
ÎÄÅÑÜÊÈÉ ÌÅÄÈ×ÍÈÉ ÆÓÐÍÀË28

известным не только в СССР,
но и далеко за его пределами.
Одна маленькая деталь, кото-
рая свидетельствует об авто-
ритете этого поистине выдаю-
щегося ученого. У него в каби-
нете была прямая связь с Крем-
лем (точнее, с И. В. Сталиным),

что не мешало ему быть бес-
партийным, глубоко верующим
человеком, регулярно посе-
щать церковь на Французском
бульваре.

История нашего университе-
та богатейшая. Имя и славу ему
создали ученые, которые учи-

лись или работали в нашем
вузе. И сегодня профессорско-
преподавательский состав при-
умножает своими трудовыми
успехами наши достижения.
Пройдет время, и наши потомки
будут оценивать нас, а критери-
ем этой оценки будут наши дела!

Основним напрямом науко-
вої діяльності університету в
2004–2010 рр. було виконання
наукової програми «Регенера-
тивна та реконструктивна біо-
медицина в рішенні актуальних
проблем охорони здоров’я на-
селення України».

Згідно з науковим напрямом,
кафедри та структурні підроз-
діли університету останнім ча-
сом щороку виконували від 52
до 58 науково-дослідних робіт.

До найбільш пріоритетних
напрямів наукової діяльності,
яка здійснювалася в універси-
теті в рамках основного науко-
вого напряму, належать:

— проведення фундамен-
тальних досліджень у галузі ре-
паративної та реконструктивної
біомедицини із застосуванням
нових клітинних, тканинних і
генних технологій; вивчення ме-
ханізму та властивостей стов-
бурових клітин, розробка техно-
логії їх отримання та спрямова-
ного диференціювання, що на-
дасть можливість запобігати
розвитку тяжких і невиліковних
хвороб, а також радикального
лікування досі безнадійних за-
хворювань;

— розробка та впроваджен-
ня в практику цитогенетичних,
молекулярних та імунних ме-
тодів діагностики ранніх про-

явів злоякісних новоутворень і
визначення груп ризику онкоза-
хворювань;

— перинатальна діагности-
ка, розробка основних страте-
гічних напрямів охорони репро-
дуктивного здоров’я, вдоскона-
лення діагностично-лікуваль-
них заходів профілактики мате-
ринської та дитячої захворю-
ваності;

— розробка та впроваджен-
ня в практику органозберігаю-
чих технологій лікування гіпер-
пластичних процесів, добро-
якісних новоутворень та онко-
логічної патології жіночої стате-
вої сфери;

— розробка та впроваджен-
ня в роботу системи практичної
охорони здоров’я новітніх мо-
лекулярно-генетичних і біофі-
зичних технологій діагностики,
лікування та профілактики ін-
фекційних і запальних захво-
рювань, зокрема туберкульозу;

— удосконалення системи
профілактики, діагностики, ліку-
вання ВІЛ-інфекції та СНІДу у
дітей України;

— розробка та впроваджен-
ня в практику новітніх техно-
логій у торакоабдомінальній хі-
рургії;

— розробка нових фарма-
кологічних біологічно активних
речовин, нових технологій діа-

гностики й оцінки ефективності
фармакотерапії на основі мо-
лекулярно-генетичних і біоло-
гічних технологій;

— розробка нових методів
лікування і профілактики ос-
новних стоматологічних захво-
рювань і зубощелепних ано-
малій, вивчення впливу мате-
ріалів зубних протезів на орга-
ни та системи порожнини рота,
вдосконалення методів підго-
товки стоматологічного хворо-
го до ортопедичного лікування,
пошук нових матеріалів і роз-
робка нових підходів до зубно-
го протезування та ін.

Однією з найактуальніших у
сучасній медицині залишається
проблема діагностики, профі-
лактики та лікування хворих зі
злоякісною патологією, оскіль-
ки показник онкозахворювань в
Україні продовжує зростати.

У цій статті наводяться най-
вагоміші наукові досягнення,
отримані співробітниками уні-
верситету при виконанні НДР
із питань ранньої діагностики,
профілактики та лікування хво-
рих зі злоякісними новоутво-
реннями.

