБ ФОТОДИНАМІЧНОЇ ТЕРАПІЇ ЗЛОЯКІСНИХ ПУХЛИН

В

арсеналі протипухлинних засобів метод
фотодинамічної терапії (ФДТ) займає
особливе, об’єктивно виправдане місце у зв’язку
з його малою інвазивністю та можливістю отримання найбільш селективного ураження пухлинної
тканини.
Спосіб здійснення ФДТ пухлин полягає у
введенні в організм з пухлиною пухлинотропних
фотосенсибілізаторів, наприклад, однієї з порфіринових сполук, які можуть накопичуватися в
злоякісних клітинах і робити їх фоточутливими,
зумовлюючи тим самим вибіркове руйнування
пухлинних клітин при наступному опроміненні.
Автори розробки підвищили ефективність
ФДТ щодо руйнування злоякісних пухлин шляхом
введення в організм із пухлиною пухлинотропних
фотосенсибілізуючих сполук (гематопорфірин) у
формі їх комплексів з антитілами до ангіогенних
факторів. Ці комплекси накопичуються в пухлині

у більшій концентрації, тому що зв’язуються не
тільки з власне пухлинними клітинами, що характерно для самих порфіринових сполук, а й з
факторами пухлинного ангіогенезу. Крім того,
світлове (лазерне) опромінення пухлин здійснюють у часові точки доби, вибрані з урахуванням
циркадіанних (добових) коливань перебігу процесів ангіогенезу, а також в утворенні ангіогенних
факторів пухлинною тканиною. При проведенні
ФДТ досягається зростання лікувального ефекту
майже в 1,5 раза.
Отже, запропонований оригінальний спосіб
ФДТ дає можливість покращити результати лікування злоякісних пухлин у порівнянні з відомим,
традиційним способом здійснення ФДТ, завдяки збільшеній акумуляції фотосенсибілізуючого
агента в пухлинній тканині та проведенню сеансів ФДТ у найбільш сприятливий для цього час
доби.

Зміст інноваційної пропозиції

СПОСІБ МОДИФІКАЦІЇ ЗОЛОТОЇ ПОВЕРХНІ
СЕНСОРНОГО ЧИПУ ДЛЯ ІММОБІЛІЗАЦІЇ БІЛКІВ,
ЗЛИТИХ ІЗ ГЛЮТАТІОН-S-ТРАНСФЕРАЗОЮ

Д

ля створення сенсорного чіпа, що використовується в біосенсорних пристроях
із застосуванням явища поверхневого плазмонного резонансу (ППP), один із партнерів по взаємодії
має бути іммобілізований на сенсорній поверхні.
Біосенсори на основі явища ППР знаходять дедалі
все ширше застосування в медицині та ветеринарії
(діагностика хвороб), фармацевтичній та харчовій
галузях (контроль якості сировини, напівфабрикатів та готової продукції), в біотехнологічній науковій практиці. Аналіз залежності зміни кута ППР
в часі дозволяє без застосування будь-яких міток
вивчати утворення макромолекулярних комплексів у режимі реального часу, що значно спрощує
проведення експерименту.
Біосенсори ППР, що використовуються для
вивчення міжмолекулярних взаємодій, складаються з призми повного внутрішнього відбиття,
кварцевого чипа із золотим напиленням, джерела
монохроматичного світла (лазера), фоточутливого
елемента для фіксування оптичного сигналу та
електронного пристрою, що автоматично обробляє інформацію.
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Авторами розроблено новий спосіб модифікації золотої поверхні сенсорних чипів, що
дозволить іммобілізувати рекомбінантні білкові
молекули з глютатіон-S-трансферазою (GST) у
певній поверхневій концентрації та без втрати
просторової конформації. На золотій поверхні
сенсорного чіпа створюється комплекс карбокситіол-ацетат кадмію-глютатіон, що служить для
іммобілізації GST-рекомбінантних білків. Модифіковані таким чином чипи можуть застосовуватися на вітчизняному обладнанні з використанням доступних та порівняно недорогих
реактивів.
Спосіб модифікації золотої поверхні сенсорного чипу для іммобілізації білків, злитих із
GST, придатний до використання в науково-дослідній практиці, а саме: для вивчення білокбілкових та білок-нуклеїнових взаємодій. Також,
зважаючи на простоту та відносно невелику вартість виконання, даний спосіб придатний і до
використання в медицині з метою скринінгової
діагностики наявності специфічних антитіл в біологічних рідинах.

Зміст інноваційної пропозиції

КОРЕКЦІЯ ПОРУШЕНЬ ОБМІНУ ГОМОЦИСТЕЇНУ
У ХВОРИХ НА РАК МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ

О

дним із важливих аспектів досліджень
спеціалістів різних галузей медицини, зокрема онкології, є визначення в організмі
людини діагностичних показників, завдяки яким
можливе доклінічне передбачення розвитку патологічного процесу. Особливого значення набуває
пошук маркерних продуктів метаболізму, дефіцит
або надлишок яких у крові та інших тканинах людини може бути усунено за допомогою фізіологічної чи медикаментозної корекції.
Важливість такого цілеспрямованого пошуку в онкології зумовлена переконливими даними,
які засвідчують факт виникнення злоякісного процесу не лише внаслідок незворотних змін у геномі
клітин, а й у результаті епігенетичних порушень,
перш за все, зміни статусу метилювання ДНК.
Водночас потенційна зворотність останніх відкриває можливості для їх корекції.
Зазначеним умовам відповідає загальновідомий чинник, залучений до регуляції найважливіших біохімічних процесів у клітинах, — гомоцистеїн (ГЦ). Чисельними дослідженнями доведено,
що рівень ГЦ у плазмі крові людини є лабільним
показником і піддається багатофакторному впливу. Порушення метаболізму ГЦ та підвищення його
рівня у плазмі крові людини є фактором ризику
виникнення не тільки певних загальносоматичних
захворювань, зокрема серцево-судинних, а й онкологічної патології. В цьому контексті особливої
ваги набуває визначення статусу ГЦ у хворих на
рак молочної залози (РМЗ), оскільки ця патологія
у наш час є досить поширеною
у жінок.
Представлена розробка
спрямована на корекцію та профілактику гіпергомоцистеїнемії
(ГГЦ) у хворих на РМЗ на підставі даних математичного аналізу
асоціативних зв’язків між рівнем ГЦ у плазмі крові та індивідуальними показниками особливостей виникнення та клінічного перебігу пухлинного процесу.
Існує прямий зв’язок між
станом найважливіших скла-

дових обміну ГЦ – дефіцитом фолієвої кислоти
(ФК), вітаміну В 12 і коферментів вітаміну В 6 в
організмі людини та зростанням у крові вмісту
ГЦ. Недостатня кількість в організмі ФК є однією з причин виникнення раку, зокрема РМЗ.
За умов сполученого дефіциту вітаміну В12 і ФК
в організмі та внаслідок порушень метаболізму
фолатів суттєво підвищується вміст ГЦ у плазмі
крові та ймовірність розвитку злоякісних новоутворень. Для корекції цих порушень інколи необхідні більші, ніж фізіологічні, дози ФК, вітамінів
В6 та В12.
Рекомендації щодо профілактики та корекції
гіпергомоцистеїнемії:
• З метою профілактики та корекції ГГЦ необхідно
надавати перевагу їжі рослинного походження,
збалансованій щодо вмісту вітамінів групи В
та мікронутрієнтів, необхідно відмовитись від
шкідливих звичок (паління, надмірного вживання кави).
• Не менше ніж двічі на рік вживати комплекс
полівітамінів із достатнім спектром і нормативною дозою вітамінів В6, В12 та ФК.
• Усі хворі на РМЗ, в яких є супутні захворювання
(серцево-судинні, ендокринні, шлунково-кишкові, органів репродуктивної системи) та шкідливі звички, що підтримують в організмі стан
хронічної ГГЦ, повинні уникати в раціоні харчування метіонінового навантаження, а для підвищення ефективності лікування онкологічного
захворювання приймати ще до проведення терапевтичних заходів та під час
лікування вітаміни В6, В12 та ФК.
• З метою нормалізації обміну
ГЦ в організмі, підвищення
чутливості пухлин до хіміотерапевтичних препаратів і
променевої терапії, нормалізації вмісту ФК, вітамінів В 6
та В 12 доцільно включати в
протоколи лікування хворих
на РМЗ індивідуалізоване
призначення цих вітамінів, починаючи з фізіологічних доз
або призначати їх як препарати супроводу.
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СПОСІБ ОТРИМАННЯ СТАБІЛІЗОВАНОГО РОЗЧИНУ
НАНОЧАСТИНОК МАГНЕТИТУ ДЛЯ АДРЕСНОЇ ДОСТАВКИ
ПРОТИПУХЛИННИХ ПРЕПАРАТІВ
(Розробку здійснено разом з Інститутом електрозварювання
ім. Є.О. Патона НАН України)

М

агнітні наночастинки, яким притаманні
високий рівень магнетизації і магнітної чутливості в магнітному полі, викликають
інтерес як перспективний напрям у біотехнології
і медицині. Особливо важливим є їх застосування
як засобу керованої доставки лікарських препаратів у певні осередки організму.
Успіх у цій галузі значною мірою залежить
від можливості стабілізувати наночастинки магнетиків, зокрема Fе3О4, оскільки висока активність
їх поверхні призводить до агрегації наночастинок
у рідинному середовищі.
Авторами створено спосіб отримання стабілізованого розчину наночастинок
магнетиту для адресної доставки
протипухлинних препаратів шляхом диспергації наночастинок магнетиту та їх двошарового покриття декстраном-90 або олеатом
натрію та сумішшю природних
фосфоліпідів під час обробки
розчину ультразвуком, що дасть
можливість отримати стабільний

розчин наночастинок, які не утворюють агломератів та із часом не утворюють осаду.
Отримання стабілізованого розчину наночастинок магнетиту для адресної доставки протипухлинних препаратів, що включає використання
наночастинок магнетиту в полімерній оболонці,
ґрунтується на тому, що за допомогою ультразвуку перший шар покриття наночастинок із додаванням декстрану-90 або олеату натрію наносять у
4–5 етапів з інтервалом 5 хвилин при температурі
90–100°С до кінцевої концентрації 0,25–0,5%, а
другий — із додаванням фосфоліпідів у 5 етапів
при температурі 40–50°С з доведенням кінцевої
концентрації фосфатидилхоліну до
1,5% маси у водній фазі.
Отримані таким способом наночастинки можуть бути використані для створення магнітокерованих форм лікарських засобів,
застосування яких дозволить покращити результати хіміотерапії та
знизити шкідливий вплив цитостатиків на здорові тканини.

Електроннографічний фазовий аналіз (а) та трансмісійна електронна мікроскопія (б)
стабілізованих магнітоліпосом
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СПОСІБ СВІТЛООПТИЧНОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ЗАЛІЗОВМІСНИХ
НАНОЧАСТИНОК У КЛІТИНАХ В СИСТЕМІ IN VITRO

О

днією з першочергових задач експериментальної та клінічної онкології є
створення сучасних протипухлинних препаратів
для таргетної доставки в пухлину з використанням
новітніх досягнень нанотехнологій. Останнім часом зусилля дослідників зосереджені на створенні
систем спрямованої доставки з використанням у
якості векторів наночастинок заліза, які за таких
розмірів набувають незвичайних властивостей,
зокрема магнітних.
Одним із способів контролю надходження
залізовмісних нанокомпозитів у мішень є візуалізація присутності його у пухлинних клітинах.
Відомі способи візуалізації заліза у зразках
тканин, в основі яких лежать гістохімічні методи
або електронна мікроскопія, мають свої недоліки,
серед яких, наприклад, необхідність використання
парафінових зрізів тканин, що перешкоджає проведенню візуалізації феромагнетика у роботі з
культурами клітин у системі in vitro.

Авторами запропоновано інформативний,
нетрудомісткий, досить простий у використанні,
швидкий за тривалістю часу спосіб світлооптичної
візуалізації закису-окису заліза, що входить до
складу протипухлинних наноліків, у цитологічних
препаратах пухлинних клітин в системі in vitro.
Спосіб базується на цитохімічній реакції із
застосуванням феро- та фериціаніду калія для виявлення Fe3+ та Fe2+ у цитологічних препаратах.
Запропонований спосіб є об’єктивним маркером присутності феромагнетика у клітинах, які
культивувались in vitro, а також у асцитних клітинах, і дає можливість скласти уявлення про особливості надходження, накопичення та локалізації
в них заліза.
Застосування даного способу дозволить
проводити візуалізацію наночастинок заліза за
допомогою світлової мікроскопії у цитологічних
препаратах клітин, які культивувались із залізовмісними наносистемами.

Накопичення та локалізація стабілізованих наночастинок Fe3O4 у клітинах лінії MCF-7 після культивування
з феромагнетиком у часові інтервали 24, 48 та 72 год.
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СПОСІБ ЯКІСНОГО АНАЛІЗУ ЛІПІДІВ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ
ЛІПОСОМ ТА ВИЗНАЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ МАГНІТОЛІПОСОМ

П

одолання перешкод при застосуванні
хіміотерапії пухлин шляхом зниження
побічних ефектів, підвищення вибірковості ураження клітин-мішеней, а також часу циркуляції
препарату у кров’яному руслі можливо при застосуванні ліпосомальних форм препаратів.
Необхідною умовою збереження функцій
ліпосом протягом певного проміжку часу є їх стабільність, яка визначається ступенем окислення
жирних кислот, що входять до складу фосфоліпідних мембран, Одним з основних показників,
які характеризують ступінь окислення жирних
кислот, є перекисне або йодне число (кількість
міліеквівалентів кисню, яка відповідає кількості
перекисів у 1000 г випробуваної речовини). Збереження стабільності ліпідів ліпосом надзвичайно

важливо також при виготовленні ліпосомальних
нанокомпозитів, що містять нанорозмірні частинки феромагнетиків, при впровадженні таргетної
доставки препаратів у зону пухлини в умовах її
резистентності до існуючих хіміотерапевтичних
засобів.
Авторами запропоновано спосіб визначення
йодного числа ліпідів шляхом проведення диференційної вольтамперометрії, що надає можливість визначення цього показника в оптично непрозорих розчинах вихідної сировини для синтезу
ліпосом, а також дасть змогу проводити експресаналіз, незалежно від оптичної густини розчину
ліпосом. Це вдосконалення позбавляє обмежень,
які існують для традиційних методів визначення
перекисного числа ліпідів
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ВИВЧЕННЯ КАНЦЕРОГЕННИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ
НОВИХ РЕЧОВИН ТА ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

О

собливе місце на етапі експериментальної апробації нових лікарських засобів
(ЛЗ) займає виявлення та запобігання небезпеки
їх дії як канцерогенних речовин. Тестування ЛЗ на
канцерогенну активність має багато спільного з
методичними принципами вивчення канцерогенної
активності хімічних речовин, біологічних продуктів
та харчових домішок. Проте є велика різниця у
тлумаченні результатів і оцінці потенційної небезпеки ЛЗ для людини, оскільки при певних захворюваннях існує необхідність вживання ліків
протягом тривалого часу, що потребує добре налагодженої служби перевірки ЛЗ на канцерогенні
властивості.
Авторами були розроблені Методичі рекомендації щодо тестування ЛЗ і речовин як потенційних ЛЗ на канцерогенність та оцінки їх імовірної небезпеки для людини. В першому розділі
розробки «Основні принципи відбору та характеристика лікарських засобів для проведення експериментальних досліджень на канцерогенність»
обгрунтовано необхідність аналітично-інформаційного супроводу початкових етапів доклінічного
вивчення нових ЛЗ; перераховані класи ЛЗ, які
підлягають обов’язковій оцінці канцерогенної небезпеки для людини, та засоби, тестування яких
на канцерогенність не є обов’язковим. Серед ЛЗ,
що підлягають обов’язковій оцінці канцерогенної
небезпеки для людини, названо: ЛЗ, які рекомендуються як лікувальні, лікувально-косметичні,
репелентні засоби та контрацептиви, особливо
ті, що рекомендуються для вживання протягом
всього життя тривалими повторними курсами;
ЛЗ для використання без призначення лікаря;
ЛЗ для застосування у педіатричній практиці; ЛЗ
для лікування вагітних жінок та у період лактації
при терапевтичних захворюваннях. Тестуванню
на канцерогенність не обов’язково піддавати ЛЗ,
що призначені для лікування злоякісних новоутворень у дорослих; для лікування захворювань,
що становлять безпосередню загрозу для життя;
відтворюваних аналогів зарубіжних ЛЗ, якщо в
літературі є достатньо обгрунтовані свідчення
про відсутність у них потенційних канцерогенних
властивостей.

30

Розділ «Вимоги до проведення експериментальних досліджень на визначення канцерогенності речовин» присвячений критеріям,
якими слід керуватись при плануванні дослідження щодо добору експериментальних тварин;
визначення дози препарату; шляхів введення
лікарських засобів (пероральне, парентеральне — підшкірне, внутрішньошкірне, нашкірне,
внутрішньом’язове, внутрішньоочеревинне та ін.;
надшкірне тестування, внутрішньотрахеальне,
трансплацентарний метод); патоморфологічного дослідження експериментального матеріалу;
основної документації дослідження та вимог до
її оформлення.
Розділ «Оцінка результатів дослідження на
канцерогенність» стосується вимог, що висуваються до оформлення результатів гістологічного
дослідження, відомості про середній латентний
період виникнення пухлин, зміни маси тварин та
про їх виживаність. Вказано на методичні підходи, які слід використовувати при виборі методів
статистичної обробки результатів випробування
ЛЗ, виходячи з конкретних завдань, умов дослідів та отриманих на певних етапах даних. Надано
детальний опис процедури визначення основних
показників канцерогенної активності речовин:
• частота пухлин, індукованих ЛЗ;
• збільшення рівня спонтанних новоутворень;
• скорочення латентного періоду;
• середня кількість пухлин на одну тварину (коефіцієнт множинності);
• співвідношення доброякісних та злоякісних
пухлин.
Розкрито принципи, виходячи з яких Державний фармакологічний центр МОЗ України (на
підставі рекомендацій МАВР) пропонує оцінювати
результати канцерогенної дії ЛЗ.
Дано рекомендації відносно оформлення
наукового звіту за результатами досліджень відповідно до діючого державного стандарту.
Остаточне рішення про достатність результатів тестування на канцерогенність ЛЗ та дозвіл
на його клінічне випробування приймає Державний фармакологічний центр МОЗ України.
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ЦИТОГЕНЕТИЧНИЙ СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ
РАДІОЧУТЛИВОСТІ ЛЮДИНИ З МЕТОЮ ПЕРВИННОЇ
ПРОФІЛАКТИКИ РАДІОГЕННОГО РАКУ

В

ООЗ визначила XXI століття як століття
превентивної медицини та індивідуалізації охорони здоров’я людини. Тому, світові тенденції в профілактиці раку зосередились на первинній
профілактиці раку, в тому числі і радіогенного.
Відомо, що радіаційно-індукована дестабілізація хромосомного апарату соматичних клітин
може слугувати прогностичним показником підвищеного канцерогенного ризику, а саме — розвитку радіогенного раку. З метою її оцінки розроблено тест-систему для визначення величини
індивідуальної радіаційної чутливості людини за
цитогенетичними показниками, яка полягає в
реєстрації і аналізі аберацій хромосом в лімфоцитах периферичної крові людини, індукованих
тестуючим опроміненням в G 2 фазі клітинного
циклу, та кількісній оцінці дії іонізуючої радіації
на організм людини з урахуванням ефективності репарації пошкоджень ДНК. Одержана таким
чином інформація дозволяє об’єктивізувати прогноз можливих ранніх та віддалених наслідків

опромінення, в тому числі в діапазоні малих доз.
Визначення індивідуальної радіаційної чутливості
людини має практичне значення при розробці і
впровадженні заходів первинної профілактики
захворювань радіаційного генезу у таких категорій
населення України:
• працівники атомної енергетики;
• мешканці зон радіоактивного забруднення, зокрема внаслідок Чорнобильської катастрофи;
• професіонали-медики, які контактують з джерелами іонізуючих випромінювань;
• онкологічні хворі, що проходять курс радіаційної
терапії, а також пацієнти з хронічними захворюваннями, ослабленим імунітетом при тривалих
рентгенологічних обстеженнях, тощо.
Використання розробленого цитогенетичного способу оцінки індивідуальної радіаційної
чутливості умовно здорових осіб сприятиме підвищенню ефективності первинної профілактики
радіогенного раку.
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Зміст інноваційної пропозиції:

СПОСІБ ТЕСТУВАННЯ НЕЦИТОТОКСИЧНИХ ЛІКАРСЬКИХ
ПРЕПАРАТІВ НА ПРОТИПУХЛИННУ АКТИВНІСТЬ

А

вторами розробки запропоновано новий спосіб тестування нецитотоксичних
лікарських препаратів (НЛП) на протипухлинну
активність, придатний для швидкого попереднього тестування (скринінгу) широкого спектру
НЛП та режимів їх застосування. Новизна запропонованого способу полягає в тому, що для введення НЛП застосовують здорових тварин, а для
оцінки результатів тестування використовують
раніш запатентований «Спосіб інтегральної оцінки неспецифічної резистентності організму щодо
злоякісних пухлин за допомогою реакції канцеролізу» (Орловський О.А., Чехун В.Ф. Спосіб інтегральної оцінки неспецифічної резистентності
організму щодо злоякісних пухлин за допомогою
реакції канцеролізу. — Пат. України № 45210 від
26.10.2009. — Бюл. № 20/2009).
Запропонований авторами спосіб скасовує
всі недоліки класичного способу тестування лікарських препаратів на протипухлинну активність, які
значно ускладнюють передклінічні дослідження
із застосуванням НЛП в онкології. В традиційному способі тестування не робиться принципової

різниці між тестуванням цитотоксичних засобів
та НЛП, він потребує повномасштабного довготривалого онкологічного експерименту з використанням досить численної кількості тварин з
перещепленими або індукованими пухлинами.
При цьому, в одному досліді можливо дослідити
лише незначну кількість різних препаратів або різних доз та режимів введення одного препарату.
В запропонованій розробці перший недолік
скасовується за визначенням (назвою) способу,
що представлений. При застосуванні здорових
тварин замість тварин з пухлинами зникає потреба в проведенні повномасштабного онкологічного
експерименту. Таким чином виключаються тривалі терміни очікування результату та потреба у
великих групах тварин, яка, у випадку класичного
способу тестування, викликається гетерогенністю будь-якої популяції тварин за параметрами
протипухлинної резистентності. Завдяки цьому
скасовується і останній недолік, тобто з’являється можливість у кілька разів розширити спектр
тестованих лікарських препаратів або доз та схем
застосування одного препарату.

