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нoМеp Ta нaзBa Пpoектy) Hoмеp деpжaвнoi pеeстpaцiТ 0|2ОU|04774 Пpоекiy .E',," 

'..p"ф.p"'""*нейpoфiзioлoгiчниx мехaнiзмiв ДихaIIнЯ нa гoстpий pеспipaтopний д""'p..-."нДpoМ: poЛЬ
pецептopiв тpaнзiентнoГo IIoTеHцiaлy (TRP), опioiдних (MoR) тЪ кaнaбiноцних (CA) pецептopiв>

Piiпення нa1кoвoi paди HaцiонaJlЬнoгo фo"дy fioслiджeнь Укpaiни щo,цo BиЗнaчеI{HЯ пеpеMoжцЯ
кo}iкypсy кHayкa.цля безпеки лIo.цини тa сyопiльсTBD) ПpoToкoЛ вiд <|6-ТЪ Bеprсня 2010 poку
Ns21.

1. зAгAЛЬнA IIIФOPMAцIЯ ПPo ПРo€кT

Зaгaльнa вapтiсть Пpoсктy, гpн. [ев'ять мiльйoнiв.roтиpисTaTИcЯЧГpиBеI{Ь (9400 тио. гpн.)

Bapтiсть Пpoектy rro poкax' гpн.:
1-й piк тpи мiльйoни ГpиBеIIЬ (3 000 000 гpн.)
2-Йpiк шiсть мiльйoнiв ЧoTиpисTa TисяЧ гpиBеIIЬ (6 400 000 гpн.)

2, IHФOPMAцIЯ ПPo BикOHABцIB IIPO€кTУ
'в

.цo BикoнaI{ня Пpoектy бyле зaJlyченo 7 викoнaвцiв, з них:
кaI{Ди.цaTи I{ayк З;
iншi пpaцiвники 4.

Tpивaлiсть Bикoнaння Пpoектy
Пoчaтoк _ Дaтa yклaДaння fioгoвopy прo Bикoнaння
Зaкiнчення _2021piк'

3. II{ФOPNIAЦIЯ ПPo
сУБBикOIIABЦЯ(IB) IIPO€кTУ
ГpaнтooтpиМyBaч Iнотитщ ф iзioлогiТ
{иpектоp aкaДемiк Кpиrптaль o.o.

IIayкoBpIх ДoслiДжень i poзpoбoк;

гPAI{TOOTPиMУBAЧA TA

iм. o.o. Бoгoмoльця HAH УкpaiЪи

OPгAHIЗAцIIO(i)



t

oснoвний Bи.ц екoнoМiннoТ дiяльнoстi зa КBЕf .72.2 .{oслiдження й експеpиМrнTzrлЬнi poзpoбки
y сферi сyспiльних i гyмaнiтapних rlayк
Кoд e.ЦPПОУ:0541709З
Iopиди.lнa aДpеca : Бoгoмoльця Aкa.цемiк a ву лиця, 4
Фaктичнa aДресa: 01601, м. Киiв, Бoгoмoльця AкaДемiкa Byлиця, буд,4
Фopмa влaснoстi: .(еpжaвнa влaснiсть
opгaнiзaцiйнo-пpaвoвa фopмa гoсПoДapюBaння зa КoПФГ: opгaнiзaцiТ (yстaнoви, зaклaди)
opгaн Дepжaвнoгo yпpaвлiння зa Кo[У (пiдпоpядкoвaнiсть):Haцioнaльнa aкaдемiя нayк УкpaiЪи
Piк зaснyвaътня: 195З
С нayкoвo-ДoслiДним цеЕITpoМ в гaлyзi МoЛекyЛяpнoi фiзioлoгii, бioфiзики, нейpoфiзiолoгiТ,
пaтoлoгiчнoТ фiзiолoгiТ.

opгaнiзaцii-сyбвикoнaвцi нe ЗaЛyЧaЛисЬ.