У межах реалізації держав-
ної програми «Онкологія 2002–
2006 рр.» кафедра акушерства
та гінекології № 1 спільно з НДІ
молекулярно-генетичної та клі-
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тинної медицини ОДМУ викону-
вала НДР «Молекулярно-гене-
тичні та екологозалежні меха-
нізми розвитку пухлин репро-
дуктивної системи: шляхи удо-
сконалення діагностики, ліку-
вання і профілактики» (науко-
вий керівник — академік НАМН
України В. М. Запорожан, відпо-
відальний виконавець — д-р
мед. наук В. Г. Дубініна, вико-
навці — канд. мед. наук В. В.
Бубнов, канд. біол. наук Т. Г.
Вербицька, В. М. Боброва та
ін.), в якій вирішувалися питан-
ня підвищення ефективності
індивідуальної профілактики та
прогнозування виникнення пух-
линних захворювань ендомет-
рія у жінок зі спадковою детер-
мінацією і хворих із верифіко-
ваною патологією ендометрія
та формування теоретичної ба-
зи для впровадження молеку-
лярно-генетичних методів як
фундаменту моделі загальної
системи ранньої діагностики і
профілактики онкозахворю-
вання. На підставі проведених
комплексних досліджень упер-
ше виявлені порушення на ге-
нетичному, хромосомному, тка-
нинному та системному рівнях,
які дали можливість розгляда-
ти пухлинні захворювання ен-
дометрія як дизрегуляційну па-
тологію, а вперше запропоно-
вані доклінічні діагностичні кри-
терії їх розвитку (фрагільні сай-
ти, мікросателітна нестабіль-
ність, індекс пухлинної реак-
тивності, активність тканинної
NO-синтази, стан рецепторно-
го апарату ендометрія) поглиб-
люють уявлення про механіз-
ми канцерогенезу. Вперше об-
грунтовано необхідність роз-
робки та впровадження в Ук-
раїні повногеномної ДНК-чипо-
вої діагностики пухлин з ураху-
ванням популяційного полімор-
фізму з метою предиктивного
тестування для поліпшення ре-
зультатів профілактики і ран-
ньої діагностики пухлинної па-
тології ендометрія.

У рамках виконання НДР
«Диференційно-діагностичні
критерії та лікувальна тактика
при алергічних, запальних та

пухлинних захворюваннях верх-
ніх дихальних шляхів» (науко-
вий керівник — проф. С. М. Пух-
лік) на кафедрі оториноларин-
гології вивчалися шляхи опти-
мізації діагностики, лікування та
медичної реабілітації первин-
них хворих на злоякісні пухли-
ни порожнини носа та навколо-
носових пазух (д-р мед. наук
М. Б. Піонтковська), проводи-
лися дослідження, присвячені
удосконаленню діагностики та
лікування хворих із рецидивни-
ми пухлинами і регіональними
метастазами раку гортані (д-р
мед. наук Ф. Д. Євчев). На ос-
нові оптимізації сучасних діа-
гностичних, лікувальних і реа-
білітаційних технологій розроб-
лений і упроваджений ефек-
тивний комплекс діагностики,
лікування та медичної реабі-
літації хворих зі злоякісними
пухлинами порожнини носа і
навколоносових пазух, моні-
торингу хворих у період ремісії,
ранньої та своєчасної діагнос-
тики рецидивування та його
метафілактики, а саме: запро-
поновано спосіб визначення
радіочутливості пухлин носа і
навколоносових пазух, розроб-
лена і впроваджена оригіналь-
на методика орбітосинуальної
екзентерації з формуванням
синергічного міжм’язового ана-
стомозу для профілактики кон-
трактури нижньої щелепи, ме-
тодики сонодинамічної терапії
злоякісних новоутворень і вста-
новлено показання для їх за-
стосування, способи ранньої
діагностики рецидивування
злоякісних новоутворень після
їх хірургічного та променевого
лікування, що базуються на
вимірюванні індексу фільтру-
вальності крові, визначення
хронодинаміки швидкості осі-
дання еритроцитів (д-р мед.
наук М. Б. Піонтковська).