Зміст інноваційної пропозиції:

СПОСІБ ТЕСТУВАННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
НА ПРОТИПУХЛИННУ АКТИВНІСТЬ

П

ри виконанні класичного способу тестування харчових продуктів на протипухлинну активність в якості критеріїв використовують: вихід пухлин (тобто відсоток тварин, у
яких виникли пухлини); середню масу пухлин на
стандартний термін забою тварин; швидкість росту, яку визначають, вимірюючи геометричні розміри пухлин в динаміці їх росту у живих тварин;
середню тривалість життя тварин в контрольній
та дослідній групах.
Такий спосіб потребує проведення кількамісячних дослідів з хімічного та радіаційного
канцерогенезу (при дослідженні впливу дієти на
виникнення індукованих пухлин) або дослідів з
перещеплюваними пухлинними штамами, які для
деяких широко вживаних штамів продовжуються
близько місяця і навіть більше. В таких дослідах
кількість тварин у кожній групі, для впевненого
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визначення одержаного ефекту, зазвичай, становить близько 10. Якщо ж необхідно визначити
і масу пухлин на день забою, і тривалість життя
тварин, кожну групу потрібно дублювати. Крім
того, для коректної розробки рекомендацій щодо
застосування будь-якого продукту в лікувальному
харчуванні необхідно випробувати не менше трьох
режимів харчування. Згідно існуючих стандартів, такі досліди мають бути проведені не менше,
ніж на двох штамах перещеплюваних пухлин для
кожного, з не менш ніж двох, видів піддослідних
тварин (найчастіше, мишей та щурів).
Таким чином, сумарна кількість тварин для
випробування одного харчового продукту становить близько 160, якщо оцінювати лише швидкість росту та масу пухлин, а при дослідженні також і тривалості життя, подвоюється. Зрозуміло,
дослідження за такою методикою є дуже матері-

Зміст інноваційної пропозиції:

ДИСПЕРГОВАНІ ВОЛОКНИСТІ ВУГЛЕЦЕВІ СОРБЕНТИ

Д

исперговані волокнисті вуглецеві сорбенти представляють собою завись диспергованих активованих волокнистих вуглецевих
матеріалів у 70% розчині етилового спирту або
0,2% розчині сульфату цинку. Подрібнення до
окремих волокон поліпшує сорбційно-кінетичні
властивості вуглецевих волокнистих сорбентів,
дозволяє здійснювати більш повний контакт з
раневою поверхнею будь-якої конфігурації на фоні зменшення витрат сорбенту на одну перев’язку. Зменшується травматичність та болісність перев’язок. Етиловий спирт
або сульфат цинку, що входять до
складу диспергованих волокнистих
сорбентів,привносять додатковий антибактеріальний або протизапальний ефект. Дисперговані волокнисті
вуглецеві сорбенти скорочують час

непрацездатності через виробничі і побутові мікротравми в 1.5–1.8 рази.
Дисперговані волокнисті вуглецеві сорбенти
не викликають алергічної реакції та подразнення
шкіряного покриву.
Дисперговані волокнисті вуглецеві сорбенти
у 70% розчині етилового спирту та 0,2% розчині
сульфату цинку застосовуються у хірургії і комбустиології (лікувальні установи та індивідуальне
використання). Призначені для локальної терапії виробничих та побутових
мікротравм і поверхневих опіків,
трофічних виразок, пролежнів і ерозивних уражень слизової порожнини
носа, рота, піхви.
Випускаються у герметично закупорених флаконах або контейнерах.

Зміст інноваційної пропозиції:

ПОВ’ЯЗКА ВУГЛЕЦЕВА СОРБУЮЧА

П

ов’язка вуглецева сорбуюча представляє собою активований волокнистий
вуглецевий матеріал із розвинутою (1500 см2/г)
сорбційною поверхнею та унікальними сорбційно-кінетичними характеристиками, які забезпечують швидке поглинання з раневого вмісту великої
кількості (до 1,5 г на 1 г власної ваги) різноманітних біологічно активних компонентів, включаючи
продукти білкового катаболізму
та протеолізу, бактеріальні ендотоксини, біогенні аміни та медіатори запалення, що викликає
зменшення інтенсивності місцевої судинної і запальної реакції.
Особливості хімії поверхні волокнистих вуглецевих матеріалів обумовлюють гемостатичні
властивості пов’язки вуглецевої
сорбуючої та забезпечують скорочення часу кровотечі у 2-4 рази і зниження об’єму крововтрати у 1.5–2 рази. Пов’язка вугле-

цева сорбуюча, блокуючи локальні джерела інтоксикації, запобігає повторному інфікуванню ран.
Не викликає алергічної реакції та подразнення
шкіряного покриву.
Пов’язка вуглецева сорбуюча застосовується у хірургії і комбустиології (лікувальні установи та індивідуальне використання). Призначена
для аплікаційно-сорбційної терапії ран та опіків,
трофічних виразок, пролежнів і
ерозивних уражень слизових порожнин носа, рота, піхви, профілактики та лікування раневої інфекції, а також для іммобілізації
ex tempore біологічно активних
сполук, наприклад, протеолітичних ферментів, антисептиків.
Випускається у подвійній
герметичній упаковці, наступних
розмірів: (5x10), (10x10), (10x20)
см. За бажанням замовника допускається випуск пов’язки вуглецевої сорбуючої інших розмірів.
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Зміст інноваційної пропозиції:

ВУГЛЕЦЕВІ ЕНТЕРОСОРБЕНТИ

Ф

армакотерапія і профілактика туберкульозу вимагають своєчасного та
активного застосування найбільш ефективних і
безпечних лікарських засобів. Сучасна терапія
туберкульозу також передбачає комплексне використання специфічних антибактеріальних препаратів і лікарських засобів різних фармакологічних
груп. Принцип комбінованої хіміотерапії дозволяє підвищити ефективність лікування в цілому.
Проте, необхідно враховувати той факт, що дія
протитуберкульозних препаратів супроводжується побічними ефектами, вираженість яких може
збільшуватися як при їх комбінованому застосуванні, так і використанні супровідних засобів.
Одним із найбільш поширених ускладнень
протитуберкульозної терапії у пацієнтів є розвиток
гострих та хронічних гепатитів. Незважаючи на
значні успіхи у лікуванні туберкульозу, проблема
детоксикації організму під час довготривалого прийому протитуберкульозних препаратів залишається
досить актуальною.
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Для зменшення токсичної дії протитуберкульозних препаратів, а також лікування ускладнень,
застосовуються сорбційні методи. У хворих із порушеннями функції печінки, що не піддаються
корекції гепатотропною терапією, проведення гемосорбції на вуглецевих сорбентах дозволяє нормалізувати біохімічні показники крові. Проведення
гемосорбції дозволяє покращити переносимість
туберкулостатичної терапії. У пацієнтів із токсикоалергічними реакціями на протитуберкульозні
препарати. Вуглецеві ентеросорбенти можуть застосовуватись як надійні засоби детоксикації —
при передозуваннях або отруєннях протитуберкульозними препаратами, а також для зменшення
токсичної дії лікарських засобів.
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Содержание инновационного предложения:

СПОСОБ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РИСКА РАЗВИТИЯ
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ

У

становлено, что большинство злокачественных новообразований (ЗН) относится к мультифакториальным заболеваниям, в возникновении которых аддитивный эффект имеют,
как генетическая составляющая, которая характеризуется вариабельностью и зависит от нозологической формы рака, так и средовые факторы
определенного географического региона. Риск ЗН
в семьях с полигенным наследованием заболевания прогрессивно повышается по мере отягощенности семейного анамнеза.
Известный способ прогнозирования развития ЗН предусматривает проведение клинических
обследований, но во многих случаях такой подход
не позволяет получить объективную информацию
о риске возникновения ЗН у потомков.
Задача по оценке риска развития ЗН у родственников пробанда решается путем проведения
комплексного клинико-генеалогического обследования с последующим генетико-математическим
анализом родословных (рисунок), на основе чего

определяют вероятность развития рака детей и
вклад (%) наследственного и средового компонента в возникновении онкопатологии (табл. 1).
Применение предлагаемой технологии позволяет рассчитать таблицы вероятности возникновения ЗН у детей из семей с агрегацией онкологической патологии.
В качестве примера приводим таблицу оценки рекуррентного риска у пробандов больных
раком эндометрия. Так, в семьях со здоровыми
родителями пробанда риск развития ЗН у детей
составляет 0,2%, но если в семье больны раком
один или оба родителя, то риск увеличивается до
14,2% (табл. 2).
Предложенная технология медико-генетического консультирования как первичный этап
обследования больных раком имеет социальноэкономическое значение, поскольку позволяет
выявить наследственные формы заболевания и
сформировать группы риска по возникновению
злокачественных новообразований.

Таблица 1. Технология проведения генетико-математического анализа.
Алгоритм оценки рекуррентного
риска развития ЗН у потомков

Алгоритм оценки вклада генетической и средовой
детерминант в возникновении рака

I.

На основании клинико-генеалогических данных формиру- I. На основе клинико-генеалогической инются группы больных в зависимости от типа брака родитеформации определяется количество здолей пробанда (мать-отец): здоровая-здоровый; здороваяровых-больных в паре «родители-дети»;
больной; больная-больной.
II. Проведение генетико-корреляционного
II. Расчет сегрегационных частот.
анализа в рамках моногенной и мультифакториальной модели.
III. Сравнение эмпирических сегрегационных частот с теоретическими для установления типа наследования забо- III. Расчет вклада (%) генетического и средолевания.
вого компонента в возникновении рака.
IV. Расчет рекуррентного риска (%) развития рака у детей.

Таблица 2. Оценка рекуррентного риска (%) возникновения ЗН для потомков в семьях больных раком эндометрия.

I

Порядковый
номер ожидаемого
ребенка в семье

II
III

РЭ РЖКТ РЖКТ РЖКТ
85
РЭ
65

РЛ
46

IV

Рисунок. Родословная больной Ш., 65 лет. Клинический
диагноз - рак эндометрия.
Примечание: пробанд отмечен стрелкой. Арабскими цифрами
указано возраст манифестации заболевания, римскими —
поколения.
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Количество детей больных ЗН
0

1

2

3

4

При браке двух здорових родителей
1
0,2
2
0,2
4,1
3
0,2
3,9
7,7
4
0,2
3,8
7,4
11,0
5
0,1
3,7
4,2
10,7 14,2
При браке с одним или двумя больными родителями
1
14,2
2
13,2 19,8
3
12,4 18,6 24,7
4
11,7 17,5 23,3 29,1
5
11,1 16,5 22,0 27,5 32,9
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СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ РЕФРАКТЕРНОСТИ
У БОЛЬНЫХ НЕХОДЖКИНСКИМИ КРУПНОКЛЕТОЧНЫМИ
В-КЛЕТОЧНЫМИ ЛИМФОМАМИ ГРУППЫ НИЗКОГО РИСКА

Н

еходжкинские крупноклеточные В-клеточные лимфомы — это гетерогенная
группа злокачественных опухолей, которые отличаются по биологическим свойствам, морфологическому строению, клиническим проявлениям,
ответом на терапию и прогнозом. Диагностика неходжкинских крупноклеточных В-клеточных лимфом и выявление факторов, позволяющих оценить
результаты лечения, течение заболевания и длительность жизни больных, остаются актуальными
проблемами современной онкологии.
Несмотря на существенные достижения в
лечении этой группы больных, выбор показателей,
которые определяют прогноз течения заболевания,
является бесспорно важным. Для прогнозирования
течения заболевания у больных неходжкинскими
крупноклеточными В-клеточными лимфомами изучают практическое значение клинических факторов (симптомов интоксикации, исходного уровня
гемоглобина, общего белка и альбуминов, размера
опухолевой массы), молекулярных и иммуногистохимических маркеров. Существенное внимание
уделяется изучению прогностического значения
экспрессии протеинкиназы CβII (РКСβ II).

Недостатком способа прогнозирования ответа на лечение у больных неходжкинскими крупноклеточными В-клеточными лимфомами с помощью определения прогностического индекса на
основании общего состояния и возраста больного,
стадии заболевания, количества экстранодальных
поражений и уровня лактатдегидрогеназы является
невозможность при его помощи прогнозировать
первичную рефрактерность у больных неходжкинскими крупноклеточными В-клеточными лимфомами из группы низкого риска. Авторами разработки
усовершенствован этот способ путем дополнительного определения уровня экспрессии РКСβ II, что
позволяет прогнозировать неблагоприятное течение заболевания при высоком уровне экспрессии
этого белка в более чем 80% опухолевых клеток.
Таким образом, определение уровня экспрессии РКСβ II дает возможность прогнозировать
первичную рефрактерность также у пациентов,
которые согласно международному прогностическому индексу относятся к группе низкого риска,
что позволяет интенсифицировать химиотерапию
первой линии и продолжить безрецидивную выживаемость таких больных.

Экспрессия PKCβ II в опухолевых клетках больных с неходжкинскими крупноклеточными В-клеточными лимфомами
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СПОСОБ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ У
БОЛЬНЫХ РАКОМ ЖЕЛУДКА

Р

ак желудка (РЖ) является одной из самых распространенных онкологических
патологий. Основным методом лечения РЖ является оперативное вмешательство. Оценка возможного течения РЖ улучшает эффективность лечения
и показатели выживаемости больных.
Авторами предложен способ прогнозирования течения РЖ путем определения в опухолевых
клетках комплекса молекулярных маркеров, характеризующих биологические особенности опухолей: белков-регуляторов апоптоза (р53 и Bcl-2),
рецепторных тирозинкиназ семейства ErbB (EGFR
и Her-2/neu), молекул межклеточной адгезии (αи β-катенины), фактора роста эндотелия сосудов
(VEGF), что позволяет прогнозировать течение заболевания и назначать адекватные схемы лечения.
Иммуногистохимическое исследование экспрессии
белков р53, Bcl-2, Her-2/neu, EGFR, Е-кадгерина,
α- и β-катенина, VEGF проводится путем нанесения
моноклональных антител на депарафинизированные срезы образцов опухолей и при наличии позитивной экспрессии р53, Bcl-2, EGFR, Her-2/neu и
VEGF прогнозируют продолжительность периода
выживаемости до 1 года, α-катенина — свыше 3.
Для прогнозирования течения заболевания
РЖ также может быть использован способ неинвазивного определения уровня активации желатиназ А и В (матриксные металлопротеиназы-2 и
9), — ферментов, которые синтезируются клетка-

ми опухоли, прилегающей ткани, эндотелиальными и иммунокомпетентными клетками и осуществляют деградацию внеклеточного матрикса в процессе метастазирования опухоли.
Угнетение, стабилизация, усиление деструкции внеклеточного матрикса является критической
характеристикой злокачественного роста.
Обычно, уровни желатиназ А и В определяют в сыворотке крови больных меланомой иммуноферментным методом и методом зимографии
в полиакриламидном геле и связывают с общей
выживаемостью и уровнем метастазирования.
Авторы разработки предложили определять
соотношение уровней активных и латентных форм
матриксных металлопротеиназ-2 и -9 в сыворотке
крови больных РЖ, что дает возможность контролировать эффективность противоопухолевой терапии, коррегировать схемы лечения и улучшить
показатели выживаемости. Соотношение уровней
активных и латентных форм желатиназ А и В определяют в сыворотке крови и при соотношении
показателей, ниже, чем 0,2 для желатиназы А и 0,5
для желатиназы В, прогнозируют благоприятное
течение заболевания, а при показателях, соответственно, выше указанных – неблагоприятное.
Предложенные способы могут использоваться для контроля эффективности противоопухолевой терапии и прогнозирования течения
заболевания у больных РЖ.
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СПОСОБ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВЫЖИВАЕМОСТИ БОЛЬНЫХ
СЕРОЗНЫМ РАКОМ ЯИЧНИКОВ С ПОМОЩЮ МАРКЕРА
ПРОЛИФЕРАЦИИ Кі-67 И ЭСТРОГЕН-ПРОГЕСТЕРОНОВОГО
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И

звестно, что рак яичника относится к
группе гормонозависимых опухолей,
т.е. важное место в патогенезе этого заболевания
принадлежит гормональному дисбалансу, который
приводит к гиперстимуляции овуляции и хронической гиперэстрогении на фоне сниженной секреции
прогестерона.
Методы диагностики и лечения рака яичника (РЯ), которые используются в клинической
практике, в основном ориентированы на такие характеристики как стадия опухолевого процесса,
гистологическое строение опухоли и степень ее
дифференцировки, не удовлетворяют врачей, поскольку не всегда есть знак равенства между степенью дифференцировки опухоли яичника, частотой метастазирования и выживаемостью больных.
Приведенное выше аргументирует необходимость определения дополнительных показателей,
которые объективно отражали бы биологические
особенности опухоли. К таким показателям могут
быть отнесены пролиферативная активность и экспрессия рецепторов стероидных гормонов.
Известные способы оценки митотической
активности (метод проточной цитофлюориметрии)
и биохимический радиолигандный метод определения концентрации гормональных рецепторов
в опухолевой ткани яичника. Недостатком метода
проточной цитофлюориметрии является необходимость использования дорогостоящего оборудования, а при биохимической оценке содержания
гормональных рецепторов образцы ткани яичника
могут содержать как клетки опухолевой ткани,
так и неизмененного эпителия, что не позволяет
определить концентрацию рецепторов стероидных
гормонов именно в опухолевых клетках.
В последнее десятилетие благодаря разработке новейших молекулярно-биологических технологий стало возможным определение белковых
продуктов генов с помощью специфических моноклональных антител (МКАТ). Этот метод позволяет
оценить пролиферативный потенциал и рецепторный статус в опухолевой ткани с определенной
морфологической структурой.
Интегральными показателями, характеризующими пролиферативный потенциал опухоли и ее

эстроген-прогестероновый рецепторный статус,
является экспрессия антигена Кi-67 и рецепторов эстрогенов и прогестерона, определенная с
помощью иммуногистохимического метода. Этот
метод дает возможность объективно оценить пролиферативную активность и наличие рецепторов
стероидных гормонов именно в эпителиальных
клетках РЯ и определить чувствительность опухоли
к гормонотерапии.
Задача прогнозирования выживаемости
больных серозным РЯ, не получавших неоадъювантной полихимиотерапии решается путем иммуногистохимического выявления экспрессии таких
показателей, как биомолекулярных маркер пролиферации - Кi-67 (клон MIB-1), рецепторов эстрогенов (клон 1D5) и прогестерона (клон PgR636)
в опухолевой ткани с определением количества
положительно окрашенных клеток (%).
Для установления статистически достоверного 5-летнего прогноза выживаемости больных
серозным РЯ полученные значения экспрессии
маркеров в опухолях яичника сравнивают со значениями их медиан (Ме):
• при значениях экспрессии маркера пролиферации Кi-67 ниже Ме 5-летняя выживаемость
больных РЯ составляет 75,0%;
• при значениях экспрессии рецепторов эстрогенов
и прогестерона выше Ме 5-летняя выживаемость
больных РЯ составляет 70,0%.
Предложенный способ позволяет сделать
более точный статистически достоверный прогноз
выживаемости больных серозным РЯ после хирургического вмешательства и может применяться в
клинической практике.

Экспрессия маркера пролиферации Кі-67 в клетках
низкодифференцированного серозного рака яичников,
увелич. х400
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Д

ля целей усиления лечебного воздействия классических методов в терапии
онкологических больных, обеспечения их полного
выздоровления, предупреждения возникновения
рецидивов или формирования метастазов рекомендуют различные способы биотерапии, особенно перспективны в этом плане противоопухолевые аутовакцины (ПАВ).
Авторы разработали специальные подходы к
конструированию противоопухолевых аутовакцин
на основе антигенов опухолевой ткани больного,
модифицированных цитотоксическими лектинами
(ЦЛ) – продуктами синтеза сапрофитной культуры
B.subtilis B-7025. Такой способ изготовления аутовакцин обеспечивает их высокую специфичность и
иммуногенность благодаря присутствию модифицированных опухоле-ассоциированных антигенов
и микробных адъювантов. Использование противоопухолевых аутовакцин в комплексной терапии
онкологических больных значительно увеличивает
сроки выживания при отдельных локализациях и
гистологических формах злокачественных опухолей, восстанавливает иммунологические показатели и улучшает качество жизни пациентов.
ПАВ используется в послеоперационном периоде с целью предупреждения рецидивов и возникновения метастазов за счет повышения противоопухолевой резистентности организма, для увеличения продолжительности и улучшения качества
жизни онкологических больных. Курс аутоиммунотерапии (в зависимости от состояния больного и
необходимости проведения иной терапии) состоит
из 3 инъекций с интервалом в 7 суток с последующей ревакцинацией спустя 1 и 6 месяцев со
времени последней вакцинации. В зависимости
от состояния больного и потребности в проведении иной терапии вакцинацию начинают через
10–14 суток после операции или на 18–21 сутки после завершения химио- либо лучевой терапии. Вакцину назначают только в виде подкожных
инъекций.
Вакцина показана пациентам с онкологическими заболеванями I–III стадии после оперативного удаления опухоли. Применение вакцины
не имеет возрастных ограничений. Ее рекомендуют в качестве самостоятельного средства для
восстановления иммунитета после оперативного
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вмешательства, а также для иммунологической
коррекции после операции, а также химио- или
лучевой терапии.
Аутовакцина обладает противоопухолевым
воздействием, увеличивает переносимость химиои лучевой терапии, предупреждает развитие цитопенических состояний. Аутовакцина проявляет антирецидивное и антиметастатическое действие при
различных нозологических формах злокачественных новообразований. Кроме того, аутовакцина
показана при функциональных иммунодефицитах,
в случае угнетения фагоцитарной и цитолитической функции иммунитета. Противоопухолевая аутовакцина должна использоваться согласно назначению и под контролем врача.
Использование противоопухолевой аутовакцины в составе комплексной терапии больных
раком желудка увеличивает выживание пациентов
даже при наличии метастазов (Т3-4N1-3M0).
Противоопухолевая аутовакцина у больных
раком легких повышает показатели продолжительности жизни как при плоскоклеточном, так и при
других формах рака легких, а также нормализует
иммунологические показатели и улучшает качество
жизни пациентов.
При комплексном лечении больных колоректальным раком использование противоопухолевой
аутовакцины улучшает показатели 5-летней виживаемости больных. Так, на стадии опухолевого
процесса Т3-4N0M0 у вакцинированных пациентов с
аденокарциномой ободочной кишки в сравнении с
больными, которым проведено только оперативное
лечение, показатели общей продолжительности
жизни составили, соответственно, 88,37 и 74,44%,
а безрецидивной – 79,67 и 63,91 %.
Противоопухолевая аутовакцина в схеме
комплексного лечения больных раком молочной
железы увеличивала показатели 5-летней выживаемости пациентов, нормализовала иммунологические показатели и улучшала качество жизни
больных
Таким образом, иммунотерапия с использованием аутовакцины обеспечивает формирование
специфического иммунного ответа против данной
опухоли, нормализует иммунологические показатели, увеличивает продолжительность и качество
жизни пациентов.
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Содержание инновационного предложения:

В

последние годы интенсивно разрабатываются методы и средства иммунотерапии опухолей (вакцинотерапия, использование
иммуноадъювантов, цитокинов и др.), которые
базируются на специфической индукции противоопухолевой резистентности организма. Одной
из причин интереса к иммунотерапии является
то, что основные методы борьбы со злокачественными опухолями – хирургический, химиотерапевтический, лучевой – в значительной степени
достигли максимума эффективности. В то же время возможности повышения результатов иммунотерапии за счет определения фундаментальных
основ регуляции противоопухолевого иммунитета
и оптимизации биотехнологических процессов в
онкологии еще далеко не исчерпаны. Поэтому разработка универсальных технологий изготовления
противоопухолевых вакцин из опухолей различного происхождения для специфической иммунотерапии представляется особенно актуальной.
Авторы разработали способ повышения эффективности противоопухолевой вакцины путем
комбинированного последовательного применения
в схеме лечения цитотоксического лектина, выделенного из культуральной жидкости бактериальной культуры В.subtilis B-7025, и изготовленной
на его основе противоопухолевой вакцины с целью
увеличения средней продолжительности жизни и
улучшения ее качества. Преимуществом изобретения является применение бактериального лектина
не только для изготовления противоопухолевой
вакцины, но и в качестве иммуномодулирующего
препарата, который вводят интактным мышам или
животным с опухолью перед ее хирургическим
удалением лишь несколько раз. За счет
быстрой антигенной презентации и
стимуляции активности основных иммунологических реакций обеспечивается повышение противоопухолевой
резистентности. Это позволяет не только достичь большей лечебной эффективности противоопухолевой вакцины
и улучшениея качества жизни, но и
снизить стоимость лечения.
Таким образом, предложенный
способ позволяет получить у мышей
более высокую, чем при применении
самой противоопухолевой вакцины,
терапевтическую эффективность и
сэкономить при этом на приобретении
соответствующих адъювантов. Способ

не требует дополнительного специального оборудования и может широко применяться для повышения эффективности лечения противоопухолевой вакциной. Высокая эффективность, отсутствие
негативного побочного влияния этого способа позволяют считать его перспективным для применения в терапии злокачественных новообразований
и создает экспериментальное обоснование для
внедрения его в клиническую практику с целью повышения эффективности лечения оперированных
больных, профилактики рецидивов и метастазов и
увеличения продолжительности их жизни.