4. oПис ПPo€кTУ

4.|. Метa Пpoскry (дo 200 знaкiв)
Bстaнoвити знaчення пepифеpи.iниx нейpoнних Мехaнiзмiв' щo pеaлiзyloTься зa yuaстi peцeптоpiв
тpaнзiснтнoгo пoтенцiaлy (TRP), oпioiДнoвиx (МoR) Ta кaнaбiнoiдних (CA) pецептopiв y
мехaнiзмax poзвиTкy гoсTpoГo pеспipaтopнoгo .цисTpес синДpoмy (ГP{C) _ голoвнoi пpи.rини
cМrpTl{oстi лтодей пpи COVID-19.
4.2, oснoвнi ЗaBДaння Пpoскry (дo 400 знaкiв)
1' РoзpобиTи МoДеЛЬ ГPДс y сПoIITaI{нo гiпеpтензивних сTapиx шypiв iз зaстoсyвaннЯМ пpецизiйнoi
гiпеpвентиляцiТ легень тa iнтpaтpaxеilлЬнoГo BBе.цення aктиBaTopy TLR 3 тилу _ пoлi I:C.
2. Оцiнити Дiro aгoнiстiв тa aнтaгoнiстiв TRP, МoR тa СA BBr.цених iнтpaтpaхеilJlЬIlo нa вaжкiсть
пеpебiгy ГPДC.
3. Пpoвeсти ексПеpиМеI{TaЛЬнy теpaпiro ГPДC iз специфiЧниМ BпЛиBoМ нa певнi pецrПTopи.
4. Bизнaчити кoмбiнaцiro aгoнiстiв тa aнтaгонiртiв TRPV, MoR тa CA нa пеpебiг ГPДC'
4.з. {етaльний змiст Пpoскry:
- Сyчacнуliа стaн пpoблеми (дo 400 знaкiв)
Iсн}точi нayковi дaнi пiдтpим}.IoTЬ гiпoтезy, щo неpBoвa сисTeМa беpе yнaстЬ y prгyЛяцii iмyннoi
вiдпoвiдi y 'цихaлЬних шIляхaх Ta ЛrгeнЯх. Miж TиM, Taкa pегyляцiя нe Мo)ке обмехсyвaтись тiльки
взaемoдiеro нейpoнiв тa iмyнниx клiTин, aле i вклtочaс в себе взaсмoДiro i з стpyктypниМи клiтинaми,
якi в овoro чеpгy беpyть r{aсTЬ y пpoцrсaХ ЗaПaJlrння. Hейpoни, щo iннеpByIоTЬ диxaльнi IIIJIяxи
Мo)кyTЬ як iнiцiloвaTи llopyшення ,циХaЛьнoТ систеМи ЛеГrнЬ чеprЗ пiдвищення iмyннoi pеaкцiТ, тaк
i iстoтнo пpигнiнyвaти зaПaJIеI{нЯ.
- Hoвизнa Пpoектy (дo 400 знaкiв)
Ha мoДелi ГPДC iз зaстoсyBaIIняМ пpецизiйнoi гiпеpвентиляцii легенЬ тa iнтpaтpaхеaJlЬнoГo
BBеДення пoлi I:C, щo вiдтвoploс вiдпoвiдь opгaнiзмy нa вipyснy iнфекцiro бyле пoкaзallo BПлиB
aгoнiстiв Ta aнTaГoнiстiв TRPV, oпioiдних тa кaнaбiнoiдниx pецептopiв.
Бy.Це виявлений комбiнaтopний ефекT Мo,цyЛЯTopiв дoслiДжyBaних pецeптopiв Ta зaпpoПoнoBallo
нaйбiльrп оIITиМaJIьI{ий склa.ц Мo.цyЛяTopiв Для pегyляцii iмyннoТ вiдпoвiдi Ta зaПaЛення ДихaЛЬних
шляхiв i легень.
- MетoДoлoгiя.цoслi.цження (дo 400 знaкiв)
1. ЕкспеpиМенTaлЬнl вiдтвopeння ГPIC нa.цoслiдних гpyпaх шypiв;
2. BвеДення aгoнiстiв тa aнтaгoнiотiв вiдпoвiДHих pецептopiв iнтpaтpaхеaJlьнo зa ДoIIoN,IoГoю
небyлaйзеp a, якиif, cинxpoнiз oв aний з FlехiVеnt;
3. oцiнкa вaжкoстi poЗBиTкy ГPДC Зa пapaМеTpaми: вi.цнoшення Мaси вoлoгoi легенi дo сyxoТ,
poЗTЯжнoстi, iмпeдaнсy, )кopсTкoстi легень, piвнro бiлкy тa кiлькoстi нейтpoфiльних гpaнyлoцитiв
в бpoнхiaлЬнoМy лaвalкi, piвнro ПpoзaПzrЛЬниx цитoкiнiв в ткaнинi лeгень Ta yЛЬTpaстpyкTypl{их змiн
y TкaIIинaх ЛегенЬ.