Створено новий алгоритм
антирецидивної терапії у хворих
на рак і рецидив раку гортані на
основі використання комплекс-
ної діагностики та комбіновано-
го лікування; вперше встанов-
лено, що показники інтоксика-
ційного синдрому, діагносто-

ваного у пацієнта, можуть слу-
жити інтегральним фактором
оцінки гомеостазу; запропоно-
ваний комбінований спосіб хі-
рургічного втручання у хворих
при раку та рецидиві раку гор-
тані з проведенням терапії су-
проводу дозволяє збільшувати
тривалість безрецидивного пе-
ріоду; розроблено комплекс-
ний спосіб діагностики пухлин-
ного росту у гортані та регіо-
нарних метастазів до його клі-
нічного прояву в безрецидив-
ний період (д-р мед. наук Ф. Д.
Євчев).

На кафедрі онкології, проме-
невої діагностики та терапії з
курсом радіаційної медицини
виконувалася НДР «Покращан-
ня якості життя хворих на зло-
якісні пухлини, що отримують
різні види спеціального ліку-
вання», яка була присвячена
дослідженню ефективності про-
меневого та хіміопроменевого
лікування у хворих на рак ший-
ки матки ІІБ–ІІІ стадії. Виявле-
но, що використання водночас
із променевою терапією цито-
статиків приводить до збіль-
шення частоти та ступеня ре-
гресії пухлин і водночас підви-
щує частоту місцевих й загаль-
нотоксичних ускладнень. Роз-
роблено та впроваджено метод
хронокорекції хіміопроменево-
го лікування раку шийки матки,
який дозволяє значно знизити
кількість побічних реакцій і,
відповідно, покращити психо-
емоційний стан та якість життя
пацієнток. При дослідженні
дії поліхіміотерапії на організм
хворих з різними онкологічни-
ми захворюваннями встанов-
лено значні порушення з боку
периферичної та центральної
нервової систем. Запропонова-
но метод одночасного введен-
ня месни з протипухлинними
препаратами, який спричиняє
нейропротекторну дію. Дослі-
джено особливості психічних
розладів у онкологічних хворих
із візуалізованими формами
злоякісних новоутворень, з но-
вих позицій обгрунтовано ком-
плексний підхід до їх лікуван-
ня.
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Пріоритетними напрямами
наукової діяльності кафедри
акушерства та гінекології № 1
є: оптимізація діагностичних і
лікувальних заходів при захво-
рюваннях репродуктивної сис-
теми жінки з урахуванням па-
тогенетичних молекулярно-ге-
нетичних механізмів; удоскона-
лення методів діагностики, лі-
кування і профілактики пухлин
репродуктивної системи, роз-
роблення нових методів про-
філактики антенатальної заги-
белі плода у вагітних з усклад-
неним акушерсько-гінекологіч-
ним анамнезом, засобів профі-
лактики перинатальних втрат
від геморагічних ускладнень
нетравматичного генезу у не-
доношених новонароджених,
удосконалення методик ла-
пароскопічних операцій з при-
воду міоми й ендометріозу мат-
ки та ін. (проф. Н. М. Рожковсь-
ка, проф. І. З. Гладчук, проф.
В. Ф. Нагорна, д-р мед. наук
В. Г. Дубініна, доц. В. Г. Марі-
череда).

Наукові напрями кафедри
акушерства та гінекології № 2
пов’язані з питаннями перина-
тальної медицини, у тому числі
діагностики стану внутрішньо-
утробного розвитку плода і но-
вонародженого, патогенезу та
лікування гестозів. Запропоно-
вані нові патогенетично обгрун-
товані підходи до діагностики,
профілактики та терапевтичної
корекції синдрому уповільнено-
го росту та недостатності жив-
лення плода на основі вивчен-
ня молекулярних механізмів роз-
витку даної патології, розроб-
лені нові підходи до діагности-
ки, прогнозування та корекції
метаболічних порушень, що
обумовлені гіпофункцією яєч-
ників. Удосконалюються мето-
ди хірургічного лікування ано-
малій і вад розвитку жіночих
статевих органів, розробляють-
ся нові оперативні методи роз-
родження тощо (проф. О. О. Зе-
лінський, проф. О. Г. Андріївсь-
кий, д-р мед. наук М. А. Шапо-
вал, д-р мед. наук Т. О. Єрмо-
ленко, доц. В. В. Дерішов та
ін.).