41

КАТАЛОГ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ ВАКЦИНЫ
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Содержание инновационного предложения:

ПРОТИВООПУХОЛЕВАЯ ВАКЦИНА НА ОСНОВЕ МИЦЕЛЯРНОГО
КОМПЛЕКСА ГЛИКОПЕПТИД — CPG-ДНК

Г

ликопептидная вакцина в комплексе с
бактериальной ДНК содержит в своем
составе уже встроеный адъювант-фрагмент молекулы бактериальной ДНК из неметилированных
цитозиновых остатков, что отличает ее от противоопухолевой аутовакцины, разработанной в Институте экспериментальной патологии, онкологии
и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины, которая демонстрирует лучшее
лечебное действие в присутствии
усиливающих ее адъювантов.
Полученная в результате применения лабораторной технологии
гликопептидная вакцина в комплексе с бактериальной ДНК определенного состава представляет собой
преимущественно мицеллярный
комплекс гликопептидной фракции с молекулярной массой 50 кДа,
изолированной из опухолевых клеток. Она содержит опухолеассоциированные антигены и CpG-ДНК бак-

териального происхождения с неметилированным
цитозином, полученную из культуральной жидкости Bacillus subtilis GP1-807-03, которая является
мощным природным адъювантом, усиливающим
противоопухолевый и антиметастатический эффекты вакцины.
Мицеллярный комплекс — гликопептидная
вакцина CpG-ДНК имеет встроенную молекулу адъюванта — фрагмент плазмидной
ДНК Bacillus subtilis и представляет собой эффективное противоопухолевое и антиметастатическое
средство для лечения животных с
модельными перевиваемыми опухолями, в частности — с меланомой В-16 мышей. В случае выделения гликопептидной фракции из
операционного материала онкологических пациентов вакцина на основе мицеллярного комплекса этой
фракции и бактериальной CpG-ДНК
может найти применение в клинической практике.

Содержание инновационного предложения:

СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ
РЕЗИСТЕНТНОСТИ ОРГАНИЗМА

И

звестно, что лектины, которые синтезируются сапрофитными бактериями, принимают участие в процессах углевод-белкового
распознавания, обеспечивают внутренние и межклеточные взаимодействия в организме. На основе
бактериальных цитотоксических лектинов возможно
создание эффективных противоопухолевых препаратов и уникальных иммуномодуляторов направленного действия, которые могут стабилизировать
опухолевый процесс, противодействовать возникновению и распространению метастазирования после хирургического удаления опухолей, что может
способствовать улучшению эффективности лечения
и качества жизни онкологических больных.
Авторами разработки предложен способ повышения противоопухолевой резистентности организма животных посредством использования
внеклеточного лектина из культуральной жидкости
штамма микроорганизма Bacillus subtilis В-7025.
Применение лектина для торможения опухоле-
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вого роста и предотвращения возникновения или
торможение развития метастазов после оперативного удаления опухоли приводит к увеличению
продолжительности и улучшению качества жизни животных. Схема применения выглядит так:
бактериальный лектин с Bacillus subtilis В-7025 в
концентрации 2,5–5,0 мг/кг веса вводят мышам
4–5 раз ежедневно или через день подкожно или
внутривенно до привития опухолевых клеток или
за несколько дней до удаления опухоли. Это позволяет повысить противоопухолевую резистентность организма мышей, результатом чего является торможение роста опухолей различного генеза и предотвращение / торможение развития
метастазов после оперативного удаления опухоли
при отсутствии токсического эффекта лектина.
Высокая эффективность и безвредность внеклеточного бактериального лектина создают экспериментальное обоснование для рекомендации внедрения этого средства в клиническую практику.
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Содержание инновационного предложения:

Н

аличие опухоли в организме, как правило, снижает активность ферментов печени, метаболизирующих различные лекарственные
препараты. Собственно, противоопухолевые соединения, нарушая функциональную активность
системы монооксигеназ, изменяют биотрансформацию веществ в организме, а свои фармакологические свойства проявляют в зависимости от
состояния этой системы. Следовательно, функциональное состояние системы микросомального
окисления у больных со злокачественными новообразованиями имеет важное значение. С целью
коррекции функционального состояния системы
микросомального окисления и процесса биотрансформации эндогенных веществ в организме можно
использовать препараты, вызывающие индукцию
или подавление активности ферментов класса монооксигеназ.
Показано, что у животных с опухолью включение в схему лечения индуктора микросомального
окисления фенобарбитала вызывает повышение
активности основных ферментных систем микросомального окисления гепатоцитов – деметилазной и гидроксилазной. Введение фенобарбитала в
схему лечения животных с перевитыми опухолями,
противоопухолевых препаратов, используемых наиболее широко, как правило приводит к снижению
их токсичности.
Следует отметить, что на фоне индукции монооксигеназ, наряду со снижением токсических
эффектов противоопухолевых препаратов, ни в
одном случае не наблюдалось снижения противоопухолевой активности. Таким образом, можно
считать, что большинство противоопухолевых препаратов подвергается метаболизму и биотранс-

формации в цитохром-Р-450-зависимой системе
окисления.
С целью снижения токсичности цитостатиков и тормозящего воздействия на центральную
нервную систему ЦНС фенобарбитала авторами
изучены новые отечественные оригинальные препараты, синтезированные на основе фенобарбитала — бензонал и галонал. Препараты являются
индукторами системы монооксигеназ печени, однако не вызывают снотворного эффекта. Введение
этих индукторов в схему лечения противоопухолевыми препаратами животных с перевитыми опухолями как в ударных дозах, так и при курсовом
режиме приводит к повышению избирательности
действия цитостатиков.
На основе экспериментальных данных предпочтение можно отдать бензоналу, который вызывает более выраженный модифицирующий эффект. В результате наших исследований не выявлено противоопухолевых препаратов, для которых
бы регистрировалось снижение избирательности
их действия при индукции ферментов микросомального окисления. Для большинства из них в
этих условиях установлено снижение токсичности
без уменьшения противоопухолевого эффекта.
Считается целесообразным при проведении
медикаментозного лечения в режиме моно- или
полихимиотерапии включать в схему лечения индукторы микросомального окисления — фенобарбитал или бензонал. Индукторы следует применять
на протяжении всего курса введения противоопухолевых препаратов, прием начинать за 2-3 дня
до начала курса: фенобарбитал — по 0,2 г один
раз в день, бензонал — по 0,1 г два раза в день
(через день).
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНДУКТОРОВ МИКРОСОМАЛЬНОГО ОКИСЛЕНИЯ
С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЯ
ПРОТИВООПУХОЛЕВИХ ПРЕПАРАТОВ
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СПОСОБ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ

В

арсенале противоопухолевых средств метод фотодинамической терапии (ФДТ)
занимает особое, объективно оправданное, место в
связи с его малой инвазивностью и возможностью
получения наиболее селективного повреждения
опухолевой ткани.
Способ осуществления ФДТ опухолей заключается во введении в организм с опухолью опухолетропных фотосенсибилизаторов, например,
одного из порфириновых соединений, которые
могут накапливаться в злокачественных клетках
и делать их фоточувствительными, обусловливая
тем самым избирательное разрушение опухолевых
клеток при последующем световом облучении.
Авторы разработки повысили эффективность ФДТ при разрушении злокачественных опухолей путем введения в организм с опухолью опухолетропных фотосенсибилизирующих соединений (в частности, гематопорфирина) в форме их
комплексов с антителами к ангиогенным факто-

рам. Эти комплексы накапливаются в опухоли в
большой концентрации, так как связываются не
только с собственно опухолевыми клетками, что
характерно для самих порфириновых соединений,
но и с факторами опухолевого ангиогенеза. Кроме того, световое (лазерное) облучение опухолей
осуществляют в часовые точки суток, выбранные
с учетом циркадианных (суточных) колебаний протекания процессов ангиогенеза, а значит и в образовании опухолевой тканью ангиогенных факторов. При проведении такой ФДТ достигается увеличение лечебного эффекта почти в 1,5 раза.
Следовательно, предложенный оригинальный способ ФДТ дает возможность улучшить результаты лечения злокачественных опухолей в
сравнении с известным, традиционным способом
осуществления ФДТ, благодаря повышенной аккумуляции фотосенсибилизующего агента в опухолевой ткани и проведению сеансов ФДТ в наиболее
благоприятное для этого время суток.

Содержание инновационного предложения:

СПОСОБ МОДИФИКАЦИИ ЗОЛОТОЙ ПОВЕРХНОСТИ
СЕНСОРНОГО ЧИПА ДЛЯ ИММОБИЛИЗАЦИИ БЕЛКОВ,
СЛИТЫХ С ГЛЮТАТИОН-S-ТРАНСФЕРАЗОЙ

Д

ля создания сенсорного чипа, предназначенного для биосенсорных устройств
с использованием явления поверхностного плазмонного резонанса (ППP), один из взаимодействующих партнеров должен быть иммобилизирован
на сенсорной поверхности. Биосенсоры на основе
явления ППР находят все более широкое применение в медицине и ветеринарии (диагностика заболеваний), фармацевтической и пищевой отраслях
(контроль качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции), в биотехнологической научной
практике. Анализ зависимости изменения угла ППР
во времени позволяет без использования какихлибо меток изучать образование макромолекулярных комплексов в режиме реального времени, что
значительно упрощает проведение эксперимента.
Биосенсоры ППР, которые используются для
изучения межмолекулярних взаимодействий, состоят из призмы полного внутреннего отражения,
кварцевого чипа с золотым напылением, источника монохроматического света (лазера), фоточувствительного элемента для фиксации оптического
сигнала и электронного устройства, автоматически
обрабатывающего информацию.
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Авторами разработан новый способ модификации золотой поверхности сенсорных чипов, который позволяет иммобилизировать рекомбинантные белковые молекулы с глютатион-S-трансферазой (GST) в определенной поверхностной концентрации и без потери пространственной конформации. На золотой поверхности сенсорного чипа
создается комплекс карбокситиол-ацетат кадмияглютатион, который служит для иммобилизации
GST-рекомбинантных белков. Модифицированные
таким образом чипы могут быть применены на
отечественном оборудовании с использованием
доступных и относительно недорогих реактивов.
Способ модификации золотой поверхности сенсорного чипа для иммобилизации белков,
слитых с GST, может быть использован в научноисследователькой практике, в частности для изучения белок-белковых и белок-нуклеиновых взаимодействий. Кроме того, принимая во внимание
простоту и относительно невысокую стоимость
выполнения, даный способ может быть применен
также в медицине с целью скрининговой диагностики присутствия специфеских антител в биологических жидкостях.
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Содержание инновационного предложения:

О

дним из важных аспектов исследований
специалистов разных отраслей медицины, в частности онкологии, является выявление в
организме человека диагностических показателей,
благодаря которым возможен доклинический прогноз развития патологического процесса. Особое
значение приобретает поиск маркерных продуктов
метаболизма, дефицит или избыток которых в крови и других тканях человека может быть устранен с
помощью физиологической или медикаментозной
коррекции.
Важность такого целенаправленного поиска
в онкологии обусловлена убедительными данными, которые подтверждают факт возникновения
злокачественного процесса не только вследствие
необратимых изменений в геноме клеток, но и
в результате эпигенетических нарушений, прежде всего изменения статуса метилирования ДНК.
Вместе с тем потенциальная обратимость последних открывает возможности для их коррекции.
Указанным условиям соответствует общеизвестный фактор, вовлеченный в регуляцию важнейших биохимических процессов в клетках — гомоцистеин (ГЦ). Многочисленными исследованиями доказано, что уровень ГЦ в плазме крови человека является лабильным показателем и подвергается многофакторным влияниям. Нарушения
метаболизма ГЦ и повышение его уровня в плазме
крови человека является фактором риска возникновения не только определенных общесоматических заболеваний, в частности сердечно-сосудистых, но и онкологической патологии. В этом контексте особое значение приобретает определение
статуса ГЦ у больных раком молочной железы
(РМЖ), поскольку эта патология
в наше время является довольно распространенной среди женщин.
Представленная разработка направлена на коррекцию и
профилактику гипергомоцистеинемии (ГГЦ) у больных РМЖ на
основании данных математического анализа ассоциативных связей между уровнем ГЦ в плазме
крови и индивидуальными показателями особенностей возникновения и клинического течения
опухолевого процесса.

Существует прямая связь между состоянием
важнейших составляющих обмена ГЦ — дефицитом фолиевой кислоты (ФК), витамина В12 и коферментов витамина В6 в организме человека и
увеличением в крови содержания ГЦ. Недостаточное количество в организме ФК является одной из
причин возникновения рака, в частности РМЖ. При
сочетанном дефиците витамина В12 и ФК в организме и нарушении метаболизма фолатов существенно повышается содержание ГЦ в плазме крови и возрастает вероятность развития злокачественных новообразований. Для коррекции этих
нарушений иногда необходимы дозы ФК, витаминов В6 и В12, превышающие физиологические.
Рекомендации по профилактике и коррекции
гипергомоцистеинемии:
С целью профилактики, а также коррекции
ГГЦ необходимо отдавать предпочтение пище растительного происхождения, сбалансированной по
содержанию витаминов группы В и микронутриентов; следует отказаться от вредных привычек
(курение, неумеренное употребление кофе).
Не менее двух раз в год принимать комплекс
поливитаминов с достаточным спектром и нормативной дозой витаминов В6, В12 и ФК.
Все больные РМЖ, имеющие сопутствующие заболевания (сердечно-сосудистые, эндокринные, желудочно-кишечные, органов репродуктивной системы) и вредные привычки, способные поддерживать в организме состояние хронической
ГГЦ, должны в рационе питания избегать метиониновой нагрузки, а для повышения эффективности
лечения онкологического заболевания принимать
— еще до проведения терапевтических мероприятий и при лечении – витамины
В6,В12 и ФК.
С целью нормализации
обмена ГЦ в организме, повышения чувствительности опухолей
к химиотерапевтическим препаратам и лучевой терапии, нормализации содержания ФК, витаминов В6 и В12 целесообразно
включать в протоколы лечения
больных РМЖ индивидуализированное назначение этих витаминов, начиная с физиологических
доз, или назначать их в качестве
препаратов сопровождения.
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КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ ОБМЕНА ГОМОЦИСТЕИНА
У БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
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Содержание инновационного предложения:

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СТАБИЛИЗИРОВАННОГО РАСТВОРА
НАНОЧАСТИЦ МАГНЕТИТА ДЛЯ АДРЕСНОЙ ДОСТАВКИ
ПРОТИВООПУХОЛЕВЫХ ПРЕПАРАТОВ
(Разработка осуществлена совместно с Институтом
электросварки им. Е.О. Патона НАН Украины)

И

зучение магнитных наночастиц, обладающих высоким уровнем магнетизации
и магнитной чувствительности в магнитном поле,
вызывает интерес как перспективное направление
в биотехнологии и медицине. Особенно важным
является их применение в качестве средства управляемой транспортировки лекарственных препаратов в определенные участки организма.
Успех в этой области в значительной степени
зависит от возможности стабилизировать наночастицы магнетиков, в частности Fе3О4, поскольку
высокая активность их поверхности приводит к
агрегации наночастиц в жидкой среде.
Авторами разработан способ получения стабилизированного раствора наночастиц магнетита для адресной доставки противоопухолевых препаратов путем диспергирования наночастиц магнетита и их двухслойного покрытия декстраном-90 или
олеатом натрия и смесью природных фосфолипидов при обработке
раствора ультразвуком, что позволяет получить стабильный раствор

наночастиц, которые не создают агломератов и не
образуют впоследствии осадка.
Получение стабилизированного раствора наночастиц магнетита для адресной доставки противоопухолевых препаратов включает использование
наночастиц магнетита в полимерной оболочке и
заключается в том, что при помощи ультразвука
первый слой покрытия наночастиц с добавлением декстрана-90 или олеата натрия наносят в 4–5
этапов с интервалом в 5 минут при температуре
90–100°С до конечной концентрации 0,25–0,5%,
а второй – с добавлением фосфолипидов – в 5
этапов при температуре 40–50°С с доведением конечной концентрации фосфатидилхолина до 1,5%
массы в водной фазе.
Полученные таким способом
наночастицы могут быть использованы для создания магнитных
форм лекарственных средств, применение которых позволит улучшить результаты химиотерапии и
снизить вредное воздействие цитостатиков на здоровые ткани.

Электронографический фазовый анализ (а) и трансмиссионная электронная микроскопия (б)
стабилизированных магнитолипосом
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Содержание инновационного предложения:

О

дной из первоочередных задач экспериментальной и клинической онкологии
является создание современных противоопухолевых препаратов для таргетной доставки в опухоль с
использованием новейших достижений нанотехнологий. В последнее время усилия исследователей
сосредоточены на создании систем направленного
транспорта с использованием в качестве векторов наночастиц железа, которые при таких размерах приобретают необычные свойства, в частности магнитные.
Одним из способов контроля поступления
железосодержащих нанокомпозитов в мишень является визуализация его наличия в опухолевых
клетках.
Известные способы визуализации железа в
образцах тканей, в основе которых лежат гистохимические методы или электронная микроскопия,
имеют свои недостатки, среди которых, например,
необходимость использования парафиновых срезов тканей, что препятствует проведению визуализации ферромагнетика при работе с культурами
клеток в системе in vitro.

Авторами предложен информативный, нетрудоемкий, достаточно простой в использовании,
не требующий значительных затрат времени способ светооптической визуализации закиси-окиси
железа, которое входит в состав противоопухолевых нанолекарств, в цитологических препаратах
опухолевых клеток в системе in vitro.
Способ основан на цитохимической реакции с применением ферро- и феррицианида калия
для выявления Fe3+ и Fe2+ в цитологических препаратах.
Предложенный способ является объективным маркером наличия ферромагнетика в клетках, которые культивировались in vitro, а также в
асцитных клетках, и дает возможность получить
информацию об особенностях поступления, накопления и локализации в них железа. Применение
данного способа позволит проводить визуализацию наночастиц железа с помощью световой микроскопии в цитологических препаратах клеток,
которые культивировались с железосодержащими
наносистемами.

Содержание инновационного предложения:

СПОСОБ КАЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА ЛИПИДОВ
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛИПОСОМ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ
СТАБИЛЬНОСТИ МАГНИТОЛИПОСОМ

П

реодоление препятствий при применении
химиотерапии опухолей путем снижения
побочных эффектов, повышения избирательности поражения клеток-мишеней, а также времени
циркуляции препарата в кровяном русле возможно
при применении липосомальных форм препаратов.
Необходимым условием сохранения функций липосом в течение определенного промежутка времени является их стабильность, которая
определяется степенью окисления жирных кислот,
входящих в состав фосфолипидных мембран. Одним из основных показателей, которые характеризуют степень окисления жирных кислот, является
перекисное или йодное число (количество миллиэквивалентов кислорода, которое соответствует количеству перекисей в 1000 г испытуемого
вещества).

Сохранение стабильности липидов липосом
чрезвычайно важно также при изготовлении липосомальных нанокомпозитов, которые содержат
наноразмерные частицы ферромагнетиков, при
применении таргетной доставки препаратов в зону
опухоли в условиях ее резистентности к существующим химиотерапевтическим средствам.
Авторами предложен способ определения
йодного числа липидов путем проведения дифференциальной вольтамперометрии, что предоставляет возможность определения этого показателя
в оптически непрозрачных растворах исходного
сырья для синтеза липосом, а также даст возможность проводить експресс-анализ, независимо от
оптической плотности раствора липосом.
Это усовершенствование снимает ограничения, которые существуют для традиционных методов определения перекисного числа липидов.
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Содержание инновационного предложения:

ИЗУЧЕНИЕ КАНЦЕРОГЕННЫХ СВОЙСТВ НОВЫХ ВЕЩЕСТВ
И ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

О

собое место на этапе экспериментальной
апробации новых лекарственных средств
(ЛС) занимает выявление и предотвращение опасности их действия как канцерогенных веществ.
Процесс тестирования ЛС на канцерогенную активность имеет много общего с методическими
принципами изучения мутагенного действия химических веществ, биологических продуктов и
пищевых добавок. Однако есть большая разница
в толковании результатов и оценке потенциальной
опасности ЛС для человека, поскольку при определенных заболеваниях существует необходимость
приема лекарств в течение длительного времени,
что требует хорошо отлаженной службы проверки
ЛС на канцерогенные свойства.
Авторами были разработаны методические
рекомендации по тестированию ЛС и веществ —
потенциальных ЛС на канцерогенность и оценке
их возможной опасности для человека. В первом
разделе разработки «Основные принципы отбора и характеристика лекарственных средств для
проведения экспериментальных исследований на
канцерогенность» обоснована необходимость аналитически-информационного сопровождения начальных этапов доклинического изучения новых
ЛС; выделены классы ЛС, которые подлежат обязательной оценке в аспекте канцерогенной опасности для человека, и средства, тестирование которых на канцерогенность не является обязательным. Среди ЛС, подлежащих обязательной оценке под углом зрения канцерогенной опасности
для человека, названы: ЛС, рекомендуемые как
лечебные, лечебно-косметические, репелентные
средства и контрацептивы, особенно те, применять которые рекомендуется в течение всей жизни
– длительными повторными курсами; ЛС, применяемые без назначения врача; ЛС для применения
в педиатрической практике; ЛС для лечения беременных женщин и в период лактации при наличии
у них соматических заболеваний. Тестированию на
канцерогенность не обязательно подвергать ЛС,
предназначенные для лечения злокачественных
новообразований у взрослых; для лечения заболеваний, представляющих непосредственную угрозу
для жизни; воспроизводимых аналогов зарубежных ЛС, если в литературе приведены достаточно
обоснованные свидетельства об отсутствии у них
потенциальных канцерогенных свойств.
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Раздел «Требования к проведению экспериментальных исследований на определение канцерогенности веществ» посвящен критериям, которыми следует руководствоваться при планировании
исследования по отбору экспериментальных животных; при определении дозы препарата, выборе
пути введения лекарственных средств (пероральное, парентеральное, подкожное, внутрикожное,
накожное, внутримышечное, внутрибрюшинное и
др.; накожное тестирование, внутритрахеальное,
трансплацентарный метод); при проведении патоморфологического исследования экспериментального материала, подготовке основной документации исследования и ее оформлении.
Раздел «Оценка результатов исследования
на канцерогенность» касается требований, предъявляемых к оформлению результатов гистологического исследования, сведений о среднем
латентном периоде возникновения опухолей, наличии и количестве метастазов, изменении массы
животных и об их выживаемости. Указаны методические подходы, которые следует использовать
при выборе методов статистической обработки
результатов испытаний ЛС, исходя из конкретных
задач, условий опытов и полученных на определенных этапах данных. Представлено подробное описание процедуры определения основных
показателей канцерогенной активности веществ:
частота опухолей, индуцированных ЛС; увеличение
уровня спонтанных новообразований; сокращение
латентного периода; среднее количество опухолей
на одно животное (коэффициент множественности); соотношение доброкачественных и злокачественных опухолей.
Изложены принципы, на основании которых Государственный фармакологический центр
МЗ Украины (на основании рекомендаций МАИР)
предлагает оценивать результаты канцерогенного
действия ЛС.
Даны рекомендации относительно оформления научного отчета по результатам исследований
в соответствии с действующим государственным
стандартом.
Окончательное решение относительно достаточности результатов тестирования на канцерогенность и разрешение на клиническое испытание ЛС
принимает Государственный фармакологический
центр МЗ Украины.
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Содержание инновационного предложения:

В

ОЗ определила XXI столетие как столетие
превентивной медицины и индивидуализации охраны здоровья человека. Благодаря этому
мировые тенденции в борьбе с раком сместились
и сосредоточились на первичной профилактике
рака, в том числе и радиогенного.
Известно, что радиационно-индуцированная
дестабилизация хромосомного аппарата соматических клеток может служить прогностическим
показателем повышенного канцерогенного риска, а
именно – развития радиогенного рака. С целью её
оценки разработана тест-система для определения
величины индивидуальной радиационной чувствительности человека на основе цитогенетических
показателей, которая заключается в регистрации
и анализе аберраций хромосом в лимфоцитах периферической крови человека, индуцированных
тестирующим облучением в G2 фазе клеточного
цикла, и количественной оценке действия ионизирующей радиации на организм человека с учетом эффективности репарации повреждений ДНК.
Полученная таким образом информация позволяет
объективизировать прогноз возможных ранних и

отдаленных последствий облучения, в том числе в
диапазоне малых доз. Оценка величины индивидуальной радиационной чувствительности человека
имеет практическое значение при разработке и
внедрении мероприятий первичной профилактики заболеваний радиационного генеза у определенных категорий населения Украины, к которым
относятся:
• работники атомной энергетики;
• жители зон радиоактивного загрязнения, в частности вследствие Чернобыльськой катастрофы;
• профессионалы-медики, контактирующие с источниками ионизирующих излучений;
• онкологические больные, принимающие курс
радиационной терапии, а также пациенты с хроническими заболеваниями, ослабленным иммунитетом, которые нуждаются в длительных
рентгенологических обследованиях и др.
Применение разработанного цитогенетического способа оценки индивидуальной радиационной чувствительности условно здоровых лиц
будет способствовать повышению эффективности
первичной профилактики радиогенного рака.
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ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИДИВИДУАЛЬНОЙ
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Содержание инновационного предложения:

СПОСОБ ИСПЫТАНИЯ НЕЦИТОТОКСИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
ПРЕПАРАТОВ НА ПРОТИВООПУХОЛЕВУЮ АКТИВНОСТЬ

А

вторами разработки предложен новый
способ испытания нецитотоксических
лекарственных препаратов (НЛП) на противоопухолевую активность, подходящий для быстрого предварительного испытания (скрининга) широкого спектра НЛП и режимов их применения.
Новизна предложенного способа заключается в
том, что для введения НЛП используют здоровых
животных, а для оценки результатов испытания
применяют запатентованный ранее способ (Орловский О.А., Чехун В.Ф. Способ интегральной оценки
неспецифической резистентности организма относительно злокачественных опухолей с помощью
реакции канцеролиза. — Пат. Украины № 45210
от 26.10.2009. — Бюл. № 20/2009).
Предложенный авторами способ устраняет
все недостатки классического способа испытания
лекарственных препаратов на противоопухолевую
активность, которые значительно усложняют предклинические исследования с применением НЛП в
онкологии. В традиционном способе испытания
не делается принципиальной разницы между испытанием цитотоксических препаратов и НЛП, он
нуждается в полномасштабном долговременном

онкологическом эксперименте с использованием
достаточно большого количества животных с перевивными или индуцируемыми опухолями. При
этом, в одном опыте возможно исследовать лишь
незначительное количество разных препаратов
или различных доз и режимов введения одного
препарата.
В предложенной разработке первый недостаток отменяется по определению (названием)
способа, который представлен. При применении
здоровых животных вместо животных с опухолями исчезает необходимость в проведении полномасштабного онкологического эксперимента. Таким образом, исключается длительность ожидания
результата и необходимость в большом количестве
животных, которая, в случае классического способа испытания создается гетерогенностью любой
популяции животных по параметрам противоопухолевой резистентности. Благодаря этому отменяется и последний недостаток, то есть появляется
возможность в несколько раз расширить спектр
испытуемых лекарственных препаратов или доз и
схем применения одного препарата.

Содержание инновационного предложения:

СПОСОБ ИСПЫТАНИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
НА ПРОТИВООПУХОЛЕВУЮ АКТИВНОСТЬ

П

ри выполнении классического способа
испытания пищевых продуктов на противоопухолевую активность в качестве критериев используют следующие показатели: выход опухолей
(то есть процент животных, у которых возникли
опухоли); среднюю массу опухолей в стандартный
срок забоя животных; скорость роста, которую
определяют, измеряя геометрические размеры
опухолей в динамике их роста у живых животных;
среднюю продолжительность жизни животных в
контрольной и опытной группах.
Такой способ нуждается в проведении многомесячных опытов по химическому и радиационному канцерогенезу (при исследовании влияния
диеты на возникновение индуцируемых опухолей)
или опытов с перевиваемыми опухолевыми штаммами, которые для некоторых широко применяемых штаммов продолжаются около месяца и даже
больше. В таких опытах количество животных в
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каждой группе, для уверенного определения полученного эффекта, обычно, составляет около 10.
Если же необходимо определить и массу опухолей
в день забоя животных, и продолжительность жизни, каждую группу нужно дублировать. Кроме того,
для корректной разработки рекомендаций относительно применения любого продукта в лечебном
питании необходимо испытать не менее трех режимов питания. Согласно существующих стандартов,
такие опыты должны быть проведены не меньше,
чем на двух штаммах перевиваемых опухолей для
каждого, из не менее, чем двух видов подопытных
животных (чаще всего мышей и крыс).
Таким образом, суммарное количество животных для испытания одного пищевого продукта составляет около 160, если оценивать лишь скорость
роста и массу опухолей, а при исследовании также
и продолжительности жизни, количество животных удваивается. Исследование по такой методике
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Содержание инновационного предложения:

ДИСПЕРГИРОВАННЫЕ ВОЛОКНИСТЫЕ УГЛЕРОДНЫЕ СОРБЕНТЫ
испергированные волокнистые углеродные сорбенты представляют собой взвесь диспергированных активированных волокнистых углеродных материалов в 70%-ном растворе
этилового спирта или 0,2%-ном растворе сульфата
цинка. Измельчение до отдельных волокон улучшает сорбционно-кинетические свойства углеродных
волокнистых сорбентов, позволяет осуществлять
более полный контакт с раневой поверхностью любой конфигурации на фоне уменьшения расходов
сорбента на одну перевязку. Уменьшается травматичность и болезненность перевязок.
Этиловый спирт или сульфат цинка,
входящие в состав диспергированных
волокнистых сорбентов, привносят
дополнительный антибактериальный
или противовоспалительный эффект.
Диспергированные волокнистые углеродные сорбенты сокращают время нетрудоспособности по причине

производственных и бытовых микротравм в 1,5–
1,8 раза.
Диспергированные волокнистые углеродные
сорбенты не вызывают аллергической реакции и
раздражения кожного покрова.
Диспергированные волокнистые углеродные
сорбенты в 70%-ном растворе этилового спирта
или 0,2%-ном растворе сульфата цинка применяются в хирургии и комбустиологии (лечебные
учреждения и индивидуальное использование).
Предназначены для локальной
терапии производственных и бытовых
микротравм и поверхностных ожогов,
трофических язв, пролежней и эрозивных поражений слизистой полости
носа, рта, влагалища.
Выпускаются в герметически
закупоренных флаконах или контейнерах.

Содержание инновационного предложения:

ПОВЯЗКА УГЛЕРОДНАЯ СОРБИРУЮЩАЯ

П

овязка углеродная сорбирующая представляет собой активированнный волокнистый углеродный материал с развитой
(1500 см2/г) сорбционной поверхностью и уникальными сорбционно-кинетическими характеристиками, которые обеспечивают быстрое поглощение из
раневого содержимого большого количества (до
1,5 г на 1 г собственного веса) разнообразных биологически активных компонентов,
включая продукты белкового катаболизма и протеолиза, бактериальные эндотоксины, биогенные
амины и медиаторы воспаления,
что вызывает уменьшение интенсивности местной сосудистой и
воспалительной реакции. Особенности химии поверхности волокнистых углеродных материалов
обусловливают гемостатические
свойства повязки углеродной
сорбирующей, обеспечивая сокращение времени кровотечения
в 2–4 раза и снижение объема
кровопотери в 1,5–2 раза. Повяз-

ка углеродная сорбирующая, блокируя локальные
источники интоксикации, предотвращает повторное
инфицирование ран. Не вызывает аллергической
реакции и раздражения кожного покрова.
Повязка углеродная сорбирующая применяется в хирургии и комбустиологии (лечебные
учреждения и индивидуальное использование).
Предназначена для аппликационно-сорбционной
терапии ран и ожогов, трофических язв, пролежней и эрозивных
поражений слизистых полостей
носа, рта, влагалища, профилактики и лечения раневой инфекции, а также для иммобилизации
ex tempore биологически активных
соединений, например, протеолитических ферментов, антисептиков.
Выпускается в двойной герметичной упаковке, следующих размеров: (5x10), (10x10), (10x20) см.
По желанию заказчика допускается выпуск повязки углеродной
сорбирующей других размеров.
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Содержание инновационного предложения::

УГЛЕРОДНЫЕ ЭНТЕРОСОРБЕНТЫ

Ф

армакотерапия и профилактика туберкулеза требуют своевременного и активного применения наиболее эффективных и
безопасных лекарственных средств. Современная
терапия туберкулеза также предусматривает комплексное использование специфических антибактериальных препаратов и лекарственных средств
различных фармакологических групп. Принцип
комбинированной химиотерапии позволяет повысить эффективность лечения в целом, однако,
необходимо учитывать, что действие противотуберкулезных препаратов сопровождается побочными проявлениями, выраженность которых может
увеличиваться как при их комбинированном применении, так и при использовании сопроводительных средств.
Одним из наиболее распространенных осложнений противотуберкулезной терапии у пациентов является развитие острых и хронических
гепатитов. Несмотря на значительные успехи в лечении туберкулеза,
проблема детоксикации организма
при длительном приеме противотуберкулезных препаратов остается
весьма актуальной.
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Для уменьшения токсического действия противотуберкулезных препаратов, а также в лечении
осложнений применяются сорбционные методы. У
больных с нарушениями функции печени, которые
не поддаются коррекции путем применения гепатотропной терапии, проведение гемосорбции на
углеродных сорбентах позволяет нормализовать
биохимические показатели крови. У пациентов с
токсикоаллергическими реакциями на противотуберкулезные препараты проведение гемосорбции
позволяет улучшить переносимость туберкулостатической терапии. Углеродные энтеросорбенты
могут применяться как надежные средства детоксикации — при передозировке или отравлениях
противотуберкулезными препаратами, а также для
уменьшения токсического действия лекарственных
средств.

CATALOGUE
OF INNOVATION PROPOSALS
of the R.E. Kavetsky Institute of Experimental Pathology,
Oncology, and Radiobiology
of the National Academy of Sciences of Ukraine

R.E. Kavetsky Institute of Experimental Pathology, Oncology, and Radiobiology of the NAS of Ukraine

Content of the innovation:

A METHOD FOR FORECASTING THE RISK
OF MALIGNANT NEOPLASM

I

t has been established that the majority of
malignant neoplasms (MN) are multifactorial diseases and develop as a result of an additive
effect of both genetic component, which is highly
variable and depends on the nosological form of
cancer, and region-specific environmental factors.
The risk of MN in families with polygenic inheritance of the disease progressively increases as the
degree of burden in the family history increases.
A well-known way to predict the development of MN involves clinical examinations, but in
many cases, this approach does not allow obtaining objective information about the risk of MN in
the offspring.
The risk of MN in relatives of the proband is
assessed using a comprehensive clinical and genealogical study with subsequent genetic-mathemati-

cal analysis of the pedigrees (see Figure), which is
used as a basis to determine the likelihood of cancer occurrence in the offspring and the contribution
(%) of hereditary and environmental components
in the occurrence of cancer pathology (Table 1).
As an example, the table below shows estimates of the recurrency risk of endometrial cancer
for probands with endometrial cancer. Thus, in
families, where the proband’s parents were negative, the risk of PN in offsprings is 0.2%, but if one
or both parents are positive for cancer, the risk
increases to 14.2% (Table 2).
The proposed technology of genetic counseling as a first step in examination of cancer patients has a socio-economic importance, since it
allows identifying the hereditary form of the disease
and forming groups at risk for malignant tumors.

Table 1. Technology for genetic-mathematical analysis
Algorithm for estimating the contribution of genetic
and environmental determinants in the occurrence
of cancer

Algorithm for estimating recurrency risk
of PN in the offspring

I.

Classify patients on the basis of clinical and genealogical I.
data, depending on the type of marriage of the proband’s
parents (mother-father): negative-negative, negative-positive,
positive-positive.
II.
II. Calculate the segregation frequencies.
III. Compare the empirical and theoretical segregation frequencies III.
to identify the type of inheritance of the disease.
IV. Calculate the recurrency risk (%) of cancer in the offsprings.

Table 2. Evaluation of the recurrency risk (%) of PN for
offspring in families of patients with endometrial
cancer

I

Sequence number of
the expected child in
the family

II
ЕC

III

GIC

GIC

GIC
85
ЕC
65

LC
46

IV

Figure. Pedigry of patient S., 65 years old, with endometrial
cancer.
Notes: the proband is marked with an arrow. Arabic numerals
indicate the age when the disease appeared, Roman numerals
indicate generation.
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Determine the number of positive-negative
patients in a «parent-offspring» pair on the
basis of clinical and genealogical data;
Conduct genetic correlation analysis using
monogenic and multifactorial models.
Calculate the contribution (%) of genetic
and environmental components in causing
cancer.

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

Number of offsprings of MN patients
0

1

2

3

If both parents are negative
0,2
0,2
4,1
0,2
3,9
7,7
0,2
3,8
7,4
11,0
0,1
3,7
4,2
10,7
If one or both parents are positive
14,2
13,2 19,8
12,4 18,6 24,7
11,7 17,5 23,3 29,1
11,1 16,5 22,0 27,5

4

14,2

32,9
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Content of the innovation:

APPROACH TO EVALUATE PRIMARY TREATMENT RESISTANCE
IN PATIENTS WITH LOW-RISK NON-HODGKIN’S DIFFUSE
LARGE B-CELL LYMPHOMAS
(Developed in collaboration with National Institute of Cancer)

N

tus, tumor stage number of extranodal sites and
serum lactate dehydrogenase level is routinely used
for prognosis of treatment response for patients
with diffuse large B-cell lymphoma. However, this
approach has a limitation: it is not possible to predict the primary treatment resistance in patients
with low-risk non-Hodgkin’s diffuse large B-cell
lymphoma. The authors improved this approach
for patients with low-risk non-Hodgkin’s diffuse
large B-cell lymphoma by additional the evaluation
of РКСβ II expression level. This allows identifying
patients with poor prognosis, which is defined as
a high РКСβ II expression level in more than 80%
of tumor cells.
Taken together, the measurement of РКСβ II
expression level gives a possibility to predict the
primary treatment resistance in patients with lowrisk non-Hodgkin’s diffuse large B-cell lymphoma
(according to the International Prognostic Index).
This allows enhancing the first-line therapy and
prolonging the relapse-free survival.

INNOVATE OFFERS

on-Hodgkin’s diffuse large B-cell lymphomas represent a heterogeneous
group of malignant tumors that vary in biology,
morphological structure, clinical features, therapy
response, and prognosis. Diffuse large B-cell lymphoma diagnostics and revealing the factors that
allow evaluating the efficiency of therapy, prognosis, and patients’ survival continue to be pressing
problems of modern oncology.
Despite significant achievements in the therapy of this group of patients, selection of prognostic
factors is still a problem to be solved. To define
the prognosis in patients with diffuse large B-cell
lymphoma, the practical significance of several
clinical factors is evaluated. These include: intoxication symptoms, baseline levels of hemoglobin,
total proteins and albumin, tumor size, molecular
and immunohistochemical markers. Considerable
attention is paid to the prognostic significance of
protein kinase CβII (РКСβ II).
A method based on the Prognostic Index,
which includes the patient’s age, performance sta-

PKCβII expression in neoplastic cells of diffuse large B-cell lymphoma
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Content of the innovation:

A METHOD TO PREDICT THE COURSE OF DISEASE
IN GASTRIC CANCER PATIENTS

G

astric cancer (GC) is one of the most
common malignancies. The main method of treatment in gastric cancer is surgery. Assessment of the possible course of GC helps improve the effectiveness of treatment and survival
rates of patients.
The authors propose a method to predict the
course of gastric cancer by identifying a set of molecular markers in tumor cells, which characterize
the biological features of the tumor, including: apoptosis-regulating proteins (p53 and Bcl-2), receptor tyrosine kinases belonging to the ErbB family
(EGFR and Her-2/neu), intercellular adhesion molecules (α- and β-catenins), and vascular endothelial
growth factor (VEGF). This set of markers helps
predict the course of disease and identify appropriate treatment regimens. Immunohistochemical
study of the expression of p53, Bcl-2, Her-2/neu,
EGFR, E-cadherin, α- and β-catenin, and VEGF is
carried out by way of application of monoclonal
antibodies to dewaxed slices of tumor samples.
Positive expression of p53, Bcl-2, EGFR, Her-2/neu,
and VEGF predicts a survival of up to 1 year, while
positive expression of α-catenin predicts a survival
of more than 3 years.
In order to predict the course of GC, it is also
possible to use a non-invasive method of determining the level of activation of A and B gelatinases

(matrix metalloproteinases 2 and 9). The above
mentioned enzymes are synthesized by cells of
the tumor, surrounding tissue, endothelial, and
immune cells and are engaged in the degradation
of extracellular matrix during metastasizing.
Suppression, stabilization, and increased degradation of the extracellular matrix are critical
characteristics of malignant growth.
Generally, the levels of A and B gelatinases
are measured in the serum of melanoma patients
by ELISA and by polyacrylamide gel zymography,
and are associated with the overall survival and the
level of metastasizing.
The authors propose to determine the ratio of
active to latent forms of matrix metalloproteinases
2 and 9 in sera of patients with gastric cancer,
which helps monitor the efficacy of anticancer
therapy, adjust treatment regimens, and improve
survival rates. The ratio of levels of active to latent
forms of A and B gelatinases is determined in the
serum; and ratios lower than 0.2 for gelatinase A
and 0.5 for gelatinase B are associated with a favorable prognosis, while ratios above the aforesaid
levels are associated with unfavorable prognosis.
The methods proposed can be used to monitor the effectiveness of anticancer therapy and to
predict the course of disease in patients with gastric cancer.
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Content of the innovation:

A METHOD TO PREDICT SURVIVAL IN PATIENTS WITH SEROUS
OVARIAN CANCER BASED ON Ki-67 PROLIFERATION MARKER
AND ESTROGEN-PROGESTERONE STATUS OF THE TUMOR

O

varian cancer is known to belong to a
group of hormone-dependent tumors.
This implies an important role of hormonal imbalance in the pathogenesis of this disease. Hormonal
imbalance leads to hyperstimulation of ovulation
and chronic hyperestrogenia accompanied by reduced secretion of progesterone.
Methods for diagnostics and treatment of
ovarian cancer (OC), which are used in clinical
practice, are primarily focused on characteristics
such as tumor stage, histological structure of the
tumor and its degree of differentiation. They do not
satisfy physicians, because the degree of differentiation of ovarian tumors, frequency of metastasis
and survival of patients do not directly correlate
to one another.
The above shows that it to needed to identify
additional indicators that objectively reflect the biological characteristics of the tumor. Such indicators
may include proliferative activity and expression of
steroid hormone receptors.
Mitotic activity can be assessed using flow
cytofluorimetry and concentration of hormone receptors in ovarian tumor tissue can be assessed
by biochemical radioligand method. These methods, however, are not free from shortcomings. The
method of flow cytofluorimetry needs expensive
equipment, and ovarian tissue samples used for
biochemical assessment of hormone receptor may
contain both tumor cells and unaltered epithelium;
as a result, it is not possible to determine the concentration of steroid hormone receptors in tumor
cells as such.
In the last decade, thanks to the development
of new molecular biological methods, it has become possible to assess protein products of genes
using specific monoclonal antibodies (mAbs). This
method allows evaluating the proliferative potential
and receptor status in a tumor tissue with a specific
morphological structure.
There are integral indicators of the proliferative potential of the tumor and its estrogen-progesterone receptor status. These include expression
of Ki-67 antigen and estrogen and progesterone

receptors determined using immunohistochemical method. This method makes it possible to objectively evaluate the proliferative activity and the
presence of steroid hormone receptors in epithelial
cells of ovarian cancer. The method is also instrumental in determining the sensitivity of tumors to
hormone therapy.
The task to predict the survival of patients
with serous ovarian cancer, who did not receive
neoadjuvant chemotherapy, can be approached
by immunohistochemical detection of the expression of indicators such as biomolecular markers
of cell proliferation: Ki-67 (MIB-1 clone), estrogen
receptor (1D5 clone ) and progesterone (PgR636
clone) in tumor tissue determining the number of
positively stained cells (%).
To establish a statistically reliable 5-year survival prognosis for patients with serous ovarian
cancer, the obtained values of markers’ expression
in ovarian tumors should be compared with the
values of their medians (Me):
• if the value of proliferation marker Ki-67 expression is below Me, the 5-year survival rate for
patients with ovarian cancer is 75%;
• if the value of estrogen and progesterone receptors expression is above Me, the 5-year survival
rate for patients with ovarian cancer is 70%.
The proposed method helps make more accurate statistically reliable prediction of survival in
patients with serous ovarian cancer after surgery
and can be used in clinical practice.

Expression of proliferative marker Ki-67 in serous ovarian
cancer, x400
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(Developed jointly with A.A. Bohomolets Medical University)
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Content of the innovation:

USE OF CANCER AUTOVACCINES IN A COMBINED THERAPY
OF CANCER PATIENTS

W

hile various methods of biotherapy are
recommended to enhance the efficacy
of classic methods of cancer therapy, achieve complete recovery, and prevent recurrences and metastases, cancer autovaccines (CAVs) are considered
to be especially promising.
The authors have developed special approaches to the construction of CAVs on the basis
of antigens from patient’s tumor tissue modified
with cytotoxic lectins (CLs) produced by saprophytic bacterium B.subtilis B-7025. This technique
ensures a high specificity and immunogenecity
of CAVs due to the presence of modified tumorassociated antigens and microbial adjuvants. The
use of CAVs in a combined therapy of malignant
tumors of a wide range of localizations and histological forms significantly increases the survival
time and improves both immunologic indices and
the quality of life.
CAVs are used in the post-surgical period to
increase the survival time, improve the quality of
life, and prevent recurrences and metastases due to
improved anticancer resistance. Depending on the
patient’s state and necessity of other therapies, the
course of autoimmunotherapy includes 3 injections
with 7-day intervals followed by re-vaccination
(1 and 6 months after the last vaccination); the
vaccination is typically performed on day 10 to
14 after the surgery or on day 18 to 21 after the
completion of chemo-/radiotherapy. The vaccine is
always administered subcutaneously.
The vaccine is indicated for stage
1 to 3 cancer patients after surgical removal of the tumor.
The use of the vaccine
has no age limitations.
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It can be used as a means to restore the immunity
after surgical intervention or as a means of immunologic correction after surgery or chemo-/radiotherapy.
CAVs provide anticancer effects, help the
patient better tolerate chemo-/radiotherapy, and
prevent cytopenia. In various nosologic forms of
malignant tumors, CAVs prevent recurrence and
metastasizing. Also, autovaccine is indicated for
treatment of functional immunodeficiency, suppression of phagocytic and cytolytic functions of
immunity. CAVs are prescription only agents, and
should be administered under close control.
In a combined therapy of gastric cancer,
CAVs improve the survival time even in the presence of metastases (T3-4N1-3M0).
In the treatment of lung cancer, CAVs improve the survival time and normalize immunological indices and the quality of life of patients with
squamous cell carcinoma and other histological
forms.
In a combined therapy of colorectal cancer,
CAVs improve the 5-year survival rates. In particular, vaccinated patients with stage T3-4N 0M 0
colon adenocarcinoma showed an average 5-year
survival rate of 88.37% and a recurrence-free rate
of 79.67 versus 74.44% and 63.91%, respectively,
in patients treated with surgery only.
In a combined therapy of breast cancer, CAVs
improve the 5-year survival rate, normalize immunologic indices, and improve the quality of life.
To sum up, immunotherapy with the use of
cancer autovaccines ensures the formation of specific immune anti-tumor response, normalizes
immunologic indices, increases the survival time, and
improves the quality of life.
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Content of the innovation:

A METHOD TO INCREASE THE EFFICACY
OF ANTITUMOR VACCINES
method does not require additional special equipment and can be widely used to increase the efficacy of anti-tumor vaccines. The high efficiency
and lack of adverse side effects make this method
a promising approach which can be used in cancer
therapy and justifies implementing it in the clinical practice with the view of improving the treatment efficacy in post-surgery patients to prevent
recurrences and metastases as well as to increase
survival.