5. OTPиNIAHI IIAУкOBI AБo HAУкOBO.TЕХIIIЧнI PЕЗУЛЬTATи (лo 2 стopiнoк) в
ПoToчIIoN{y poцi/ B paмкaх pеaлiзaцii Пpoскry, зoкpеMa:

5.1. oпис нayкoBиx aбo нayкoвo.технiчниx резyЛьтaтiв, oтpиMaIIих B paмкaх Bикoнaння
Пpoсктy (iз зaзнauенняМ ik якiсниx тa кiлькiсниx (тeхнiuних) xapaктеpистик)

Пpoтягoм звiтного пеpiодy бyлo poзpoбленo експеpимеIrTaлЬнy Мo.целЬ гoсTpoгo
pеспipaтopнoгo ,цисTpес-син.цpoMy y спoнTal{нo гiпеpтензиBIIих cTapиx щypiв (лiнiя SHR) iз
зacToсyBaIIняМ пpецизiйнoi гiпеpвeнтиляЦii легень тa iнтpaтpaхraльнoГo BBr.цення специфi.rнoгo
aкTиBaTopy TLR 3 TиПy _ пoлi I:С (двoлaнцroговoi PHк, щo скЛaДaсTЬся з iнозинy Ta циToЗинy). B
xoдi ДослiД}кrнЬ .цaнa Мo.цель пpoйtпЛa pЯД випpобoвyBal{Ь, a сaме бyлo oцiненo фiзiолoгivнi
пapaМеTpи pеспipaтоpнoТ тa меxaнiчноi фyнкцii ЛеГенЬ B yМoBaх ГPДс, стyпiнь нaбpякy ЛlГенЬ'
вмiст ЗaгaЛЬнoГo бiлкy тa кiлькoстi нейтpoфiлiв в бpoнхо-легенrBoмy лaвaжi, експpесiя гrнiв, щo
кoДyIоTЬ llpoзaПaЛЬнi цитoкiни Ta хеМoкiни, електpoфiзiолoгiннi пapaметpи aкTиBI{oстi вaгyсногo
I{еpBa' щo iннеpвyс легенi, yлЬTpaсTрyктypнi змiни y JIегeнях. oцiнкa динaltiнних змiн
pеспipaтopнoi фyнкцii легrнь внaслi.цок Мo.цеЛьoBaнoго ГP[С Пoкaзaлa достoвipне збiльпrення
Taкиx пoкaзникiв, як ньroтoнiвський oпip, TкaниHIIa жopсткiсть, сTaTичнa poзтяжнiсть, Ta

ЗМеншIення rЛaсTичнoстi тa демпiнгy Tкaнин, щo пoвнiсттo вiдпoвiдar пaтoгrнезy ГP.{C y пaцiентiв.
Aнaлiз коефiцiснтy <с1xa/вoЛoгa Легеня) пoкaзaB .цBoкpaTIIе пi.цвищення нaбpякy легенiв _