Наукові дослідження ка-
федри офтальмології присвя-
чені діагностиці й лікуванню
травм очного яблука, розробці
нових підходів до лікування
дистрофічних і судинних за-
хворювань сітківки та зорового
нерва, проблемі підвищення
ефективності реабілітації хво-
рих із травматичною та уро-
дженою патологією райдужної
оболонки шляхом вдоскона-
лення технології пластичної та
реконструктивної хірургії перед-
нього відділу ока та ін. (проф.
Г. Ю. Венгер, проф А. М. Сол-
датова, доц. Л. В. Венгер, доц.
С. М. Єпішева, доц. Н. В. Кре-
сюн, канд. мед. наук Н. А. Улья-
нова). Розроблено новий на-
прям у реконструктивній хі-
рургії райдужної оболонки —
внутрішньокапсульне іридо-
факопротезування, розробле-
но та впроваджено в клінічну
практику 6 нових способів опе-
ративного лікування патології
райдужки, заснованих на прин-
ципах закритої іридопластики,
а також нові комплексні мето-
ди післяопераційного лікуван-
ня із застосуванням ЛКС, не-
стероїдного протизапального
препарату Целебрекс, фето-
плацентарних препаратів Гемо-
корд і Кріокорд (доц. Л. В. Вен-
гер). Розроблений алгоритм
відновлювального лікування з
визначенням основних прин-
ципів, термінів проведення і
особливостей хірургічних втру-
чань, включаючи моніторинг
післяопераційного лікування
на підставі одержання нових
даних про особливості розвит-
ку запальної реакції ока на трав-
му й операцію, значно розши-
рює можливості реконструк-
тивної хірургії райдужки та реа-
білітації хворих із наслідками
тяжких травм очей, які рані-
ше вважалися неоперабель-
ними.

На кафедрі педіатрії № 1 та
неонатології обраний напрям
наукового дослідження відпо-
відає змісту державних програм:
національній програмі «Про-
філактика ВІЛ-інфекції/СНІДу
на 2001–2003 роки», «Забезпе-

чення профілактики ВІЛ-інфек-
ції, допомоги та лікування ВІЛ-
інфікованих і хворих на СНІД
на 2004–2008 роки», «Загаль-
нодержавній програмі забезпе-
чення профілактики ВІЛ-інфек-
ції, лікування, догляду та під-
тримки ВІЛ-інфікованих і хворих
на СНІД на 2009–2013 роки».
Під час виконання наукових
досліджень співробітники ка-
федри (проф. М. Л. Аряєв, д-р
мед. наук Н. В. Котова, д-р мед.
наук О. О. Старець) вперше в
Україні провели комплексну клі-
ніко-лабораторну оцінку стану
здоров’я новонароджених і не-
інфікованих дітей першого ро-
ку життя, народжених ВІЛ-інфі-
кованими жінками, на підставі
чого визначили науково обгрун-
товані підходи до їх ведення на
різних етапах медичного спо-
стереження. Доведено нега-
тивний патогенетичний вплив
пренатальної дії наркотичних
речовин, супровідних інфекцій
та соціального неблагополуч-
чя ВІЛ-інфікованих жінок на
фізичний та нервово-психіч-
ний розвиток, захворюваність і
смертність їхніх дітей. Уперше со-
ціальний фактор було вивчено
у контексті біоетичних проблем,
які виникають при проведенні
ВААРТ і медичного спостере-
ження дітей з ВІЛ-інфекцією,
інфікованих перинатальним
шляхом, визначена важливість
проведення соціального супро-
воду родин для оптимізації
ведення дітей, формування
схильності до ВААРТ. Визначе-
но діагностичну цінність дослі-
дження антитіл до ВІЛ методом
імуноферментного аналізу, про-
вірусної ДНК методом ПЛР, клі-
нічних ознак і результатів ла-
бораторних досліджень для
уточнення ВІЛ-статусу дітей,
народжених ВІЛ-інфікованими
жінками; проведено оцінку
ефективності та безпеки для
дітей заходів профілактики
передачі ВІЛ і пневмоцистної
пневмонії. Вивчені фактори, що
впливають на швидкість прогре-
сування ВІЛ-інфекції, ймовір-
ність раннього розвитку ВІЛ-ен-
цефалопатії. Розроблено алго-
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ритм уточнення ВІЛ-статусу
дітей ВІЛ-інфікованих жінок і
протокол медичного спостере-
ження та лікування дітей, що
включає профілактичні, діагнос-
тичні заходи та консультатив-
ну допомогу сім’ї, які застосо-
вуються у неонатальному пе-
ріоді, у ранньому віці до уточ-
нення ВІЛ-статусу методом
ПЛР і після виключення ВІЛ-
інфекції методом ПЛР до під-
твердження втрати материнсь-
ких антитіл до ВІЛ з урахуван-
ням темпу прогресування за-
хворювання, наявності потре-
би у застосуванні заходів запо-
бігання білково-енергетичній
недостатності та соціальному
супроводі.