INNOVATE OFFERS

R

ecent years have seen an intensive development of new ways and means of
tumor immunotherapy (vaccines, immunoadjuvants, cytokines, etc.) based on the specific induction of antitumor resistance in the host. One
reason for the interest in immunotherapy is that
the efficiency of traditional anti-cancer methods
(surgery, chemotherapy, radiology) has largely
reached its maximum. At the same time, possibilities for enhancing immunotherapy results based
on defining the regulation patterns of tumor immunity and optimized biotechnological processes are
far from being exhausted in oncology. Therefore,
the development of all-round technologies for the
production of antitumor vaccines from tumors of
different origins for specific immunotherapy is a
very promising approach.
The authors developed a method for increasing the effectiveness of anticancer vaccines through successive application in combined therapy regimes of a cytotoxic lectin isolated from the cultural
liquid of B. subtilis B-7025 and antitumor vaccine
produced on its basis with the view of improving
the life expectancy and quality. An advantage of the
invention is that the bacterial lectin is used not only
for the production of the anticancer vaccine, but
also as an immunomodulating agent that is injected
in intact mice or tumor-bearing animals before surgical removal of the tumor only several times. Due
to a rapid antigen presentation and stimulation of
the activity of immunological reactions, the antitumor resistance increases. This not only
increases the therapeutic effectiveness
of anticancer vaccines and helps improve the quality of life but also makes
the treatment less expensive.
Thus, the proposed method allows obtaining a higher therapeutic efficacy in mice compared to anti-tumor
vaccine alone and thus saving on the
purchase of appropriate adjuvants. The
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Content of the innovation:

ANTITUMOR VACCINE BASED ON MICELLAR
GLYCOPEPTIDE — CPG-DNA COMPLEX

A

glycopeptide-based vaccine in a complex
with a bacterial DNA of certain composition contains a built-in adjuvant fragment of
a bacterial DNA molecule with non-methylized
cytosine residues, unlike the anticancer autovaccine developed in the R.E. Kavetsky Institute of Experimental Pathology, Oncology and Radiobiology
of the National Academy of Sciences of Ukraine,
which demonstrates best therapeutic effect in the presence of adjuvants that enhance it.
The laboratory technology for
the production of glycopeptide-based vaccine in a complex with the
bacterial DNA of certain composition is mainly a micellar complex
of a 50 kDa glycopeptide fraction
isolated from tumor cells containing tumor-associated antigens and

CpG-DNA of bacterial origin with non-methylized
cytosine obtained from the cultural liquid of Bacillus subtilis GP1-807-03, which is a potent natural
adjuvant that enhances the antitumor and antimetastatic effects of the vaccine.
The micellar complex, glycopeptide-based
vaccine-CpG-DNA, contains a built-in adjuvant
molecule — a fragment of the plasmid DNA of
Bacillus subtilis and is an effective
anticancer and antimetastatic agent
which is effective in animals with
transplantable tumors, in particular,
murine melanoma B-16. Should the
glycopeptides faction be isolated
from the surgical material of cancer patients, the vaccine based on
the micellar complex of this fraction and bacterial CpG-DNA can be
used in clinical practice.

Content of the innovation:

A METHOD TO INCREASE ANTITUMOR RESISTANCE

I

t is known that lectins synthesized by saprophyte bacteria are involved in the processes of carbohydrate-protein recognition, and
ensure intra- and inter-cell interactions. Bacterial
cytotoxic lectins can be used to create effective
anticancer drugs and unique immunomodulators
of directed action capable of stabilizing the tumor
process and preventing the emergence and spread of
metastases after surgical removal of tumors, which
may contribute to the effectiveness of treatment and
improve the quality of life in cancer patients.
The authors proposed a way to enhance the
antitumor resistance of animals by using extracellular lectin from the culture medium of Bacillus
subtilis, strain B-7025. The application of lectin
for the inhibition of tumor growth and preventing
the emergence or inhibiting the growth of metas-
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tases after the surgical removal of the tumor helps
increase the survival and improve the quality of
animals’ life. The scheme is as follows: bacterial
lectin of Bacillus subtilis B-7025 in concentrations
of 2,5-5,0 mg/kg is injected every day or every
other day, 4-5 times a day subcutaneously or intravenously to mice before the inoculation of tumor
cells or several days before the removal of the
tumor. This increases the antitumor resistance of
mice resulting in the inhibition of tumor growth of
different genesis and prevention/inhibition of metastases after surgical removal of tumors. Lectins
show no toxic effects.
The high efficiency and safety of bacterial
extracellular lectin provides experimental basis
and warrants implementing this agent in the clinical practice.
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Content of the innovation:

USE OF MICROSOMAL OXIDATION INDUCTORS
TO INCREASE THE SELECTIVITY OF ANTITUMOR DRUGS
s a rule, the presence of a tumor reduces
the activity of liver enzymes involved in
the metabolism of various drugs. Antitumor compounds as such affect the functional activity of
monooxygenases, change the biotransformation of
substances in the host, and exhibit their pharmacological properties depending on the type of the
monooxygenase system. Therefore, the functional
status of the microsomal oxidation in patients with
malignant tumors is essential. Drugs that cause
the induction or inhibition of monooxygenases
can be used to correct the functional state of the
microsomal oxidation system and the process of
biotransformation of endogenous substances.
It has been shown in tumor-bearing animals
that inclusion of phenobarbital, an inductor of microsomal oxidation, in the treatment scheme increases the activity of main enzyme systems involved in microsomal oxidation of hepatocytes i.e.
demetylase and hydroxylase systems. Phenobarbital added to the treatment schemes based on
most commonly used anti-tumor drugs typically
reduces their toxicity in animals with transplantable tumors.
It should be noted that the monooxygenase
induction, along with the reduction of toxic effects
of antitumor drugs, has never led to any reduction
in the antitumor activity. Thus, we can assume
that most anticancer drugs undergo metabolic biotransformation in the cytochrome P450-dependent oxidation system.

In an attempt to reduce the toxicity of cytostatics and phenobarbital’s inhibitory action on
the CNS, the authors studied two new domestic
original products synthesized on the basis of phenobarbital — benzonal and halonal. Both drugs
are inductors of the monooxygenase system in
the liver, but they are not hypnotic. Adding these
inducers to the scheme of anti-tumor treatment
of animals with transplantable tumors, either in
loading doses or as a course, leads to improved
selectivity of cytostatics.
Based on experimental data, more preferential is benzonal, which causes a more pronounced
modifying effect. In our study, we did not find any
anticancer drugs, whose selectivity might be decreased as a result of induction of microsomal
oxidation enzymes. In these conditions, most of
them showed a decreased toxicity without reduction of the antitumor effect.
It is considered appropriate to include inducers of microsomal oxidation – phenobarbital or
benzonal –in the treatment scheme, whether it is
a monochemotherapy or a polychemotherapy. The
inductors should be prescribed for the entire course
of antitumor therapy, starting 2-3 days before the
course begins in the following doses: phenobarbital — 0.2 g once a day, benzonal — 0.1 g twice a
day (every other day).

INNOVATE OFFERS
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Content of the innovation:

A METHOD FOR PHOTODYNAMIC THERAPY
OF MALIGNANT TUMORS

A

mong antitumor therapies, photodynamic
therapy (PDT) occupies a special place
due to its low invasiveness and maximal selectiveness in the destruction of tumor tissues.
The PDT method consists in the introduction
of tumor-tropic photosensitizers into a tumor-bearing organism, for example, one of porphyrin compounds, which can accumulate in malignant cells
making them photosensitive and inducing their selective damage under subsequent light irradiation.
The authors enhanced the tumor destruction
effectiveness of PDT using tumor-tropic photosensitizing substances (e.g., hematoporphyrin) in
a form of their complexes with antibodies against
angiogenic factors. The complexes accumulate in
tumor tissues in a higher concentration as they

bind not only to tumor cells as such (which is a
characteristic of porphyrin compounds) but also
to tumor angiogenic factors. Besides, light (laser)
irradiation of tumors is performed at time points,
which are selected with account for the circadian
oscillations in the angiogenic processes and in the
formation of angiogenic factors by tumor tissues.
This modification of PDT gives a 1.5-fold better
therapeutic effect in comparison with the traditional
PDT method.
Thus, the proposed original modification of
PDT helps improve the results of tumor treatment
owing to the enhanced accumulation of the photosensitizing agent in the tumor tissues and to the
fact that the PDT procedure is carried out at the
optimal circadian time.

Content of the innovation:

A TECHNIQUE TO MODIFY THE GOLDEN SURFACE OF A SENSOR
CHIP FOR IMMOBILIZATION OF GLUTATHIONE-S-TRANSFERASE
FUSION PROTEINS

I

n the sensor chips used for biosensor devices based on surface plasmon resonance
(SPR), one of the binding partners should be immobilized on the sensor surface. SPR-based biosensors are widely used in medicine and veterinary
(diagnostics), pharmaceutical and food industries
(quality control of raw materials, semi-finished
products and processed products), as well as in
biotechnologies. Time variation of the SPR angle
makes it possible to study the formation of macromolecular complexes without labeling procedures
in a real time. This greatly simplifies the experiment design.
SPR-based biosensors for studies of intermolecular interactions consist of a total internal
reflection prism, a gold-flashed quartz chip, a monochromatic light source (laser), photosensitive
element that records optical signals, and an electronic device that processes information automatically.
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The authors developed a new technique for
the modification of the sensor chip golden surface
that helps immobilize recombinant protein molecules with glutathione-S-transferase (GST) in a
defined surface concentration without detriment to
spatial conformation. For this purpose, the complex
of carboxythiol-acetate with cadmium-glutathione
is formed on the sensor chip golden surface. This
complex immobilizes GST-recombinant proteins.
After these modifications, chips can be used in
domestic biosensor devices with available and inexpensive reagents.
This technique for the modification of sensor
chip for immobilizing GST-fusion proteins is suitable for experimental scientific studies, namely,
analysis of protein-protein and protein-nucleic interactions. Moreover, taking into account the simplicity and relatively low cost, this technique may
also be used in medicine for screening diagnostics
of specific antibodies in biological fluids.
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Content of the innovation::

D

etermination of diagnostic indices that
allow predicting the course of pathologic process in a human body is an important aspect
of the studies in various fields of medicine, including oncology. Of special interest is the search for
marker products of metabolism, whose deficiency
or excess in the blood or tissues could be neutralized by physiologic or medicinal correction.
An importance of such purposeful search in
oncology is determined by conclusive data that
suggest that malignancy may develop not only as
a result of irreversible alterations in the cell genome but also as a result of epigenetic disorders,
first of all, changed DNA methylation status. Since
the latter is potentially reversible, its correction is
possible.
Among such marker metabolic products, one
could mention homocysteine (HC), a well-known
factor involved in the regulation of important biochemical processes. Numerous studies have shown
that the HC level in the human blood plasma is a
labile index responsive to numerous factors. Disturbed HC metabolism and elevated plasma levels
is a risk factor of the development of a number
of somatic diseases, in particular cardiovascular
pathologies, and cancer. In this context, a special
attention should be paid to the determination of HC
status in patients with breast cancer (BC) as this
pathology is presently very common in women.
The presented research work is aimed at the
correction and prevention of hyperhomocysteinemia (HHC) in BC patients on the
basis of the data of mathematical
analysis of associative relations
between HC plasma level and individual indices of the development and clinical course of cancer process.

There is a direct relationship between the
state of important elements of HC metabolism
(deficiencies of folic acid (FA), vitamin B 12, and
coenzymes of vitamin B6) and the elevated HC level
in the blood. Insufficient level of FA is among the
causes of cancer development, in particular BC.
In case of a combined a B12 and FA deficiency and
disturbed folate metabolism, the plasma level of
HC significantly increases. In this case the risk of
cancer development is also elevated. For the correction of these disorders, it may be necessary to
use FA, vitamins B6 and B12 in doses that exceed
physiologic doses.
The following is recommended for the prevention and correction of hyperhomocysteinemia:
• Give preference to food of plant origin balanced
in terms of the contents of B group vitamins and
micronutrients as well as break away from bad
habits (smoking, high coffee consumption).
• At least two times per year, take polyvitamin
complex with sufficient spectrum and normative dosage of vitamins B6, B12 and FA.
• All BC patients with co-morbidities (cardiovascular, endocrine, gastrointestinal, reproductive
organ pathologies) and bad habits that contribute
to chronic HHC, should avoid methionine loading.
In order to increase the efficacy of anticancer
therapy, they should take vitamins B6, B12 and
FA before and during the therapy.
• For normalization of HC metabolism, elevation of
tumor sensitivity to anticancer preparations and
radiotherapy, normalization of the
content of FA, vitamins B6 and
B 12, individualized prescription
of the above-mentioned vitamins
should be included in the treatment protocols of BC patients,
starting from physiologic doses
or using them supportively.
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CORRECTION OF DISTURBED METABOLISM
OF HOMOCYSTEINE IN BREAST CANCER
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Content of the innovation:

A METHOD TO SYNTHESIZE A STABILIZED SOLUTION
OF MAGNETITE NANOPARTICLES FOR TARGET DELIVERY
OF ANTITUMOR DRUGS
(In collaboration with the E.O. Paton Electric Welding
Institute, NAS of Ukraine)

M

agnetic nanoparticles feature a high level of magnetization and magnetic
sensitivity in magnetic field. They are of interest
as a promising field of biotechnology and medicine.
Of special importance is their use as a means of targeted drug delivery into specific sites of the body.
Success in this field is to a considerable extent dependent on the stabilization of magnetic
nanoparticles, particularly Fе3О4, because their high
surface activity causes nanoparticles to aggregate
in solutions.
The authors developed a technique that
helps obtain a stabilized solution of magnetite nanoparticles for targeted delivery
of antitumor drugs by way of dispergation of magnetite nanoparticles and bilayer coating with dextran-90 or sodium oleate and a
mixture of natural phospholipids
during sonification of the solution.
The resulting stable solution of nanoparticles does not form agglomerates and sediment for a long period of time.

The process of producing the stabilized solution of magnetite nanoparticles for the targeted
delivery of antitumor drugs includes the use of
magnetite nanoparticles in polymer coating.
In the course of this process, the first coating layer of nanoparticles containing dextran-90
or sodium oleate is applied with the help of ultrasound in 4-5 steps with 5-minute intervals at a
temperature of 90-100°С to the final concentration
of 0,25-0,5%.
The second layer containing phospholipids
is made in 5 steps at a temperature of 40-50°С;
the final concentration of phosphatydylcholine is
brought to 1,5% weight in the water
phase.
The nanoparticles synthesized by this method can be used
for purposes of production of magnetic field-controlled forms of drugs
and can help improve the results of
chemotherapy and reduce toxic side
effects of cytostatics with respect
to normal cells.

Electronographic phase analysis (a) and transmission
microscopy (b) of stabilized magnetoliposomes
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METHOD FOR LIGHT-OPTICAL VISUALIZATION
OF IRON-CONTAINING NANOPARTICLES
IN CELLS IN VITRO

O

ne priority tasks for experimental and
clinical oncology is the creation of modern anticancer drugs designed for targeted delivery to tumors. To this end, latest achievements of
nanotechnology are used. Recently, research efforts have been focused on creating targeted transport
systems using iron nanoparticles as vectors. Due
to their size, nanoparticals gain some unusual features, in particular, magnetic properties.
One way to control whether iron-containing
nanocomposites have been successfully delivered
to the target site is visualizing their presence in
tumor cells.
Established methods for visualization of
iron in tissue samples, which are based on histochemical techiques or electron microscopy, have
drawbacks. For instance, use of paraffin sections
of the tissue impedes visualization of a ferromag-

net when working with cell cultures in an in-vitro
system.
The authors propose an informative, not
time-consuming and fairly simple method of lightoptical visualization of iron oxide, which is part of
anticancer nanomedicines in cytological preparations of tumor cells in an in-vitro system.
The method is based on a cytochemical reaction with potassium ferro- and ferricyanide to
detect Fe3+ and Fe2+ in cytological preparations.
The method proposed is an objective marker
of the presence of a ferromagnet in cells that were
cultured in vitro, as well as in ascite cells. It helps
obtain information about the pattern of influx, accumulation and localization of iron in the cells. This
method helps visualize iron nanoparticles by light
microscopy in the cytological preparations of cells
that were cultured with iron nanosystems.

Content of the innovation:

L

iposomal formulations help overcome obstacles in the application of chemotherapy of tumors due to reduced side effects, improved selectivity of target cells destruction, as
well as optimized circulation time of the drug in
the bloodstream.
A necessary condition for preserving the
functions of liposomes over a certain period of
time is their stability, which is determined by the
degree of oxidation of fatty acids that make up the
phospholipid membranes. One of the main indicators that characterize the degree of oxidation of
fatty acids is the peroxide, or iodine, index (number
of milliequivalents of oxygen, which corresponds
to the amount of peroxide per 1000 g of tested
substance).

Stability of lipids and liposomes is also extremely important in the production of liposomal
nanocomposites containing nanosized particles of
ferromagnetic materials and in targeted delivery of
drug to the tumor site in case it is resistant to existing chemotherapeutic agents. The authors propose
a method for measuring the iodine index of lipids
by means of differential voltammetry.
The method is instrumental in measuring this
index in optically opaque solutions, which serve as
raw materials for the synthesis of liposomes. Moreover, this method is useful for rapid analysis, regardless
of the optical density of the solution of liposomes.
This improved method removes the restrictions that exist in traditional methods of measuring
the lipid peroxidation index.
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METHOD FOR QUALITATIVE ANALYSIS OF LIPIDS
FOR PRODUCING LIPOSOMES AND ASSESSMENT
OF THE STABILITY OF MAGNITOLIPOSOM
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Content of the innovation:

STUDY OF CARCINOGENIC PROPERTIES
OF NEW COMPOUNDS AND MEDICINAL AGENTS

A

t the stage of experimental approbation
of new medicinal agents (MA), the detection and prevention of their possible hazardous
action as carcinogenic compounds is of special
importance. The testing of medicinal agents for
carcinogenic activity has a lot in common with the
methodical principles used in studies of mutagenic
action of chemical compounds, biological products,
and dietary supplements. However, MAs are administered for long periods of time in some therapies;
and this should be specifically taken into account
in the interpretation of findings and evaluation of
the potential danger of MAs for humans. Therefore,
a well-managed system should be in place to test
MAs for potential carcinogenicity.
The authors have developed guidelines for
testing MAs and compounds for carcinogenicity
and evaluating their potential danger for humans.
The first chapter entitled «The main principles for
selection and characteristics of medicinal agents
for experimental carcinogenicity studies» substantiates the necessity of analytical and information
support at the initial stages of a preclinical study
of a new MA; lists the MA classes that must be assessed for carcinogenic danger for humans and the
agents whose testing for carcinogenic properties is
not obligatory. The following MAs are classified as
those that must be tested for carcinogenic risk: the
MAs indicated as therapeutic, curative-cosmetics,
or repellent agents and contraceptives, especially
those that are recommended for life-long use with
prolonged repeated courses; over-the-counter MAs;
MAs for pediatric practice; MAs for treatment of
pregnant women and during lactation in therapeutic pathologies. The testing for carcinogenicity is
not obligatory for MAs indicated for treatment of
malignant neoplasm in adults; for treatment of lifethreatening diseases; and analogs of foreign MAs,
if there is substantive evidence in the literature that
they are not carcinogenic.
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The chapter «Requirements to experimental
carcinogenicity studies» describes the criteria that
should be considered when planning a study, such
as selection of experimental animals; determination of the dosage; routes of administration (oral,
parenteral, subcutaneous, intradermal, epicutaneous, intramuscular, intraperitoneal, etc.; epicutaneous testing, intratracheal, transplacental method);
pathomorphological study of the experimental material; basic records of the study and requirements
to the documentation of findings.
The chapter «Evaluation of the findings of a
carcinogenicity study» looks into requirements for
the documentation of histological assays, data on
the average latent period of cancer, metastases,
changes in the animal’s weight, and survival. Methodical approaches are specified that should be
used in selecting the methods for statistical analysis with account for concrete objectives, conditions
of the tests, and data obtained at various stages.
The procedure for determination of main parameters
of carcinogenic activity is described in details, including the presence (and the rate) of MA-induced
tumors; increased rate of spontaneous tumors; reduced latent period; increased average number of
tumors per animal (multiplicity coefficient); shifts
in the benign to malignant tumor ratio.
The principles are described based on which
the State Pharmacological Center of MH of Ukraine
(on the basis of IARC guidelines) recommends to
evaluate the findings of carcinogenicity studies of
an MA.
The paper contains guidelines on the preparation of a scientific report about the results of a
study in compliance with the applicable national
standard.
A final decision on the sufficiency of findings
of MA testing for carcinogenicity and its approval
for clinical trials is made by the State Pharmacological Center of MH of Ukraine.
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A CYTOGENETIC METHOD TO EVALUATE INDIVIDUAL
RADIATION SENSITIVITY FOR PRIMARY PREVENTION
OF RADIOGENIC CANCER
formation allows predicting objectively possible
acute and remote consequences of radiation exposure, including exposure in a low-dose range.
The measurement of individual radiation sensitivity
has a practical value in developing and introducing measures for primary prevention of radiationinduced diseases in the following cohorts of the
Ukrainian population:
• nuclear power plant workers;
• inhabitants of radioactively polluted regions, in
particular after the Chernobyl catastrophe;
• medical staff exposed to ionizing radiation;
• cancer patients treated with radiotherapy, chronic
patients with weakened immunity who are frequently exposed to irradiation during X-ray examinations, and others.
The application of the developed cytogenetic
method of human individual radiation sensitivity
evaluation will contribute to the effectiveness of
primary prevention of radiogenic cancer.