Tя)I(кoГo' зaГpoзЛиBoгo.цлЯ }киTTя сTaнy, щo poЗBиBaсTЬся внaслiДок ГPДC. Кiлькiснa oцiнкa вмiстy
бiлкy y бpoнxo-леГенеBoМy лaвaжi ПoкaзaЛa збiльrшення йoгo кoнцеIrTpauiТ y 4 paзи пopiвняHo з
кoнTрoЛеМ, щo свi,цчиTЬ Пpo збiльшення пpoникнoотi легенeвЙх кaпiляpiв внaслiлoк ГP,{C. Кpiм
Toгo, сПoсTеpiгaлoоь збiльtпення кoнцeнТpaцii нейтpoфiлiв y бpoнхo-легеIlеBoМy лaвaжi, щo Taкoж
с пoкaзникoм збiльIшrння Пpoникнoстi легеневиx кaпiляpiв, i МapкrpoМ poзBиTкy зaПaЛЬнoГo
пpoцесy. MетoДoм пoлiмеpaзнoТ лaнцroговoi pеaкцii y pеaльнoМy .raсi бyлo iдентифiкoвaнo
збiльtпенн яв З paзи пopiвняно з кoIITpoЛeМ кoнцellTpaцii пpoзaпaЛЬнoГo хемoкiнy Сх|2, якиЙ спpиЯс
мiгpaцii iм1тrних клiтин дo мiсця зaПaJIен}Iя Ta poзвиTкy зaII€rЛення. Тaкoж спoстеpiгaлoоь
збiльrшення цитoкiнy Gro1 - ще вiДoмий, як. nеutrophil-aсtivating protеin З, якиiа сТиMyЛIoс мiгpaцiio
нейтpoфiлiв y ткaнинИ, ЯКИ|\7И виpoблясться. Електpoфiзioлoгiчнa peссTpaцiя aктивнoстi BaГyснoгo
I{еpBa' щo iннеpвyе легенi пpoДеМoнсTpyBaJla iстoтне пi.цвищення aкTиBI{oстi ноцицеIITиBI{иx
BoЛoкoн, oсoбливо нa oстaннiй стaдii фopмyвaння гocTpoГo pеспipaтopнoгo.цистprс-синДpoМУ, щo
пiдтвеpджyс poЛЬ неpвовoi сисTеМи лpи дaнiй пaтолoгii. Aнaлiз yЛЬTpaсTpyкTypних змiн y легrнЯx
в нaслiдoк ГPДС ПpоДеМoнcTpyвaв нaявнiсть чисЛенниx BoгIlищеBиx гемopaгiй, виникнення якиx
ПoB'язaне iз пopyrшенняМ пpoi{икнoстi сy.цин' a B oкpеМиx BиПaДкaх i pyйнyвaнняМ сyдинноi стiнки,
гiпеpемiro cУД|4I1 тa aгpегaцiя тpoмбoцитiв, [еpиBaскyляpниiт тa пеpибpoнxiaльний нaбpяк,
лейкoцитapнy ГrнеpaЛiзoвaнy iнфiльтpaцiro, зaпoвнення aлЬBroЛЯpнoгo ПpoсТopy .цескBaМoBaHИNIvl
aлЬBеoциTaМи, еpиTpgциTaMи тa лейкoциTaМи (в склaдi яких збiльшyrтЬся вiдсoтoк нейтpoфiлiв),
a Ha oкpеМиx Дiлянкaх дoслiдrкyвaнoi TкaI{ини зaПoBHеIlня aЛЬBеоЛ ексy.цaТoМ тa еoзин-
IIoзиTиBFIиMи yTBoprнIIяMи (гiaлiнoвi мембpaни)' чеpеДyвal{ня aTеЛекTaзI{иx .Цiлянoк i зoн з
oзнaкaМи енфiземи, фpaгментaцiя бaзальнoТ мембpaни oкpеМих бpoнхioл, чaсTкoве зЛyщyвaння
бpoнхiaльнoгo ешiтелilo, нaявнiсть лейкoциTapниХ iнфiльтpaтiв в пpосвiтi бpoнхiв свiдuaть пpо
знaчнi фyнкцioнaльнi Пopyшення, пoв'язaнi iз кpoBoПoсTaчaннЯМ ЛегlнЬ' пi.цвищенням
aлЬBеoлярнoгo пoBrpxнеBoгo }IaTяГy' Ta фopмyвaнням ЧисЛенниx зoн з yIIеMoжлиBЛrI{иМ
гaзooбмiнoм. Bсi BищеЗaзнaЧeнi змiни xapaкTеpнi для ПoчaTкoвих стaдiй poзBиTкy гoсTpoгo
pеспipaтopнoГo синДpoMy.