Пошук і створення лікарських
засобів, що мають мембрано-
протекторну активність, є одним
із наукових напрямів кафедри
загальної та клінічної фармако-
логії в останні роки. У ході ви-
конання НДР «Комплексне екс-
периментальне вивчення фар-
макологічної активності нових
похідних германійвмісних спо-
лук з біолігандами» (науковий
керівник — проф. В. Й. Кресюн,
відповідальний виконавець —
д-р мед. наук В. В. Годован) екс-
периментально обгрунтовано
можливість створення принци-
пово нового вітчизняного кла-
су біологічно активних речовин
(БАР) на основі германієвих со-
лей дифосфонових кислот. У
гострому та хронічному експе-
рименті вперше доведено не-
шкідливість похідних оксіетилі-
денфосфонатогерманатів із біо-
лігандами (нікогерму, гермамі-
ду, гермакорду): вони не мають
кумулятивних, місцевоподраз-
нювальних і алергізуючих влас-
тивостей. Вперше іn vitro та in
vivо на різних моделях патоло-
гічних станів вивчено провідні
гепато- і кардіовазотропні ефек-
ти та механізми дії цих сполук,
а також за допомогою вперше
розроблених методів позака-
мерного аналізу фармакокіне-
тичних параметрів встановле-
но особливості їх розподілу та
виведення з організму тварин.
Отримані результати обгрунто-

вують доцільність практичного
застосування нового вітчизня-
ного класу БАР у ряду оксіети-
ліденфосфонатогерманатів як
безпечних і потенційно високо-
ефективних мембранопротек-
торних засобів для спрямованої
корекції змін у клітинних мемб-
ранах у комплексному лікуван-
ні різних захворювань серця та
печінки. До клінічних випробу-
вань рекомендовано гермакорд
як кардіопротектор із високою
антигіпертензивною і проти-
аритмічною активністю і ніко-
герм як потенційний і безпеч-
ний гепатопротектор.

Внаслідок виконання НДР
«Імуногенетичні, епідеміологічні,
фармакогенетичні та клініко-
мікробіологічні аспекти взаємо-
відносин у системі “паразит-ха-
зяїн” при туберкульозній інфек-
ції в умовах зростання захво-
рюваності на туберкульоз» (ка-
федра клінічної імунології, ге-
нетики і медичної біології та ка-
федра загальної та клінічної
фармакології, наукові керівни-
ки — проф. Ю. І. Бажора, проф.
В. Й. Кресюн; виконавці —
д-р мед. наук В. В. Годован,
ст. викладач М. М. Чеснокова,
доц. П. Б. Антоненко, доц. О. А.
Бабуріна, доц. Н. А. Левицька,
канд біол. наук К. О. Антонен-
ко) запропоновані молекуляр-
но-генетичні методики визна-
чення резистентності збудника
до протитуберкульозних препа-
ратів першого ряду, які є висо-
ко достовірними методами, ма-
ють високу чутливість, дозволя-
ють швидко отримати кінцевий
результат, передбачити перебіг
захворювання й оптимізувати
лікування. Проведений аналіз
динаміки резистентності збуд-
ника до протитуберкульозних
препаратів першого ряду в
Одеській області показав, що
за останні 4 роки вона збіль-
шується, що може ускладню-
вати контроль за епідемічною
ситуацією; доведено, що муль-
тирезистентність та одночасна
резистентність до всіх препа-
ратів першого ряду значно час-
тіше спостерігається в ізолятів
родини Beijing; встановлено,

що в групі хворих, інфікованих
штамами родини Beijing, смерть
від туберкульозу трапляється
достовірно частіше, що дозво-
ляє зарахувати інфікування
цим штамом до одного з фак-
торів несприятливого перебігу
захворювання; розроблено ме-
тод генотипування ізолятів ДНК
збудника туберкульозу, виділе-
них від хворих, який базується
на MIRU-типуванні та може
бути використаний для розріз-
нення випадків неефективної
терапії й екзогенної суперінфек-
ції.