INNOVATE OFFERS

T

he World Health Organization had declared the 21st century a century of preventive medicine and individualization of health
care. Therefore, the world tendencies in cancer
prevention have shifted towards a focus on primary prevention of cancer, including radiogenic
cancer.
Radiation-induced chromosome destabilization in somatic cells is known to have a prognostic
potential and predict increased risk of radiogenic
cancer. To assess this parameter, the Department
of Radiobiology and Ecology of the Institute developed a test system which measures the individual
radiosensitivity based on cytogenetic parameters.
The system registers and analyzes chromosome
aberrations in peripheral blood lymphocytes (PBLs)
induced by test exposure of G2 phase PBLs to radiation and quantitative assessment of ionizing
radiation effects on the human body taking into
account the efficiency of DNA reparation. This in-
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Content of the innovation:

A METHOD TO TEST NON-CYTOTOXIC DRUGS
FOR ANTITUMOR ACTIVITY

T

he authors developed a new method for
testing non-cytotoxic drugs (NCDs) for
antitumor activity that is suitable for rapid screening of a wide range of NCDs and administration
modes. The novelty of the proposed method lies
in the fact that the NCD is administered to healthy
animals and the results of the test are assessed using a previously patented method (O.A. Orlov, V.F.
Chekhun. Method for Integral Evaluation of Nonspecific Resistance to Malignant Tumors with the
Help of Carcinolysis Reaction. — Pat. Ukraine No.
45210 dated 26.10.2009. — Bull. No. 20/2009).
The classical method of testing drugs for
antitumor activity has drawbacks, which greatly
complicate preclinical studies of NCDs in oncology. The traditional method does not differentiate
between the testing of cytotoxic drugs and NCDs. It
requires a full-scale long-term oncological experiment using a sufficiently large number of animals

with transplanted or induced tumors. Moreover,
only a small number of different drugs or different
doses and administration modes can be tested in
one experiment.
The proposed method is free from all these
drawbacks. The first drawback is overcome by definition (name) of the method. Due to the fact that
healthy animals are used instead of animals with
tumors, there is no need to conduct a full-scale oncologic experiment. Thus, there is no need to wait
for a long time to see the result. Also, there is no
need in a large numbers of animals, which, in the
case of the classical method of testing, is due to
the fact that any animal population is heterogeneous in terms of antitumor resistance. Because of
this, the proposed method is also free from the last
drawback, i.e. it allows expanding several times the
range of the drugs tested or doses and administration modes of the same drug.

Content of the innovation:

A METHOD TO TEST NUTRITION PRODUCTS
FOR ANTITUMOR ACTIVITY

I

n the classical method of testing foods for
anti-tumor activity, the following parameters are used as endpoints: tumor rate (i.e., the
percentage of animals showing tumor growth); average weight of a tumor at the standard time point
when animals are sacrificed; growth rate, which is
determined by periodic measuring the geometric
dimensions of the tumor in living animals; and
average life span of animals in the control and
main groups.
This method requires many months of experiments on chemical and radiation carcinogenesis
(where the influence of the diet on the occurrence
of induced tumors is studied) or experiments with
transplantable tumors, which take about a month
or more for some commonly used tumors. In these
experiments, the number of animals per group is
usually around 10, if the resulting effect is to be
determined reliably. If it is necessary to measure
the tumor weight on the day of sacrificing the ani-
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mals and the life expectancy, each group should
be doubled. In addition, in order to develop sound
recommendations on the use of any product for
clinical nutrition, at least three nutrition regimens
should be tested. According to existing standards,
such experiments should be conducted using not
less than two transplanted tumors for each of at
least two species of test animals (usually mice
and rats).
Thus, the total number of animals used to
test a nutrition product is about 160, if only the
growth rate and weight of tumors is evaluated. If
the life expectancy is also evaluated, the number
of animals should be doubled. Such a study is very
material- and labor-intensive, so it is usually difficult to study several nutrition products simultaneously.
Such experiments are necessary in order to
reasonably determine the antitumor activity of the
tested product and develop guidelines for its use
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Content of the innovation:

DISPERSED FIBROUS CARBON ADSORBENTS

D

ispersed fibrous carbon adsorbents are
finely dispersed activated carbon fibrous materials in 70% ethyl alcohol or 0.2% zinc
sulfate solution. Dispersion of the fibrous material
to individual fibers improves its sorption-kinetic
properties, ensures a more complete contact with
the wound area of any configurations and decreases the traumatism and soreness during bandaging.
The quantity of sorbent per ligation decreases too.
Ethyl alcohol or zinc sulfate as the components
of dispersed fibrous sorbents, bring in
an additional antibacterial or anti-inflammatory effect. Dispersed fibrous
carbon adsorbents ensure a 1.5–1.8

fold reduction of the disability period caused by
occupational or domestic microinjury.
Dispersed fibrous carbon adsorbents do not
cause allergic reactions and skin irritation.
Dispersed fibrous carbon adsorbents in 70%
ethyl alcohol or 0.2% zinc sulfate solution are used
in surgery and combustiology (in hospital settings
and at home), and are designed for local therapy
of microinjury and surface burns, trophic ulcers,
decubitus ulcers and erosive lesions of
the mucous of the nasal cavity, mouth,
vagina.
Available in hermetically sealed
bottles or containers.

Content of the innovation:

A

dsorptive carbon dressing represents an
activated carbon fiber material with expanded (1500 cm2/g) sorption surface and unique
sorption-kinetic characteristics, which provides
rapid adsorption of a large quantity (up to 1.5 g
per 1 g of weight of the carbon material) of various
biologically active components from the wound
content, including the products of protein catabolism and proteolysis, bacterial endotoxins, biogenic amines and
mediators of inflammation. This
leads to the attenuation of the
intensity of local vascular and inflammatory reactions. Haemostatic
properties of carbon fiber materials due to their specific surface
chemistry help reduce the duration of bleeding 2–4 times, and
the volume of blood loss 1.5–2
times. Adsorptive carbon dressing

blocks local sources of intoxication and prevents
the reinfection of wounds. It does not cause allergic
reactions and skin irritation.
Adsorptive carbon dressing is used in surgery and combustiology (in hospital settings and
at home). It is designed for application-sorption
therapy of wounds and burns, trophic ulcers, decubitus ulcers and erosive lesions of mucous of the
nasal cavity, mouth, vagina, as well
as for the prevention and treatment of wound infection and for
ex tempore immobilization of biologically active compounds, such
as proteolytic enzymes and antiseptics.
Available in double sealed
packages, in pieces of the following sizes: (5x10), (10x10), (10x20)
cm. Other sizes are available on a
by-order basis.
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Content of the innovation:

CARBONIC ENTEROSORBENTS

P

harmacotherapy and prevention of tuberculosis warrant timely and active use of
the most effective and safe curative means. Also,
modern therapy of tuberculosis includes a combined use of specific antibacterial preparations and
medicines of various pharmacologic groups. Combined chemotherapy allows increasing the overall
efficacy of treatment. However, antituberculosis
drugs have side effects, which can aggravate when
applied in a combined therapy or in supportive
treatment.
Acute and chronic hepatitis is one of the
most common complications of antituberculosis
therapy. Despite significant progress in the treatment of tuberculosis, the problem of detoxification
during prolonged administration of antituberculosis
drugs remains to be solved.
To decrease the toxic effects
of antituberculosis preparations
and to treat the complications,
sorption methods can be used. In
patients with liver dysfunction insuspective to hepatotropic therapy,
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hemosorption on carbon sorbents helps normalize
biochemical indices of the blood and improve the
tolerability of tuberculostatic therapy in the patients
with toxico-allergic reactions to antituberculosis
drugs. Carbon enterosorbents can be used as reliable detoxification agents to treat overdosing or
poisoning caused by antituberculosis drugs or to
decrease the toxic effects of medicines.

ДОСЛІДЖЕННЯ, ЩО МОЖУТЬ БУТИ
ВИКОНАНІ ЗА КОНТРАКТАМИ
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ИССЛЕДОВАНИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ
ВЫПОЛНЕНЫ ПО КОНТРАКТАМ
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Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології
ім. Р.Є. Кавецького НАН України забезпечений штатом висококваліфікованих науковців патофізіологів та онкологів і матеріально-технічною
базою для надання високоякісних сучасних послуг:
1. — РЕФЕРЕНТНА ЛАБОРАТОРІЯ З ДІАГНОСТИКИ ОНКОГЕМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ:
діагностичні дослідження гемобластозів: гострих і хронічних лейкозів, мієлодиспластичних
синдромів, різних форм мієлопроліферативних захворювань (морфологічні, цитохімічні, молекулярно-генетичні дослідження та визначення імунофенотипу злоякісних клітин).
Диференційно-діагностичні дослідження включають:
• визначення морфоцитохімічних варіантів гострих лейкозів за франко-американо-британською (ФАБ)
класифікацією (ГЛЛ L1–L3, ГМЛ M0–M7);
• визначення імунологічного варіанту гострих і хронічних лімфолейкозів В- і Т-клітинного походження
за класифікацією європейської групи з імунології лейкозів (EGIL) та у відповідності з класифікацією
ВООЗ;
• визначення нозологічної форми В- і Т-клітинних неходжкінських злоякісних лімфом (НЗЛ) в лейкемічній фазі розвитку за допомогою імуноцитохімічних і морфоцитохімічних методів у відповідності
з класифікацією ВООЗ 2008 р.
Регулярне проведення науково-практичних семінарів для лікарів гематологів, онкологів і клінічних
лаборантів з актуальних питань діагностики гемобластозів, обговорення нових класифікацій ВООЗ,
визначення стратегії діагностики і лікування окремих нозологічних форм захворювань.
2. — МОНОКЛОНАЛЬНІ АНТИТІЛА (МКАТ) ДЛЯ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ:
Мишині моноклональні антитіла проти антигенів людини:
CD3, CD4, CD5, CD7, CD8, CD10, CD13, CD15, CD16, CD19, CD20, CD22, CD25, CD27, CD34, CD37, CD38,
CD43, CD45, CD45RA, CD48, CD54, CD56, CD66e, CD95, CD150, CD227/MUC1, CD326/ЕрСАМ, , κ і λ легкі
ланцюги Ig, HLA-ABC, HLA-DR, пан-кератин, кератин-18, p53, антиген проліферуючих клітин ІРО-38.
(Свідоцтво про державну реєстрацію №11072/2011 на «Антитіла моноклональні ТУ У 24.4-05416946002:2011»)
Вміст пробірок: 200 µg очищених антитіл в PBS з 0,2% БСА і 0,1% азиду натрію.Для лабораторного
використання in vitro. Температура зберігання 4-8oC
Застосування:
• візуалізація внутрішньоклітинної локалізації білків;
• іімунофенотипування клітин різного гістогенезу;
• імунофенотипування субпопуляцій клітин, що беруть участь в імунній відповіді;
• визначення тканино-специфічних антигенів;
• функціональні дослідження, шляхи передачі сигналів;
• специфічне виділення клітин і білків;
• імунофенотипування клітини при лейкеміях та лімфомах ;
• диференціальна діагностика пухлин різного гістогенезу;
• оцінка імунологічного статусу.
3. — ВАКЦИНОТЕРАПІЯ ОНКОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ:
• виготовлення індивідуальної протипухлинної вакцини на основі пухлинних антигенів хворого та
ад'юванту мікробного походження (Сертифікат МОЗ України № 411/03-300200000 від 9.12.2003 р.);
виготовлення індивідуальної протипухлинної вакцини на основі глікопептидів пухлинних клітин
хворого (Патент на винахід № 57608 А. Україна. 16.06.2003);
• довготривала профілактика виникнення рецидиву і метастазів за допомогою протипухлинних вакцин
на основі пухлинних антигенів в надмалих дозах;
• визначення рівня маркерів пухлинного росту (раково-ембріональний антиген, α-фетопротеїн та ін.);
циркулюючих імунних комплексів; реакції гіперчутливості уповільненого типу для оцінки ефективності вакцинотерапії.
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4. — ВИЗНАЧЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РАДІАЦІЙНОЇ ЧУТЛИВОСТІ (ІРЧ):
кількісна оцінка дії іонізуючої радіації на організм людини з урахуванням його індивідуальних
особливостей і, насамперед тих, що зумовлені здатністю клітин організму до репарації радіаційно
індукованих пошкоджень ДНК з використанням цитогенетичного методу.
Визначення ІРЧ людини має практичне значення для наступних категорій населення при:
• обстеженні онкологічних хворих до початку променевої терапії з метою мінімізації постпроменевих
ускладнень з боку здорових тканин, що оточують пухлину;
• обстеженні медичних працівників із сфери дії іонізуючих випромінювань (радіаційні онкологи, рентгенологи та інші);
• повторних рентгенологічних обстеженнях осіб зі спадковою онкообтяженістю, а також пацієнтів з хронічними захворюваннями, ослабленим імунітетом, при тривалих та контрастних обстеженнях тощо;
• обстеженні населення в умовах дії радіаційного фактору Чорнобильської катастрофи для підвищення
ефективності первинної профілактики радіогенних патологій;
• підборі та обстеженні працівників на підприємствах атомної енергетики;
• обстеженні мешканців населених пунктів, що розташовані поблизу підприємств, пов'язаних із виробництвом ядерних відходів.
5. — КЛІТИННИЙ БАНК ЛІНІЙ З ТКАНИН ЛЮДИНИ ТА ТВАРИН
НАДАЄ ВИСОКОЯКІСНІ ПОСЛУГИ:
Депонування дослідницьких біологічних матеріалів в умовах рідкого азоту (-196°С):
• приймання на довгострокове зберігання (депонування) у кріобанку клітинних ліній і штамів, вірусів,
бактерій, ДНК, зразків пухлин та ін. дослідницьких матеріалів наукових та учбових установ. Депонування за договором може проводитись індивідуальними замовниками і організаціями;
• кріоконсервація та наступне довгострокове зберігання у кріобанку в умовах рідкого азоту зразків
кордової крові, кісткового мозку та чистих популяцій стовбурових клітин людини та інших живих
істот. Депонування за Договором може проводись індивідуальними замовниками і організаціями.
Депонування біологічних матеріалів від онкологічних хворих:
• зберігання фрагментів пухлин, отриманих під час хірургічного втручання, у рідкому азоті.
• приготування стерильних фрагментованих суспензій клітин пухлин та програмована їх кріоконсервація
і зберігання (у життєздатному стані).
• отримання суспензій мононуклеарів крові, кісткового мозку від хворих на лейкози та їх програмована
кріоконсервація і довгострокове зберігання (у життєздатному стані).
• зберігання зразків плазми чи сироватки крові або іншої біологічної рідини в умовах скрапленого
азоту.
Забезпечення дослідників штамами пухлин та клітинних ліній.
6. — ВИЗНАЧЕННЯ СПАДКОВОЇ СХИЛЬНОСТІ ДО ОНКОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ:
• клініко-генеалогічне обстеження хворих та визначення ризику виникнення пухлинної хвороби у членів
їх родини та нащадків,
• складання та генетико-математичний аналіз родоводів, що дозволяє визначити тип успадкування та
оцінити ризик можливого розвитку даної онкопатології у нащадків пробанда
• оцінка нестабільності геному лімфоцитів периферичної крові (метод ДНК-комет, цитогенетичне дослідження хромосом — кількісний та якісний аналіз аберацій та сайтів підвищеної ламкості).
7. — ЗДІЙСНЕННЯ ДОКЛІНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СПЕЦИФІЧНОЇ
ТА ТОКСИКОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ РЕЧОВИН ПРИРОДНОГО
ТА ХІМІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ:
• первинний скринінг протипухлинних препаратів; скринінг речовин як можливих протипухлинних
препаратів in vitro на панелі клітинних ліній з пухлин різної природи;
• доклінічні дослідження протипухлинної та антиметастатичної активності цитотоксичних/цитостатичних
агентів in vitro
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• вивчення гострої токсичності препаратів; дослідження кумулятивної токсичності препаратів; вивчення
хронічної токсичності препаратів;
• дослідження фармакокінетики та фармакодинаміки препаратів;
• визначення рівня пухлинних маркерів, цитокинів та факторів росту в біологічних рідинах та тканинах
(імуноферментний аналіз);
• культивування і клонування клітин, трансфекція і трансдукція клітин, препаративне накопичення і
програмована кріоконсервація клітин;
• цитогенетична характеристика клітин, визначення їх видової природи, встановлення автентичності
штамів;
• визначення антивірусної, зокрема антиретровірусної, активності досліджуваних речовин;
• визначення цитотоксичної активності лімфоцитів і природних кілерів, макрофагів;
• визначення ангіогенної та антиангіогенної активності речовин in vitro на клітинах та in ovo;
• мікроскопічні дослідження і фотографування цитологічних препаратів живих і пофарбованих клітин;
• визначення індивідуальної чутливості пухлин до хіміо- та гормонотерапії: експресія білків Pgp, GST
і інших та рецепторів стероїдних гормонів — естрогенів і прогестерону;
• оцінка фотосенсибілізуючої активності речовин, що пропонуються в якості можливих фотосенсибілізаторів для фотодинамічної терапії пухлин;
• молекулярно-генетичний скринінг у цитологічному та операційному матеріалі вірусу папіломи людини
високоонкогенного типу, вірусу герпеса, цитомегаловірусу та інші;
• визначення показників імунного статусу організму людини (імунограма);
• загальний розгорнутий аналіз крові із формулою та визначенням швидкості осідання еритроцитів
(ШОЕ) з використанням автоматичного геманалізатора;
• визначення у тканині та плазмі крові показників метіонінового обміну (метіонін, глутатіон, гомоцистеїн, цистеїн, S-аденозилгомоцистеїн, S-аденозилметіонін тощо) у здорових осіб та хворих на різну
патологію, у тому числі онкологічну, для корекції порушень (ІФА, біохімічні, ВЕРХ).
8. — ЯМР-СПЕКТРОМЕТРІЯ
Аналітичний метод для встановлення структури хімічних речовин, якісного та кількісного визначення
складу хімічних сполук у сумішах (харчові продукти, наркотичні та психотропні речовини), ідентифікації
молекулярної структури хімічних сполук. ЯМР-спектрометр «Mercury-300» (VARIAN, США) працює на
частоті 300 МГц (1Н), використовується для запису спектрів ЯМР на ядрах 1H, 13C, 31P, 29Si, 15N.
Прилад дозволяє використовувати широкий набір методик з одно- та двовимірної спектроскопії високої
роздільної здатності, має комп’ютерну систему обробки сигналу та представлення даних.
Реєстрація та інтерпретація 1H, 13C, 31P, 29Si, 15N-спектрів ЯМР для кількісного і якісного визначення
хімічних сполук та проведення медико-біологічних досліджень;
9. — РОЗРОБКА І ДОКЛІНІЧНА ОЦІНКА НОВИХ ГЕМО-, ЕНТЕРО- ТА АПЛІКАЦІЙНИХ СОРБЕНТІВ.
• оцінка in vitro фізико-хімічних властивостей сорбентів;
• вивчення основних механізмів дії сорбентів;
• вивчення лікувальної ефективності сорбентів в експериментах з моделюванням на тваринах різноманітних захворювань людини.
10 — ПІДГОТОВКА ТА ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТІВ ПРО ПАТЕНТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ згідно ДСТУ 3575-97
при плануванні і завершенні НДР та плануванні дисертаційних робіт:
• здійснення інформаційного пошуку згідно ДСТУ 3575-97 при плануванні і завершенні НДР та плануванні дисертаційних робіт;
• здійснення діяльності по забезпеченню захисту об’єктів інтелектуального права та обліку введенння
в господарчий обіг нематеріальних активів, створених в науково-дослідних установах медико-біологічного профілю різного відомчого підпорядкування.
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11. — ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ за допомогою розробленої на базі
інституту автоматизованої інформаційно-розрахункової системи «Анкета наукового співробітника» з
застосуванням технології рейтингового оцінювання за диференційними показниками:
• оцінювання індивідуальної результативності наукової та інноваційної діяльності наукових співробітників та осіб, що прирівнюються до них, в установах природничого профілю різного відомчого
підпорядкування (НАН, МОЗ, НАМН, МОНмолодьсім’яспорт, НААН України);
• оцінювання інноваційного потенціалу результатів НДР медико-біологічної спрямованості в установах
різного відомчого підпорядкування (НАН, МОЗ, НАМН, МОНмолодьсім’яспорт, НААН України;).
12. — ВИКЛАДАННЯ ЛЕКЦІЙ В РАМКАХ СОЦІАЛЬНО-ПРОСВІТНИЦЬКОГО ПРОЕКТУ «Науково-просвітницькі лекції фахівців-онкологів — на захист здоров’я молоді України», присвячених первинній
профілактиці раку, для учнівської молоді, їх батьків та викладачів:
• «Онкологія: основні уявлення»;
• «Фактори навколишнього середовища та рак»,
• «Роль спадкового фактору у виникненні злоякісних новоутворень»,
• «Гормони та рак»,
• «Особливості будови пухлинної клітини»,
• «Сучасні експериментальні методи і моделі дослідження раку»,
• «Сучасні методи діагностики і лікування онкологічних хворих»,
• «Сучасні методи діагностики в онкогематології»,
• «Сучасні методи лікування онкологічних хворих»
• «Профілактика раку»,
• «Здоровий спосіб життя — профілактика злоякісних новоутворень»
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Институт экспериментальной патологии, онкологии
и радиобиологии им. Р.Е.Кавецкого НАН Украины укомплектован
штатом высококвалифицированных научных сотрудников,
патофизиологов и онкологов и обеспечен материально-технической
базой для предоставления высококачественных современных услуг:
1. — РЕФЕРЕНТНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО ДИАГНОСТИКЕ ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ:
диагностические исследования гемобластозов: острых и хронических лейкозов, миелодиспластических синдромов, разных форм миелопролиферативных заболеваний (морфологические,
цитохимические, молекулярно-генетические исследования и определение иммунофенотипа
злокачественных клеток).
Дифференциально диагностические исследования включают:
• определение морфоцитохимических вариантов острых лейкозов по франко-американо-британской
(ФАБ) классификации (ГЛЛ L1–L3, ГМЛ M0–M7);
• определение иммунологического варианта острых и хронических лимфолейкозов В- и Т-клеточного
происхождения по классификации европейской группы по иммунологии лейкозов (EGIL) и в соответствии с классификацией ВОЗ;
• определение нозологической формы В- и Т-клеточных неходжкинских злокачественных лимфом
(НЗЛ) в лейкемической фазе развития с помощью иммуноцитохимических и морфоцитохимических
методов в соответствии с классификацией ВОЗ 2008 г.
Регулярное проведение научно-практических семинаров для врачей гематологов, онкологов и
клинических лаборантов по актуальным вопросам диагностики гемобластозов, обсуждение новых
классификаций ВОЗ, определение стратегии диагностики и лечения отдельных нозологических форм
заболеваний.
2. — МОНОКЛОНАЛЬНЫЕ АНТИТЕЛА (МКАТ) ДЛЯ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ:
Мышиные моноклональные антитела против антигенов человека:
CD3, CD4, CD5, CD7, CD8, CD10, CD13, CD15, CD16, CD19, CD20, CD22, CD25, CD27, CD34, CD37, CD38,
CD43, CD45, CD45RA, CD48, CD54, CD56, CD66e, CD95, CD150, CD227/MUC1, CD326/ЕрСАМ, , κ и λ легкие
цепи Ig, HLA-ABC, HLA-DR, пан-кератин, кератин-18, p53, антиген пролиферирующих клеток ІРО-38.
(Свидетельство о госрегистрации №11072/2011 на «Антитела моноклональные ТУ У 24.4-05416946002:2011»)
Содержимое пробирок: 200 µg очищенных антител в PBS с 0,2% БСА и 0,1% азидом натрия. Для
лабораторного использования in vitro. Температура хранения 4-8°С
Применение:
• визуализация внутриклеточной локализации белков;
• имунофенотипирование клеток различного гистогенеза;
• имунофенотипирование субпопуляций клеток, которые принимают участие в иммунном ответе;
• определение ткане-специфических антигенов;
• функциональные исследования, пути передачи сигналов;
• специфическое выделение клеток и белков;
• имунофенотипирование клеток при лейкемиях и лимфомах ;
• дифференциальная диагностика опухолей различного гистогенеза;
• оценка иммунологического статуса.
3 — ВАКЦИНОТЕРАПИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ:
• изготовление индивидуальной противоопухолевой вакцины на основе опухолевых антигенов больного и адъюванта микробного происхождения (Сертификат МЗ Украины № 411/03-300200000 от
9.12.2003 г.); изготовление индивидуальной противоопухолевой вакцины на основе гликопептидов
опухолевых клеток больного (Патент на изобретение № 57608 А. Украина. 16.06.2003);
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• длительная профилактика возникновения рецидива и метастазов с помощью противоопухолевых
вакцин на основе опухолевых антигенов в сверхмалых дозах;
• определение уровня маркеров опухолевого роста (раково-эмбриональный антиген, α-фетопротеин
и др.); циркулирующих иммунных комплексов; реакции гиперчувствительности замедленного типа
для оценки эффективности вакцинотерапии.
4. — ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАДИАЦИОННОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ (ИРЧ):
получение количественной оценки действия ионизирующей радиации на организм человека
с учетом его индивидуальных особенностей и, в первую очередь, тех, которые обусловлены
способностью клеток организма к репарации радиационно индуцируемых повреждений ДНК с
использованием цитогенетического метода.
Определение ИРЧ человека имеет практическое значение для следующих категорий населения при:
• обследовании онкологических больных до начала лучевой терапии с целью минимизации постлучевых
осложнений в здоровых тканях, которые окружают опухоль;
• обследовании медицинских работников, которые находятся в сфере действия ионизирующих излучений (радиационные онкологи, рентгенологи и другие);
• повторных рентгенологических обследованиях лиц с наследственной онкологической обремененностью, а также пациентов с хроническими заболеваниями, ослабленным иммунитетом, при длительных
и контрастных обследованиях и т.п.;
• обследовании населения в условиях действия радиационного фактора Чернобыльской катастрофы
для повышения эффективности первичной профилактики радиогенных патологий;
• подборе и обследовании работников на предприятиях атомной энергетики;
• обследовании жителей населенных пунктов, которые расположены вблизи предприятий, связанных
с производством ядерных отходов.
5. — КЛЕТОЧНЫЙ БАНК ЛИНИЙ ТКАНЕЙ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ УСЛУГИ:
Депонирование исследовательских биологических материалов в условиях жидкого азота (-196°С):
• принятие на долгосрочное хранение (депонирование) в криобанке клеточных линий и штаммов, вирусов, бактерий, ДНК, образцов опухолей и др. исследовательских материалов научных и учебных
учреждений. Депонирование по Договору может проводиться индивидуальными заказчиками и
организациями;
Депонирование биологических материалов онкологических больных:
• хранение фрагментов опухолей, полученных во время хирургического вмешательства, в условиях
жидкого азота;
• приготовление стерильных фрагментируемых суспензий клеток опухолей и программируемая их
криоконсервация и хранение (в жизнеспособном состоянии);
• получение суспензий мононуклеаров крови, костного мозга больных лейкозами и их программируемая криоконсервация и долгосрочное хранение (в жизнеспособном состоянии).;
• хранение образцов плазмы или сыворотки крови или другой биологической жидкости в условиях
жидкого азота;
Обеспечение исследователей штаммами опухолей и клеточных линий.