5.2, За нaяЁнoстi нayковo.технiчнoi пpодyкцii oбrpyнTyBallня ii пepeвaг y пopiвняннi з
iснyrоuими aнaЛoгaП{и

5.3. Пpaктиuнa цiннiстЬ oTpIIMaних pеЗyЛьтaтiв pеaлiзaцii Пpoскry ДЛя екoнoмiки та
сyспiльствa (стосyсться пpoсктiв, щo пеpедбaнaють ПpoBеДrння пpиклaДних нayкoBих
ДoслiДlкень i нayкoвo-тeхнiчних poзpoбoк)

5.4, oпис rпляxiв тa спoсoбiв ПoДaЛЬшoгo BикopисTaнIIя peзyЛьTaTiв викoнання Пpoскry в
сyспiльнiй пpaктицi.
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B xoдi 'цoслi.цжень бyлo oTpиМalro a.цекBaT}Iy Мo.целЬ гoоTpoгo pеспipaтopнoГo.цисTpес-синдpoМy -
нaйчaстiшoi пpи.rини сMеpTI{oстi сepед пaцiснтiв iз вipyсниМи пI{еBМoнiями. Мo.целroвaння B
бioмеДицинi вiдiгpaс жиTTeBo-BaжЛиBy poлЬ ПpaкTич}lo B yсix кpyпних Медичниx.цoсЯГненняx: вi.ц
aнтибioтикiв i вaкцинaцii _ Дo TpallсПЛaнтaцiТ i хiмiотepaпii. ПpaктиЧнo кo)кI{ий сyнaсний ПpoтoкoЛ
пpoфiлaктики, лiкyвa:нIIЯ, кol{TpoЛю зaxBoploBal{ь бaзyеться нa ЗнaIIнях' oTpиМaниx Зa.цoпoМoгolo
ДoслiДжeнЬ I{a TBapинних Мo.цеЛЯх' Ha нaIпiй мo.целi бyлo пiдтBep.ц)кеrro ЗilЛyЧення неpвoвoi
сисTеМи y pеaлiзaцiro зaпaльнoгo пpoцесУ, Щo poзBиBarTЬся внaслiдок ГP!C. [aниЙ "ис"o"Ьк 

Дaс
IIеPсПекTиви.цo вiдкpитгя нoBих мехaнiзмiв, що пiдтpиМ}.IoTЬ ни пpигнiuyloTЬ зaПrrЛьнi пpoцеси y
Легеняx тa ДихЕlлЬних шIляхaх. Розpoбленa Мo.целЬ .цoзBoлиТЬ BчениМ випpoбoвyвaти piзнoмaнiтнi
екcпеpиМентaльнi теpaпii для лiкyвaння ГP.{C i екстpaпoлIoBaTи oтpимaнi pезyЛЬTaTи y клiнivниx
ДoслiДжен}Iя нa пaцiентaх. З нarпoгo бoкy, poзpoбкa дaнoТ мoделi Дoзвoлитu u""u"'" кoмбiнaтopний
ефект МoДyЛяTopiB ТRPV, oпioiдниx Ta кaнaбiнoiдних pецептopiв вaгyснoгo '.puy Ta
Зaпpoпoнyвaти ътaiтбiльrп oптимальний скЛaД Mo.цyляTopiв для pегyляцiТ iмyннoi вiдпoвiДi тa
ЗaПaЛення .цихaJIЬI{их шляxiв i легень y pезyЛЬTaTi викoнaннЯ Дpyгoгo eTaПy Пpoсктy. Bтiлення
pезyльтaтiв Дoслi.цжеI{Hя Мo}ке ПoлеГIIIиTи нacлiДки ГДPC, щo викликaний SARS -СoУ-2,,чи iнrшими
вipyсними iнфекцiями. Bикopистaння кoмбiнoвaниx пpепapaтiв Пpoти гoсTpoгo зaПaЛення
зaбезпе.ryс кoМпJIекснr пpигнiнення пaтoлoгiчнoТ iмyннoi pеaкцii Ta Мo)ке зниЗиTи piвень
смеpтнoстi як пpи COVID-19 Taк i пpи iншиx pеспipaтopних вipyсниx iнфекцiях. flaнa
ексПrpиМенTaЛьнa poзpoбкa Мoже бyти викop'тcTaНa бyдь-якoto фapмaкoлoгiчнoтo кoмпaнiеto, якa
Мae сПoчaTкy IIpoBесTи доклiнiннi випpoбyBaння oтpимaноТ кoмбiнaтopнoi сyмirпi.

Пpимiткa: Aнoтoвaний звiт не пoBинеH мiстити вi.цoмoстей, зaбopонених ,цo вiдкpитoгo
oпублiкvвaння

Hayкoвий кеpiвник Пpoскry

Пpoвiдний нayкoвий
Iсaсв !митpo Се

(пiдпис)