Наукова новизна та розроб-
ка оригінальних рішень харак-
терні для досліджень, які про-
водяться співробітниками уні-
верситету в галузі абдоміналь-
ної та торакальної хірургії. Так,
на кафедрі хірургії № 1 розроб-
лені й обгрунтовані малоінва-
зивні методи лікування аха-
лазії стравоходу, рефлюксної
гастроезофагеальної хвороби,
патології щитоподібної залози,
вентральних гриж, які засно-
вані на використанні ендоско-
пічної техніки; розроблено низ-
ку оригінальних пристроїв і ме-
тодик проведення баріатрич-
них операцій у хворих з алімен-
тарно-конституціональним ожи-
рінням, запропоновані нові тех-
нології виконання операцій під
контролем відеоторакоскопії у
хворих із тяжкою травмою груд-
ної клітки та ін. (проф. В. В.
Грубнік, д-р мед. наук С. Г. Чет-
веріков, доц. О. І. Ткаченко,
доц. М. Р. Баязітов, канд. мед.
наук А. В. Малиновський, канд.
мед. наук В. І. Байдан, канд.
мед. наук В. П. Голляк, канд.
мед. наук О. В. Грубнік, О. О.
Соломко, В. В. Байдан).

Співробітниками кафедри
хірургії № 2 розроблені нові
ефективні методи діагностики
та лікування запальних і пухлин-
них захворювань гепатопан-
креатодуоденальної зони, зо-
крема: хірургічного лікування
метастазів та ехінококозу печін-
ки, раку головки підшлункової
залози, раку періампулярної
зони і хронічного псевдотумо-
рального панкреатиту, кріоде-
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струкція метастазів печінки, но-
ві засоби накладання кишково-
підшлункового анастомозу при
резекції підшлункової залози та
ін. (проф. Б. С. Запорожченко,
проф. В. І. Шишлов, канд. мед.
наук І. Є. Бородаєв, канд. мед.
наук А. А. Горбунов, асист. В. Б.
Качанов, асист. І. В. Шарапов).

На кафедрі загальної хірургії
запропоновано нові підходи до
діагностики, профілактики, про-
гнозування, а також нові техно-
логії малоінвазивних втручань
при гострому панкреатиті, спай-
ковій хворобі та гострому холе-
циститі (проф. С. О. Гешелін,
д-р мед. наук В. Є. Вансович,
доц. В. С. Кадочніков, доц. О. С.
Журавок, доц. Н. Д. Волошен-
кова, доц. Д. В. Давидов).

Найбільш вагомими досяг-
неннями кафедри хірургії № 3
є розробка низки винаходів:
спосіб евакуації мікропрепара-
ту із черевної порожнини при
симультанній лапароскопічній
апендектомії у жінок за наяв-
ності хірургічної патології внут-
рішніх статевих органів, спосіб
лапароскопічної холецистекто-
мії у хворих із наявністю після-
операційних рубців на передній
черевній стінці, спосіб лікуван-
ня спайкової хвороби та ін., а
також низка пристроїв, зокрема,
для евакуації конкрементів, які
випали з жовчного міхура або
під час лапароскопічної холе-
цистектомії, для автогемотранс-
фузії крові з черевної порожни-
ни у ході лапароскопічної опе-
рації, «дренаж у дренажі» для
визначення стану залишкової
порожнини для розтину абсце-
су печінки та ін. (доц. М. А. Каш-
тальян, проф. Ю. В. Грубнік,
проф. М. В. Міщенко, канд.
мед. наук І. В. Московченко).

Основним науковим напря-
мом роботи кафедри дитячої
хірургії в останні роки є по-
ліпшення діагностики та підви-
щення ефективності лікування
хірургічних захворювань орга-
нів черевної порожнини у ново-
народжених із фоновою пато-
логією. Співробітниками кафед-
ри розроблено принципово но-
вий спосіб профілактики пере-

охолодження і висихання ки-
шечнику новонародженого під
час оперативних втручань на
органах черевної порожнини,
спосіб збільшення об’єму че-
ревної порожнини у новонаро-
джених із хірургічними захворю-
ваннями, поєднаними з вісце-
роабдомінальною диспропор-
цією, та ін., які дозволяють
уникнути ушкодження органів
черевної порожнини, зменшити
кількість післяопераційних уск-
ладнень і значно скоротити
летальність новонароджених
(проф. О. О. Лосєв, асист. І. Р.
Діланян).