•
•
•
•

6. — ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВЕННОЙ СКЛОННОСТИ К ОНКОЛОГИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ:
клинико-генеалогическое обследование больных и определение риска возникновения опухолевой
болезни у членов их семьи и потомков;
составление и генетико-математический анализ родословных, что позволяет определить тип наследования и оценить риск возможного развития онкологической патологии у потомков пробанда;
оценка нестабильности генома лимфоцитов периферической крови (метод комет ДНК, цитогенетическое исследование хромосом);
количественный и качественный анализ аберраций и сайтов повышенной ломкости)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

7. — ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДОКЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ
И ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ВЕЩЕСТВ ПРИРОДНОГО
И ХИМИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ:
первичный скрининг противоопухолевых препаратов; скрининг веществ как возможных противоопухолевых препаратов in vitro на панели клеточных линий из опухолей разной природы;
доклинические исследования противоопухолевой и антиметастатической активности цитотоксических/цитостатических агентов in vitro;
изучение острой токсичности препаратов; исследование кумулятивной токсичности препаратов;
изучение хронической токсичности препаратов;
исследование фармакокинетики и фармакодинамики препаратов;
определение уровня опухолевых маркеров, цитокинов и факторов роста в биологических жидкостях
и тканях (иммуноферментный анализ);
культивирование и клонирование клеток, трансфекция и трансдукция клеток, препаративное накопление и программируемая криоконсервация клеток;
цитогенетическая характеристика клеток, определение их видовой природы, установление аутентичности штаммов;
определение антивирусной, в частности антиретровирусной, активности исследуемых веществ;
определение цитотоксической активности лимфоцитов и естественных киллеров, макрофагов;
определение ангиогенной и антиангиогенной активности веществ на клетках in vitro и in ovo;
микроскопические исследования и фотографирование цитологических препаратов живых и окрашенных клеток;
определение индивидуальной чувствительности опухолей к химио- и гормонотерапии: экспрессия
белков Pgp, GST и др. и рецепторов стероидных гормонов — естрогенов и прогестерона;
оценка фотосенсибилизирующей активности веществ, которые предлагаются в качестве возможных
фотосенсибилизаторов для фотодинамической терапии опухолей;
молекулярно-генетический скрининг в цитологическом и операционном материале вируса папилломы
человека высокоонкогенного типа, вируса герпеса, цитомегаловируса и др.;
определение показателей иммунного статуса организма человека (иммунограмма, фагоцитарная
активность);
определение специфических протеинов воспалительного процесса (альфа-2 макроглобулин, альфа-1-антитрипсин, альфа-фетопротеин, анти-тромбин ІІІ, фибриноген, С-реактивный белок и т.п.)
в плазме крови больных злокачественными новообразованиями и другими заболеваниями (иммуноферментный анализ);
общий развернутый анализ крови с формулой и определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ)
с использованием автоматического геманализатора;
определение в ткани и плазме крови показателей метионинового обмена (метионин, глутатион, гомоцистеин, цистеин, S-аденозилгомоцистеин, S-аденозилметионин и т.п.) у здоровых лиц и больных
различной патологией, в том числе онкологической, для коррекции нарушений (ИФА, биохимические,
ВЭЖХ).

8. — ЯМР-СПЕКТРОМЕТРИЯ
Аналитический метод для установления структуры химических веществ, качественного и количественного определения состава химических соединений в смесях (пищевые продукты, наркотические и
психотропные вещества), идентификации молекулярной структуры химических соединений.
ЯМР-спектрометр «Mercury-300» (VARIAN, США) работает на частоте 300 Мгц (1Н), используется для
записи спектров ЯМР на ядрах 1H, 13C, 31P, 29Si, 15N. Прибор позволяет использовать широкий набор
методик по одно- и двумерной спектроскопии высокой разрешающей способности, имеет компьютерную систему обработки сигнала и представления данных.
Регистрация и интерпретация 1H, 13C, 31P, 29Si, 15N -спектров ЯМР для количественного и качественного определения химических соединений и проведения медико-биологических исследований.
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9. — РАЗРАБОТКА И ДОКЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА НОВЫХ ГЕМО-, ЭНТЕРОИ АППЛИКАЦИОННЫХ СОРБЕНТОВ.
• оценка in vitro физико-химических свойств сорбентов;
• изучение основных механизмов действия сорбентов;
• изучение лечебной эффективности сорбентов в экспериментах с моделированием на животных
разнообразных заболеваний человека.
10 — ПОДГОТОВКА И ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТОВ О ПАТЕНТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ согласно
ДСТУ 3575-97 при планировании и завершении НИР и планировании диссертационных работ:
• осуществление информационного поиска согласно ДСТУ 3575-97 при планировании и завершении
НИР и планировании диссертационных работ;
• осуществление деятельности по обеспечению защиты объектов интеллектуального права и учета введения в хозяйственное обращение нематериальных активов, созданных в научно-исследовательских
учреждениях медико-биологического профиля разного ведомственного подчинения
11. — ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ с использованием разработанной на базе института автоматизированной информационно-расчетной системы «Анкета научного сотрудника» с применением технологии рейтингового оценивания по дифференциальным показателям:
• оценивание индивидуальной результативности научной и инновационной деятельности научных сотрудников и лиц, которые приравниваются к ним, в учреждениях естественного профиля разного
ведомственного подчинения (НАН, МОЗ, НАМН, МОНмолодежисемьиспорта, НААН Украины);
• оценивание инновационного потенциала результатов НИР медико-биологической направленности в
учреждениях разного ведомственного подчинения (НАН, МОЗ, НАМН, МОНСМС, НААН Украины;).
12. – ПРЕПОДАВАНИЕ ЛЕКЦИЙ В РАМКАХ СОЦИАЛЬНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА «Научнопросветительские лекции специалистов-онкологов для защиты здоровья молодежи Украины», посвященных первичной профилактике рака, для учащейся молодежи, их родителей и преподавателей:
• «Онкология: основные представления»
• «Факторы окружающей среды и рак»
• «Роль наследственного фактора в возникновении злокачественных новообразований»
• « Гормоны и рак»
• « Особенности строения опухолевой клетки»
• «Современные экспериментальные методы и модели исследования рака»
• «Современные методы диагностики и лечения онкологических больных»
• «Современные методы диагностики в онкогематологии»
• «Современные методы лечения онкологических больных»
• «Профилактика рака»
• «Здоровый образ жизни – профилактика злокачественных новообразований»
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RE Kavetsky Institute of Experimental Pathology, Oncology, and
Radiobiology of the National Academy of Sciences of Ukraine employs
highly qualified researchers with profound expertise in the areas of
physiopathology and oncology as well as material and technical resources
needed to provide high-quality novel services, such as:
1. — REFERENCE LABORATORY FOR DIAGNOSTICS OF ONCOHEMATOLOGIC DISORDERS:
diagnostic testing of hemoblastoses: acute and chronic leukemia, myelodysplastic syndromes, various
forms of myeloproliferative disorders (morphological, cytochemical, molecular genetic studies and
identification of malignant immune cells).
Differential diagnostic testing includes:
• identification of morphocytochemical variants of acute leukemia according to the French-American-British
(FAB) classification (ALL L1 L3, HML M0 M7);
• identification of immunological variants of acute and chronic lymphocytic leukemia of B and T cell origin
according to the classification of the European Group for the Immunological Classification of Leukemias
(EGIL) and according to the WHO classification;
• identification of the nosologic forms of B and T cell non-Hodgkin's malignant lymphomas (NHML) in the
leukemic phase of development using immunocytochemical and morphocytochemical methods according
to the 2008 WHO classification.
Regular scientific workshops for hematologists, oncologists and clinical laboratory technicians on topical
issues of diagnostics of hemoblastoses, discussion of new WHO classifications, strategy for diagnostics and
treatment of certain nosological forms of diseases.
2. — MONOCLONAL ANTIBODIES (MABS) FOR BIOMEDICAL RESEARCH:
Murine monoclonal antibodies against human antigens:
CD3, CD4, CD5, CD7, CD8, CD10, CD13, CD15, CD16, CD19, CD20, CD22, CD25, CD27, CD34, CD37, CD38,
CD43, CD45, CD45RA, CD48, CD54, CD56, CD66e, CD95, CD150, CD227/MUC1, CD326/ЕрСАМ, κ and λ light
chains Ig, HLA-ABC, HLA-DR, pan-keratin keratin-18, p53, nuclear antigen of proliferating cells ІРО-38.
(Marketing Authorization No. 11072/2011 for «Monoclonal Antibodies, Standard Specification U24.405416946-002:2011 »)
Contents of a vial: 200 µg of purified antibodies in PBS with 0.2% BSA and 0.1% of sodium azide. For laboratory use in vitro. Storage: at a temperature of 4-8oC.
Applications:
• visualization of subcellular localization of proteins;
• immunophenotyping of cells of various histogenesis;
• immunophenotyping of subpopulations of cells involved in immune response;
• identification of tissue-specific antigens;
• functional studies, ways of signal transduction;
• specific isolation of cells and proteins;
• immunophenotyping of cells in leukemia and lymphoma;
• differential diagnosis of tumors of various histogenesis;
• assessment of immune status.
3. — VACCINE THERAPY FOR CANCER:
• production of individual anti-tumor vaccines based on the patient’s tumor antigens and an adjuvant of
microbial origin (Certificate of Ukraine Health Ministry No. 411/03-300200000 dated December 9, 2003);
production of individual anti-tumor vaccines based on glycoproteins isolated from the patient’s tumor cell
(Patent No. 57608 А. Ukraine. 16.06.2003);
• long-lasting prevention of relapses and metastases with the help of anti-tumor vaccines based on verylow-dose tumor antigens;
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• assessment of the levels of tumor growth markers (cancer-embryonic antigen, α-fetoprotein, etc.); circulating
immune complexes; delayed-type hypersensitivity test for assessment of the efficacy of vaccinotherapy
4. — DETERMINATION OF INDIVIDUAL RADIATION SENSITIVITY (IRS):
quantitative assessment, including by cytogenetic methods, of the impact of ionizing radiation on the
human body with account for its specific features, especially those caused by the cells’ ability to repair
radiation-induced DNA damages.
IRS determination is relevant for the following populations and applications:
• cancer patients before a radiation therapy to minimize post-radiation complications for healthy tissues
surrounding the tumor;
• health workers exposed to ionizing radiation (radiation oncologists, radiologists and others);
• repeated x-ray examinations of persons with hereditary cancer burden and patients with chronic diseases,
immunocompromised, exposed to multiple examinations, including contrast-enhanced examinations,
etc.;
• population exposed to the radiation factor of the Chernobyl accident to improve the efficiency of primary
prevention of radiogenic pathologies;
• selection and examination of workers for nuclear power plants;
• residents of settlements located near enterprises producing nuclear wastes.
5. — BANK OF CELL LINES OF HUMAN AND ANIMAL TISSUES PROVIDES HIGH-QUALITY SERVICES:
Deposition of biological research materials in liquid nitrogen (-196°С):
• long-term storage in the cryobank of cell lines and strains of viruses, bacteria, DNA samples of tumors and
others study-related materials from research and educational institutions. Deposition services are available
to both individual customers and organizations;
• cryopreservation and subsequent long-term storage of samples of cord blood, bone marrow and pure populations of stem cells of humans and other living creatures in the cryobank in liquid nitrogen. Deposition
services are available to both individual customers and organizations.
Deposition of biological materials from cancer patients:
• storage of tumor fragments obtained during surgery in liquid nitrogen.
• preparation of sterile suspensions of fragmented cell tumors and their programmable cryopreservation
and storage (in conditions that maintain them viable).
• obtaining suspensions of mononuclear cells of blood, bone marrow from patients with leukemia and their
programmable cryopreservation and long-term storage (in conditions that maintain them viable).
• storage of samples of plasma or serum or other biological fluids in liquid nitrogen.
Providing researchers with strains and tumor cell lines.

•
•
•
•

6. — IDENTIFICATION OF HEREDITARY PREDISPOSITION TO CANCER:
Clinical and genealogical examination of patients and assessment of the risk of malignant disease in their
families and descendants;
Genetic-mathematical analysis of pedigrees to determine the type of inheritance and evaluate the possible
risk of this oncological pathology in their descendants;
Evaluation of the genome instability of peripheral blood lymphocytes (DNA comet assay, cytogenetic analysis of chromosomes, including quantitative and qualitative analysis of aberrations and sites of increased
fragility);
Providing recommendations on cancer prevention.

7. — PRE-CLINICAL STUDIES OF SPECIFIC AND TOXICOLOGIC ACTIVITIES
OF NATURAL AND CHEMICAL SUBSTANCES:
• primary screening of antitumor drugs; screening of substances for anti-tumor effect in vitro using a panel
of cell lines from various tumors;
• preclinical studies of anticancer and antimetastatic activity of cytotoxic/cytostatic agents in vitro;
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• study of acute toxicity of drugs; study of cumulative toxicity of drugs; study of chronic toxicity of drugs;
• pharmacokinetic and pharmacodynamic studies of drugs;
• determination of the levels of tumor markers, cytokines and growth factors in biological fluids and tissues
(enzyme-linked immunoassay);
• culturing and cloning of cells, transfection and transduction of cells, preparative accumulation and programmable cryopreservation of cells;
• cytogenetic assessment of cells, species identification, determination of the authenticity of strains;
• assessment of antiviral, particularly anti-retroviral, activity of investigational products;
• determination of the cytotoxic activity of lymphocytes, natural killer cells, and macrophages;
• determination of the angiogenic and anti-angiogenic activity of substances on cells in vitro and in ovo;
• microscopic assessment and photography of cytological preparations of living and stained cells;
• assessment of individual sensitivity of tumors to chemotherapy and hormone therapy: expression of Pgp,
GST, etc. and steroid hormone receptors, estrogens and progesterone;
• assessment of the photosensibilizing activity of substances that can be used as photosensitizers for photodynamic therapy of tumors;
• molecular/genetic screening in cytological and surgical material of human highly oncogenic papillomavirus,
herpes virus, cytomegalovirus, etc.;
• assessment of the immune status (immunogram, phagocytic activity);
• determination of specific proteins of the inflammatory process (alpha-2 macroglobulin, alpha-1-antytrypsin,
alpha-fetoprotein, anti-thrombin III, fibrinogen, C-reactive protein, etc.) in blood plasma of patients with
malignant tumors and other diseases (enzyme-linked immunoassay);
• complete blood analysis with differential and erythrocyte sedimentation rate (ESR) tests using automatic
blood analyzer;
• determination of parameters of methionine turnover (methionine, glutathione, homocysteine, cysteine,
S-adenosylhomocysteine, S-adenosylmethionine, etc.) in tissues and blood plasma of healthy subjects
and patients with various pathologies, including cancer, with the view to correct abnormalities (ELISA,
biochemical methods, HPLC).
8. — NMR SPECTROMETRY
An analytical method used to establish the structure of chemicals as well as for qualitative and quantitative
determination of chemical compounds in mixtures (food, drugs and psychotropic substances) and for identification of the molecular structure of chemical compounds. NMR spectrometer «Mercury-300» (VARIAN, USA),
operates on a frequency of 300 MHz (1H), is used to record NMR spectra of 1H, 13C, 31P, 29Si, 15N nuclei.
The device allows for a wide range of methods in one- and two-dimensional high-resolution spectroscopy,
is equipped with a computer-aided signal processing system and data presentation system.
Registration and interpretation of 1H, 13C, 31P, 29Si, 15N NMR spectra for quantitative and qualitative
determination of chemical compounds and biomedical studies.
9. – DEVELOPMENT AND PRECLINICAL EVALUATION OF NEW HEMOSORBENTS, enterosorbents, and
application sorbents.
• in vitro assesement of sorbents’ physical and chemical properties;
• study of key mechanisms of sorbents’ action;
• study of clinical effectiveness of sorbents in a variety of human diseases using animal model experiments.
10. – PREPARATION AND ISSUE OF REPORTS ON PATENT RESEARCH IN LINE WITH THE NATIONAL
STANDARD OF UKRAINE 3575-97 for planning and completion of R&D and planning of thesis works:
• information retrieval in line with the National Standard of Ukraine 3575-97 for planning and completion of
R&D and planning of thesis works;
• ensuring protection of intellectual rights and record-keeping in the commercialization of intangible assets
created in medico-biological research institutions of various departmental subordination.
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11. — PERFORMANCE EVALUATION OF RESEARCH with the help of the Automated Data Processing
System entitled «Researcher’s Questionnaire» using a rating technology based on differentiated performance
indicators developed in the Institute:
• Performance evaluation of individual research and innovation work of researchers and equated persons in
the institutions of the natural science domain of various departmental subordination (National Academy of
Sciences, Health Ministry, National Academy of Medical Sciences, Education and Science Ministry, Ministry
of Education, Science, Youth and Sports, National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine);
• Evaluation of the innovative capacity of R&D results of biomedical orientation in institutions of different
departmental subordination (National Academy of Sciences, Health Ministry, National Academy of Medical
Sciences, Education and Science Ministry, National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine).
12. — A SERIES OF LECTURES FOR STUDENTS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS, parents and teachers delivered as part of the socio-educational project «Scientific and Educational Lectures of Specialists in
Oncology Care to Protect the Youth of Ukraine» dealing with the primary prevention of cancer:
• Oncology: Key Concepts ,
• Environmental Factors and Cancer,
• Role of Hereditary Factors in Cancer,
• Hormones and Cancer,
• Specifics of the Structure of Tumor Cells,
• Modern Experimental Methods and Models in Cancer Research,
• Modern Diagnostic and Treatment Methods in Oncology
• Modern Diagnostic Methods in Oncohematology,
• Modern Approaches to the Treatment of Cancer Patients,
• Prevention of Cancer,
• Healthy Lifestyle as a Factor of Cancer Prevention.
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1. СТВОРЕННЯ МУЛЬТИОРГАННОЇ СИСТЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ IN VITRO ТОКСИЧНОСТІ ХІМІЧНИХ
СПОЛУК НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
(керівник — д.б.н., с.н.с. Ю.Й. Кудрявець, ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України).
В основі системи лежить створення трансгенних імморталізованих клітинних ліній з різних нормальних тканин людини.
В умовах спільного кокультивування вказаних ліній у спеціальному посуді, що забезпечує міжклітинний обмін розчинними компонентами мікрооточення, створена система in vitro відображає реальну
очікувану мультиорганну токсичність ксенобіотиків для людини in vivo.
Наші досліди показали, що при використанні клітин різних органів людини в умовах кокультивування in vitro можна отримати достатньо реальну картину токсичності речовини, яку можна екстраполювати на очікувані токсичні прояви в організмі людини in vivo. В основі такої системи лежить
створення умов, при яких клітини не прямо контактують між собою, а лише розчинними компонентами,
створюючи умови міжорганної взаємодії – клітини вирощують в окремих луночках, але модифікованих
для можливості гуморального міжклітинного контакту.
Пропозиція 1 «Мультиорганна система токсичності» складається з двох компонентів: спеціального пластикового посуду для культивування клітин і з панелі клітинних ліній і штамів, як мішені дії
ксенобіотиків.
У пропозиції 1 панель тест-клітин включає клітини людини різного тканинного походження:
1. Клітини сполучної тканини (фібробласти)
2. Епітеліальні клітини (кератиноцити, епітелій верхніх дихальних шляхів)
3. Клітини печінки (гепатоцити)
4. Клітини нирки
5 Клітини крові (мононуклеари селезінки або мигдаликів)
6. Нервові клітини (мікрогліальні, астроцити, нейрональні)
7. Ендотеліальні клітини
Вказані клітинні моделі планується піддавати генетичній модифікації з метою утворення штамів
нормальних, але імморталізованих (безсмертних) клітин різних органів, що забезпечить уніфікацію
результатів і регулярне використання тест-системи.
«Мультиорганна система токсичності» може використовуватись як тест-система для визначення селективної токсичності для тканин людини лікарських, парфумерних, косметичних, пральних
засобів, а також хімічних сполук промислового походження та ін. шкідливих факторів зовнішнього
середовища.
Строк виконання роботи: 3 роки
Вартість роботи: 1 млн грн/рік
Загальна вартість розробки: 3 млн грн
Очікувані результати: нова технологія визначення in vitro токсичності різних сполук для організму
людини. Панель нових унікальних клітинних систем.
2. СТВОРЕННЯ МУЛЬТИОРГАННОЇ СИСТЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ IN VITRO АКТИВНОСТІ
ПРОТИПУХЛИННИХ ПРЕПАРАТІВ З РІЗНИМ МЕХАНІЗМОМ ДІЇ
(керівник — д.б.н., с.н.с. Ю.Й. Кудрявець, ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України).
Розробка вказаної системи передбачає створення на базі панелі пухлинних ліній людини різного
гістогенезу субліній (клонів), резистентних до хіміопрепаратів з різним механізмом дії. Відбір субліній буде проведено на основі селекції та/або шляхом трансгенезу генів лікарської резистентності в
пухлинні клітини. Прототипами нормальних клітин буде слугувати мультиорганна панель нормальних
імморталізованих клітин людини. При спільному кокультивуванні в умовах, що забезпечує гуморальний
міжклітинний контакт, можна буде визначати in vitro одночасну селективну токсичність лікарського
препарату для нормальних, пухлинних і хіміо-резистентних пухлинних клітин людини.
Створення мультиорганної системи визначення in vitro активності протипухлинних препаратів для
пухлин людини різного ступеню лікарської резистентності.
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Вказана система, за технікою виконання, подібна до «мультиорганної системи токсичності»,
але панель тест-клітин додатково включає пухлинні клітини різного тканинного походження і різної
чутливості до хіміопрепаратів.
Завдяки міжклітинному контакту в системі можна буде визначати in vitro одночасну селективну
токсичність лікарського протипухлинного препарату для нормальних, пухлинних і хіміо-резистентних
пухлинних клітин людини.
Строк виконання роботи: 3 роки
Вартість роботи: 3,5 млн грн/рік
Загальна вартість розробки: 10,5 млн грн
Очікувані результати: нова технологія швидкого і селективного відбору in vitro активних протипухлинних засобів з одночасним контролем загальної токсичності для організму людини. Панель нових
унікальних пухлинних клітинних систем.