У наукових дослідженнях,
присвячених проблемам діа-
гностики, профілактики та ліку-
вання стоматологічних захво-
рювань:

— представлено нове рі-
шення підвищення ефектив-
ності хірургічного лікування
хворих із вродженою двобіч-
ною сполученою щілиною верх-
ньої губи (ВДСЩВГ), запропо-
нована і обгрунтована поетап-
на методика хірургічного від-
новлення верхньої губи з одно-
моментною періостеопласти-
кою альвеолярного відростка у
хворих із ВДСЩВГ; створено
низку нових методів лікування
набутих дефектів і деформацій
щелепно-лицьової ділянки (ка-
федра хірургічної стоматології,
проф. А. Г. Гулюк, доц. В. Г.
Крикляс, доц. А. М. Пасічник,
канд. мед. наук О. О. Форенюк);

— розроблено нові підходи
до підвищення якості протезу-
вання та прискорення адаптації
до знімних зубних протезів, за-
пропоновано новий спосіб виго-
товлення куксових вкладок при
руйнуванні зубів нижче рівня
ясен із захисним фторопласто-
вим покриттям, створені спосо-
би профілактики і лікування
патологічних змін тканин про-
тезного ложа при протезуванні
знімними зубними протезами,
розроблено й обгрунтовано за-
стосування нового гелю при
протезуванні зубними протеза-
ми з акриловим базисом пацієн-
тів із гіпосалівацією, триває по-
шук нових моделювальних і

формувальних матеріалів для
протезування та ін. (кафедра
ортопедичної стоматології,
проф. Л. Д. Чулак, доц. В. Г. Шу-
турмінський, канд. мед. наук
І. В. Шахновський, асист. М. В.
Розуменко);

— запропоновані нові пато-
генетичні методи профілакти-
ки та лікування різних форм
захворювання у дітей і підлітків
при підвищеному ризику виник-
нення карієсу, розроблено спо-
соби діагностики трансверзаль-
них аномалій прикусу і скупче-
ності зубів, що сприяє індивіду-
альному підходу до вибору ме-
тодів лікування; розроблено
комплексні методи лікування
дітей з аномаліями зубних ря-
дів у перший період постійного
прикусу, запропоновані новітні
методики профілактики карієсу
зубів у дітей з патологією ор-
ганів біліарної системи та ін.
(кафедра стоматології дитячо-
го віку, проф. О. В. Дєньга, проф.
М. М. Руденко, д-р мед. наук
Б. М. Мірчук, доц. В. І. Бондарен-
ко, доц. М. Ф. Коновалова);

— створення національного
банку даних щодо розповсю-
дженості основних стоматоло-
гічних захворювань, що стало
основою програми надання сто-
матологічної допомоги насе-
ленню України (кафедра тера-
певтичної стоматології, проф.
К. М. Косенко); розроблені нові
засоби мінералізуючої, протиза-
пальної, імуномоделюючої та
пародонтопротекторної дії при
захворюваннях пародонта та
порушенні слиновиділення
(ЦНДЛ, кафедра терапевтичної
стоматології, доц. О. А. Бас,
доц. О. І. Аксінорська, канд.
біол. наук Л. С. Кравченко, доц.
А. О. Седлецька, канд. мед.
наук О. В. Гончаренко).

Головним напрямом науко-
вих розробок більшості кафедр
медико-біологічного профілю
стало вивчення патогенетично
обгрунтованих шляхів регуляції
метаболізму в опроміненому
організмі, дії іонізуючого опро-
мінення на плаценту в експе-
рименті та клініці, патогенезу
та морфогенезу недостатності
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плаценти, особливостей емб-
ріогенезу та морфофункціо-
нального стану критичних пе-
ріодів розвитку органів і тканин
потомства щурів після опромі-
нення низькими дозами, струк-
турно-функціональних особли-
востей статевої системи експе-
риментальних тварин при дії
деяких зовнішніх факторів (ка-
федра гістології, цитології та
ембріології, науковий керівник
— д-р мед. наук В. О. Ульянов;
кафедра анатомії людини, наук.
керівник — д-р мед. наук О. О.
Холодкова; кафедра медичної
хімії, науковий керівник — проф.
О. О. Мардашко; кафедра па-
томорфології, науковий керів-
ник — проф. А. І. Даниленко);
вивчення механізму впливу фі-
зичних факторів на біоелект-
ричну активність головного моз-
ку при експериментальних і
клінічних невропатологічних
синдромах (кафедра біофізики,
інформатики і медичної апа-
ратури, науковий керівник —

проф. Л. С. Годлевський), ме-
ханізмів розвитку хронічної лім-
бічної епілепсії на прикладі пост-
травматичної епілепсії та кінд-
лінгу, розробка принципів і за-
собів патогенетичного лікуван-
ня і профілактики епілепсії (ка-
федра фізіології, науковий ке-
рівник — проф. О. А. Шандра).

Пріоритет науково-дослідної
діяльності співробітників ОДМУ
підтверджено численними па-
тентами, успішно захищеними
докторськими та кандидатськи-
ми дисертаціями. За останні 5
років захищено та затвердже-
но ВАК України 26 докторських
та 201 кандидатська дисерта-
ція, отримано 563 патенти Ук-
раїни, у тому числі 49 вина-
ходів.

Аналіз винахідницької ді-
яльності університету свідчить
про те, що показники її, а саме
кількість одержаних нашими
співробітниками охоронних до-
кументів на об’єкти промислової
власності, посідають провідне

місце серед інших вищих на-
вчальних закладів МОЗ України,
вони є конкурентоспроможними
і можуть викликати інтерес на
світовому ринку технологій при
проведенні їх маркетингу. Слід
звернути увагу на те, що дев’ять
винаходів, отриманих співробіт-
никами університету у 2009 р.,
внесені у створену відповідно
до рішення Колегії Держдепар-
таменту інтелектуальної влас-
ності базу даних «Перспективні
винаходи України», які містять
відомості про винаходи, визнані
перспективними Експертною
радою НАН України.

Таким чином, науково-до-
слідні роботи, які виконувалися
й виконуються в університеті,
мають новаторську спрямова-
ність, відзначаються науковою
новизною. Співробітники універ-
ситету внесли вагомий вклад у
розробку найбільш актуальних
проблем сучасної медичної на-
уки і практичної охорони здо-
ров’я.

У попередні періоди посту-
пу людських цивілізацій і дер-
жав повільна еволюція розвит-
ку людини, суспільства, вироб-
ництва, навчання й охорони здо-
ров’я зумовили відносну по-
стійність структури і змісту ос-
віти. За 110 років існування на-
шого університету в ньому до-
мінували концепції освіти, згід-
но з якими набуті людиною
знання та вміння зберігали свою
вартісну цінність упродовж усьо-
го її життя: «освіта на все жит-
тя». Динамізм сучасної цивілі-
зації, подвоєння наукової ін-
формації в біології та медицині
кожні п’ять років, посилення
ролі особистості в суспільстві,
швидка зміна техніки і техноло-

гій — ці та інші тенденції зумо-
вили необхідність зміни форму-
ли «освіта на все життя» фор-
мулою «освіта через усе жит-
тя».

Сучасні вимоги до вищої ме-
дичної освіти — це відповід-
ність потребам галузі та су-
спільства щодо якості підготов-
ки і підвищення кваліфікації
спеціалістів, ефективність, гар-
монія між традиційною освітою
та інноваціями, конкуренто-
спроможність на основі стан-
дартів якості і, що вкрай важ-
ливо, — безперервність про-
фесійної освіти [1].

Висока якість навчального
процесу в університеті забезпе-
чується використанням нових

прогресивних технологій і су-
часних методичних підходів в
освіті й медицині. Наразі ка-
федри університету обладнані
сучасною комп’ютерною техні-
кою, мають велику кількість
мікро- і макропрепаратів, му-
ляжів, кодограм, слайдів, біль-
ше 500 відеофільмів, аудіо-
матеріалів тощо. В ОДМУ засто-
совуються такі нові електронні
технології, як інтерактивні дис-
ки СD-ROМ, електронні дошки
оголошень, мультимедійний
гіпертекст, які доступні студен-
там і викладачам через гло-
бальну мережу Інтернет за до-
помогою інтерфейсів Мозаік
і www, які не тільки забезпе-
чують активне включення сту-
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