3. ВИКОРИСТАННЯ НАНОТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ВИБІРКОВОСТІ ДІЇ
ПРОТИПУХЛИННИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
(керівник — академік НАН України В.Ф. Чехун, ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України).
Враховуючи існуючі уявлення про молекулярно-біологічну сутність змін в клітинах злоякісних
пухлин, сучасна стратегія вирішення проблеми повинна бузуватись на використанні нових технологій
діагностики і таргетної терапії. Такий підхід може бути забезпечений шляхом застосування інноваційних нанотехнологій. На сьогодні в інституті відпрацьована технологія створення нанокомпозиту, до
складу якого входять наночастинки оксиду заліза (ІІІ), отримані шляхом хімічного синтезу та квантово-променевих технологій. Відібрані методи контролю фізико-хімічних властивостей компонентів
нанокомпозиту на кожному етапі його створення; апробовані різні методи отримання ліпосомальних
комплексів протипухлинних препаратів з оксидами заліза; проведена серія досліджень та доведено,
що отриманий нанокомпозит має високу цитотоксичну активність по відношенню до злоякісно трансформованих клітин в порівнянні із вільною формою хіміопрепарата; встановлена залежність маси
накопичених частинок магнетиту в капілярах від швидкості руху магнітної рідини і тривалості дії на
неї постійного магнітного поля; визначений час, необхідний для концентрації магнітних наночастинок
в капілярах модельної системи при постійній швидкості потоку рідини.
Кінцевий продукт: В процесі виконання проекту буде створена нова лікарська форма на основі нанокомпозитів і проведені доклінічні дослідження її ефективності, а також створений апаратний
комплекс для концентрації магнітокерованих частинок заліза.
Практичне використання: для керованої бінарної терапії хворих з пухлинами різного генезу і
різної локалізації.
Строки виконання: 4 роки
Потреба у фінансах: Для виконання роботи інститут потребує капітальних вкладень у розмірі 75
млн грн
Для інвесторів існує можливість повернення інвестицій вже в ході досліджень, через створення
сумісних патентів та продаж ліцензій на технологію, що розробляється.

4. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОТОДИНАМІЧНОЇ ТЕРАПІЇ ПУХЛИН ШЛЯХОМ
ЗАСТОСУВАННЯ ДОСЯГНЕНЬ НАНОТЕХНОЛОГІЧНОЇ НАУКИ
(керівник — д.б.н., проф. М.Ф. Гамалія, ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України)
Метою проекту є розробка нового методу фотодинамічної терапії пухлин (ФДТ), котрий перевершував би за ефективністю існуючі світові аналоги, завдяки використанню оригінальних нанокомпозитних препаратів.
ФДТ є сучасним перспективним методом лікування пухлин, який нещодавно увійшов в онкологічну практику. Принцип методу полягає в тому, що хворому вводять нетоксичний фарбник, котрий має
здатність селективно накопичуватись у пухлині. При послідуючому опроміненні її яскравим лазерним
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світлом (безпосередньо, якщо пухлина знаходиться на поверхні тіла, або через ендоскоп, якщо вона
розташована в стравоході, шлунку, бронхах, сечовому міхурі тощо) накопичений в пухлині фарбник
активується та ініціює в пухлинних клітинах низку процесів, які ведуть до загибелі клітин.
Метод ФДТ відрізняється виключною вибірковістю протипухлинної дії, бо навіть випадкове освітлення нормальних тканин не пошкоджує їх, завдяки відсутності в них фарбника. ФДТ є мінімально
травматичним методом, який при пухлинах певного типу дозволяє уникнути хірургічної операції, і до
того ж практично не викликає побічних реакцій. На жаль, світло слабо проникає в тканини, і тому ФДТ
забезпечує повне вилікування тільки при початкових формах раку, малих та плоских пухлинах.
В лабораторії квантової нанобіології ІЕПОР ім. Р.Є.Кавецького НАН України синтезований і досліджується оригінальний нанокомпозит фарбника для ФДТ з колоїдним золотом. Експерименти на
тваринах з пухлинами показали, що золоті наночастинки не тільки підвищують накопичення препарату
в пухлинах, але завдяки унікальним оптичним властивостям золота ще й значно підсилюють світлове
пошкодження пухлинних клітин навіть в глибині пухлини, куди проникає мало світла. Внаслідок цього,
успішному лікуванню піддаються пухлини більшого розміру.
Таким чином, реалізація проекту і запровадження розробки в практику охорони здоров`я забезпечила би для вітчизняної онкології доступність методу ФДТ (котрий поки що в Україні відсутній)
в оригінальному варіанті, прогнозована ефективність якого має перевищувати ефективність відомих
аналогів.
Практичне застосування методу. В умовах сьогоднішньої України метод має знайти практичне
застосування в першу чергу у відповідних відділеннях інститутів МОЗ та НАМН України, 5 державних
лікувально-діагностичних центрах, 73 обласних онкологічних диспансерах та в кількох центральних
лікарнях, не враховуючи приватних клінік.
Потреба у фінансах. Орієнтовна вартість робіт складає 10–15 млн грн на дворічний період.
Орієнтовні строки закінчення розробки. Два роки з моменту початку фінансування.
Що буде в кінцевому варіанті. Має бути запропонований для впровадження в медичну практику
новий для України, перспективний метод лікування онкологічних хворих. Очікується, у разі успішної
реалізації проекту, розроблений оригінальний варіант методу буде, принаймні, не поступатись за
ефективністю кращим зарубіжним аналогам.
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1. СОЗДАНИЕ МУЛЬТИОРГАННОЙ СИСТЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ IN VITRO ТОКСИЧНОСТИ
ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
(руководитель — д.б.н. Ю.Й. Кудрявец, с.н.с. ИЭПОР им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины).
В основе системы лежит создание трансгенных иммортализированных клеточных линий из
различных нормальных тканей человека.
В условиях общего кокультивирования указанных линий в специальной посуде, которая обеспечивает межклеточный обмен растворимыми компонентами микроокружения, созданная система in vitro
отображает реальную ожидаемую мультиорганную токсичность ксенобиотиков для человека in vivo.
Наши опыты показали, что при использовании клеток разных органов человека в условиях
кокультивирования in vitro можно получить достаточно реальную картину токсичности вещества, которую можно экстраполировать на ожидаемые токсичные проявления в организме человека in vivo.
В основе такой системы лежит создание условий, при которых клетки не прямо контактируют между
собой, а лишь с растворимыми компонентами, создавая условия межорганного взаимодействия —
клетки выращивают в отдельных луночках, но модифицированных для возможности гуморального
межклеточного контакта.
Предложение 1 «Мультиорганная система токсичности» состоит из двух компонентов: специальной пластиковой посуды для культивирования клеток и панели клеточных линий и штаммов, как
мишени действия ксенобиотиков.
В Предложении 1 панель клеток теста включает клетки человека разного тканевого происхождения:
1. Клетки соединительной ткани (фибробласты)
2. Эпителиальные клетки (кератиноциты, эпителий верхних дыхательных путей)
4. Клетки печени (гепатоциты)
5. Клетки почки
6. Клетки крови (мононуклеары селезенки или миндалин)
7. Нервные клетки (микроглиальные, астроциты, нейрональные)
8. Эндотелиальные клетки
Указанные клеточные модели планируется подвергать генетической модификации с целью образования штаммов нормальных, но иммортализованных (бессмертных) клеток разных органов, что
обеспечит унификацию результатов и регулярное использование тест-системы.
«Мультиорганная система токсичности» может использоваться в качестве тест-системы для
определения селективной токсичности для тканей человека лекарственных, парфюмерных, косметических, моющих средств, а также химических соединений промышленного происхождения и др.
вредных факторов внешней среды.
Срок выполнения работы: 3 года
Стоимость работы: 1млн грн/год
Общая стоимость разработки: 3 млн грн
Ожидаемые результаты: Новая технология определения in vitro токсичности различных соединений для организма человека. Панель новых уникальных клеточных систем.
2. СОЗДАНИЕ МУЛЬТИОРГАННОЙ СИСТЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ IN VITRO АКТИВНОСТИ
ПРОТИВООПУХОЛЕВЫХ ПРЕПАРАТОВ С РАЗЛИЧНЫМ МЕХАНИЗМОМ ДЕЙСТВИЯ
(руководитель — д.б.н., с.н.с. Ю.Й. Кудрявец, ИЭПОР им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины).
Разработка указанной системы предусматривает создание на базе панели опухолевых линий
человека различного гистогенеза сублиний (клонов), резистентных к химиопрепаратам с различным
механизмом действия. Отбор сублиний будет проведен на основе селекции и/или путем трансгенеза
генов лекарственной резистентности в опухолевые клетки. Прототипами нормальных клеток будет
служить мультиорганная панель нормальных иммортализованных клеток человека. При общем кокультивировании в условиях, которые обеспечивают гуморальный межклеточный контакт, будет возможно
определять in vitro одновременную селективную токсичность лекарственного препарата для нормальных, опухолевых и химиорезистентных опухолевых клеток человека.
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Создание мультиорганной системы определения in vitro активности противоопухолевых препаратов для опухолей человека различной степени лекарственной резистентности.
Указанная система по технике исполнения подобна «мультиорганной системе токсичности», но
панель клеток теста дополнительно включает опухолевые клетки различного тканевого происхождения
и разной степени чувствительности к химиопрепаратам.
Благодаря межклеточному контакту в системе будет возможно определять in vitro одновременную
селективную токсичность лекарственного противоопухолевого препарата для нормальных, опухолевых
и химиорезистентных опухолевых клеток человека.
Срок выполнения работы: 3 года
Стоимость работы: 3,5 млн грн/год
Общая стоимость разработки: 10,5 млн грн
Ожидаемые результаты: новая технология быстрого и селективного отбора in vitro активных
противоопухолевых средств с одновременным контролем общей токсичности для организма человека.
Панель новых уникальных опухолевых клеточных систем.
3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОСТИ
ДЕЙСТВИЯ ПРОТИВООПУХОЛЕВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
(руководитель — академик НАН Украины В.Ф. Чехун, ИЭПОР им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины).
Учитывая существующие представления о молекулярно-биологической сущности изменений в
клетках злокачественных опухолей, современная стратегия решения проблемы должна основываться
на использовании новых технологий диагностики и таргетной терапии. Такой подход может быть обеспечен путем применения инновационных нанотехнологий. Сегодня в институте отработана технология
создания нанокомпозита, в состав которого входят наночастицы оксида железа (ІІІ), полученные путем
химического синтеза и квантово-лучевых технологий. Отобраны методы контроля физико-химических
свойств компонентов нанокомпозита на каждом этапе его создания; апробированы различные методы
получения липосомальных комплексов противоопухолевых препаратов с оксидами железа; проведена
серия исследований и доказано, что полученный нанокомпозит обладает высокой цитотоксической
активностью по отношению к злокачественно трансформированым клеткам по сравнению со свободной
формой химиопрепарата; установлена зависимость массы накопленных частиц магнетита в капиллярах
от скорости движения магнитной жидкости и длительности действия на нее постоянного магнитного
поля; определено время, необходимое для концентрации магнитных наночастиц в капиллярах модельной системы при постоянной скорости потока жидкости.
Конечный продукт: В процессе выполнения проекта будет создана новая лекарственная форма на
основе нанокомпозитов и проведены доклинические исследования ее эффективности, а также создан
аппаратный комплекс для концентрации магнитоуправляемых частиц железа.
Практическое использование: для управляемой бинарной терапии больных с опухолями различного генеза и разной локализации.
Сроки выполнения: 4 года.
Потребность в финансах: Для выполнения работы институт нуждается в капитальных вложениях
в размере 75 млн грн
Для инвесторов существует возможность возвращения инвестиций уже в ходе исследований,
через создание совместных патентов и продажи лицензий на технологию, которая разрабатывается.
4. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ОПУХОЛЕЙ ПУТЕМ
ПРИМЕНЕНИЯ ДОСТИЖЕНИЙ НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ
(руководитель — д.б.н., проф. Н.Ф. Гамалея, ИЭПОР им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины)
Целью проекта является разработка нового метода фотодинамической терапии (ФДТ) опухолей,
который превосходил бы по эффективности существующие мировые аналоги, благодаря использованию оригинальных нанокомпозитных препаратов.
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ФДТ является современным перспективным методом лечения опухолей, который недавно вошел
в онкологическую практику. Принцип метода заключается в том, что больному вводят нетоксичный
краситель, который должен иметь способность селективно накапливаться в опухоли. При последующем
облучении опухоли ярким лазерным светом (непосредственно, если опухоль находится на поверхности
тела, или через эндоскоп, если она расположена в пищеводе, желудке, бронхах, мочевом пузыре и т.п.)
накопленный в опухоли краситель активируется и инициирует в опухолевых клетках ряд процессов,
которые ведут к гибели клеток.
Метод ФДТ отличается исключительной избирательностью противоопухолевого действия, потому
что даже случайное освещение нормальных тканей не повреждает их, вследствие отсутствия в них
красителя. ФДТ является минимально травматическим методом, который при опухолях определенного
типа позволяет избежать хирургической операции, и к тому же, практически не вызывает побочных
реакций. К сожалению, свет слабо проникает в ткани, и поэтому ФДТ обеспечивает полное излечение
только при начальных формах рака, малых и плоских опухолях.
В лаборатории квантовой нанобиологии ИЭПОР им. Р.Е.Кавецкого НАН Украины синтезирован
и исследуется оригинальный нанокомпозит красителя для ФДТ с коллоидным золотом. Эксперименты на животных с опухолями показали, что золотые наночастицы не только повышают накопление
препарата в опухолях, но благодаря уникальным оптическим свойствам золота еще и значительно
усиливают световое повреждение опухолевых клеток даже в глубине опухоли, куда проникает мало
света. Вследствие этого успешному лечению поддаются опухоли большего размера.
Таким образом, реализация проекта и внедрение разработки в практику здравоохранения обеспечили бы для отечественной онкологии доступность метода ФДТ (который пока еще в Украине
отсутствует) в оригинальном варианте, прогнозируемая эффективность которого должна превышать
эффективность известных аналогов.
Практическое применение метода. В условиях сегодняшней Украины метод должен найти практическое применение в первую очередь в соответствующих отделениях институтов МЗ и НАМН Украины,
5 государственных лечебно-диагностических центрах, 73 областных онкологических диспансерах и в
нескольких центральных больницах, не учитывая частных клиник.
Потребность в финансах. Ориентировочная стоимость работ составляет 10–15 млн грн на двухгодичный период.
Ориентировочные сроки окончания разработки. Два года с момента начала финансирования.
Что будет в конечном варианте. В результате осуществления проекта должен быть предложен для
внедрения в медицинскую практику новый для Украины, перспективный метод лечения онкологических
больных. Ожидается, что в случае успешной реализации проекта разработанный оригинальный вариант
метода не будет, по крайней мере, уступать по эффективности лучшим зарубежным аналогам.
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1. DEVELOPMENT OF A MULTI-ORGAN SYSTEM TO ASSESS IN VITRO TOXICITY
OF CHEMICAL COMPOUNDS FROM THE EXTERNAL ENVIRONMENTAL
(project manager — Yu.Yo. Kudryavets, Doctor of Biology, IEPOR).
The system is based on transgenic immortalized cell lines from different normal human tissues.
These lines, being co-cultured in a special container, which provides for the intercellular exchange of
soluble components of the microenvironment, form an in vitro system that reflects the expected real multiorgan toxicity of xenobiotics in vivo (in humans).
Our experiments have shown that, by using cells from various human organs which are co-cultured in
vitro, we can get a picture of the toxicity of substances, which is sufficiently realistic and can be extrapolated
to the expected toxic manifestations in humans in vivo. An important feature of this system is that conditions
are created where the cells do not contact with each other directly, but only through soluble components
thus giving rise to inter-organ interactions. The cells are cultured in separate wells which are modified to
allow humoral intercellular contacts.
Proposal 1 The Multiorgan Toxicity System consists of two components: special plastics for culturing
cells and a panel of cell lines and strains as targets for xenobiotics.
In Proposal 1, the panel of test cells includes human cells of various tissue origins:
1. Connective tissue cells (fibroblasts)
2. Epithelial cells (keratinocytes, upper respiratory epithelium)
4. Liver cells (hepatocytes)
5. Kidney cells
6. Blood cells (mononuclear cells of spleen or tonsils)
7. Nerve cells (microglial cells, astrocytes, neuronal cells)
8. Endothelial cells
These cellular models will be subjected to genetic modification to form normal, but immortalized cells
of various organs to ensure the standardization of results and the regular use of the test system.
The Multiorgan Toxicity System may be applied as a test-system to determine the selective toxicity for
human tissues of medicines, perfumes, cosmetics, detergents, as well as chemical compounds of industrial
origin, and other harmful environmental factors.
Project duration: 3 years
Annual budget: UAH 1 million
Total budget: UAH 3 million.
Expected results: A new technology for the determination in vitro of toxicity of different compounds
to the body. A panel of new unique cell systems.

2. DESIGN OF A MULTI-ORGAN SYSTEM FOR IN VITRO DETECTION OF ANTICANCER DRUGS
ACTIVITY WITH DIFFERENT MECHANISMS OF ACTION
(project manager — Yu.Yo. Kudryavets, Doctor of Biology, IEPOR).
Development of the system provides for the creation of sub-lines (clones), on the basis of a panel of
human tumor lines of different histogenesis, which are resistant to chemotherapeutic drugs with different
mechanisms of action. The sub-lines will be developed by way of selection and/or transgenesis of multidrug
resistance genes in tumor cells. Prototypes of normal cells will serve as a multi-organ panel of immortalized
normal human cells. When cells are co-cultured in conditions that allow for humoral intercellular contact,
we can determine in vitro the simultaneous selective toxicity of the drug for human normal, cancer and
chemotherapy-resistant tumor cells.
Development of a multi-organ system for in vitro detection of the activity of antitumor drugs to treat
human tumors with various degrees of drug resistance.
The technology for the development of this system is similar to that of the Multi-organ Toxicity System,
but the panel of test cells additionally includes tumor cells of various tissue origin and various sensitivity
levels to chemotherapeutic drugs.
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Due to intercellular contact, the system will help determine in vitro simultaneous selective toxicity of
the antitumor drug for normal, tumor and chemotherapy-resistant human tumor cells.
Project duration: 3 years
Annual budget: UAH 3,5 million.
Total budget: UAH 10,5 million.
Expected results: A new technology of fast and selective in vitro selection of active anticancer drugs
with simultaneous control of the overall toxicity for the body. A panel of new unique cell systems.

3. USE OF NANOTECHNOLOGIES TO IMPROVE THE SELECTIVITY OF ANTICANCER DRUGS
(Member of the National Academy of Science of Ukraine, V.F. Chekhun, IEPOR).
Given the existing knowledge about molecular-biological nature of changes in neoplastic cells, a modern
strategy should address the problem based on the use of new diagnostics technologies and targeted therapies.
Innovative nanotechnologies may be useful in this context. Currently, a technology has been developed in the
IEPOR to produce a nanocomposite containing iron oxide (III) nanoparticles, produced by chemical synthesis
and quantum-beam technologies. Methods have been selected to control physical and chemical properties of
nanocomposite components at each production stage. Various methods have been tested to produce liposomal complexes of anticancer drugs with iron oxides. A series of studies have been performed and proved
that the resulting nanocomposite possesses a high cytotoxic activity against malignant transformed cells
compared with the freeform of the chemotherapeutic drug. It has been shown that the accumulated mass of
magnetite particles in the capillary is dependent on the flow speed of the magnetic fluid and the duration of
action of the permanent magnetic field on it. The time has been determined required for the concentration
of magnetic nanoparticles in the capillary of the model system at a constant flow speed of the liquid.
Expected result: As a result of the project, a new pharmaceutical form will be developed based on
nanocomposites and preclinical studies of its efficiency will be completed. Also, and apparatus complex will
be developed to concentrate magnet-guided ferrous particles.
Practical application: for targeted binary therapy of patients with tumors of various genesis and localizations.
Project duration: 4 years.
Total budget: UAH 75 million
Investment may return as the study proceeds due to obtaining joint patents and vending of licenses
for the technology under development.

4. ENHANCEMENT OF PHOTODYNAMIC THERAPY OF TUMORS
BY THE APPLICATION OF QUANTAL NANO-BIOLOGY
(Prof. M.F. Gamaleya, Doctor of Medicine, IEPOR)
The project is designed to develop a new method for photodynamic therapy of tumors, which is
expected to surpass the existing world analogues in terms of effectiveness, due to application of original
nanocomposite preparations.
Photodynamic therapy (PDT) is a modern promising treatment for tumors, which has recently been
introduced in the ontological practice of leading Western countries. The principle of the method is that the
patient is injected a non-toxic dye, which selectively accumulates in the tumor. This is followed by irradiation
with a bright laser light (directly if the tumor is located on the surface of the body or through the endoscope
if it is located in the esophagus, stomach, bronchi, bladder, etc.). The stain accumulated in the tumor is thus
activated and initiates a series of processes in tumor cells that lead to a cell death.
The method PDT features an exclusive selectiveness of the antitumor action, because even occasional
exposure to light of normal tissues does not damage them due to the absence of the dye in normal tissues.
PDT is a minimally traumatic method. For certain types of tumors it helps avoid surgery. Moreover, there
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are almost no side effects. Unfortunately, the light penetrates into the tissue only a little, and therefore PDT
provides a complete cure only at the initial stages of cancer, for small and flat tumors.
An original nanocomposite dye for PDT with colloidal gold has been synthesized and studied in the
IEPOR Quantal Nano-Biology Laboratory. Experiments on tumor-bearing animals showed that gold nanoparticles not only increase the drug accumulation in tumors, but also considerably enhance the light-mediated
damage of tumor cells due to unique optical properties of gold, even in the depth of the tumor, where little
light penetrates. Consequently, larger tumors can be treated successfully.
Thus, the implementation of this technology in the public health practice will make it possible for
national oncology to use the PDT method (which is currently not available in Ukraine) in its original version.
It is worth noting that its projected efficiency is greater than such of well-known analogues.
Practical application of the method. In today’s Ukraine, this method will be applied, in the first place,
in the appropriate divisions of the institutes of the Health Ministry and the Academy of Medical Sciences of
Ukraine, in 5 state medical diagnostic centers, 73 regional cancer clinics, in several central hospitals plus
in private clinics.
Estimated Budget. Estimated budget totals UAH 10–15 million for the 2-year period.
Projected duration. The above budget is estimated for two years.
End-result. As already mentioned in the descriptive part of the project, it will result in the implementation in the medical practice of a new for Ukraine promising method for treating cancer patients. It is
expected that, in case of successful implementation, the original version of the method will be at least as
effective as foreign analogues.
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