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НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СУЧАСНИХ ШЛЯХІВ РЕАЛІЗАЦІЇ
ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМКІВ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОЇ НАУКИ
З ПРОБЛЕМ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТА РАДІОБІОЛОГІЇ
Мета. Аналіз результатів наукових досліджень з проблем радіаційної медицини та радіобіології для подальшо$
го формування пріоритетних напрямів наукових досліджень в цій галузі.
Матеріали. Перспективні та щорічні зведені плани науково$дослідних робіт (НДР) НАМН України, проміжні та
заключні звіти про виконання НДР, звіти про діяльність установ, тематичні наукові публікації.
Методи. Семантичний та контент$аналіз, бібліометрія, історико$логічний аналіз.
Результати. Перспективними та такими, що потребують подальшого наукового дослідження з проблем радіа$
ційної медицини визнано: визначення радіаційних ризиків основних онкологічних ефектів; дослідження
радіаційних ризиків захворюваності та смертності від кардіо$ та цереброваскулярних захворювань, когнітив$
них ефектів та катаракт в учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС; дослідження трансгенних ефектів оп$
ромінення мозку, інших органів та систем на різних етапах онтогенезу у опромінених внутрішньоутробно, на$
щадків опромінених батьків; дослідження ефектів професійного опромінення.
Висновок. Тематика ННЦРМ цілком відповідає визначеним у Законі “Про пріоритетні напрями розвитку науки і
техніки” напрямкам розвитку наукових досліджень в Україні, а саме: спрямованим на наукове обґрунтування
розвитку і збереження людського потенціалу; спрямованим на створення сучасних технологій профілактики та
лікування найпоширеніших захворювань.
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Scientific background of contemporary approach in the priority areas of
medical science in the field of radiation medicine and radiobiology
Objective. To analyze the results of scientific research on the problems of radiation medicine and radiobiology for
the further outlining of the priority fields of research in this area.
Materials. Perspective plans and annual summary of research (R & D) NAMS of Ukraine, interim and final reports on
implementation of research, reports on the activities of institutions, thematic scientific publications.
Methods. Semantic and content analysis, bibliometry, historical and logical analysis.
Results. The definition of major oncological risks of radiation effects, study of radiation risks of morbidity and
mortality from cardiovascular and cerebrovascular diseases, cognitive effects and cataract in liquidators of the
Chornobyl nuclear power plant accident, study of transgenic effects of the brain irradiation, other organs and sys$
tems in various stages of ontogenesis in exposed in utero, in offspring of exposed parents; study of the effects of
occupational exposure were recognized as perspective and requiring further research in radiation medicine.
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Conclusion. Issues of NNCRM scientific activity are consistent with priority areas of research in Ukraine defined by
the Law “On priority directions of science and technology”, namely, aimed at substantiating of the development and
preservation of human potential, aimed at the creation of modern technologies on prevention and treatment of most
common diseases.
Key words: research priority, radiation medicine, radiobiology.
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ВСТУП
Основними тематичними напрямами наукових
досліджень та наукових розробок протягом усіх років
існування наукових установ були й залишаються
фундаментальні і прикладні наукові дослідження,
що визначаються на середньостроковий період (до 5
років) у рамках пріоритетних на даний час напрямів
розвитку науки і техніки.
Правовою основою формування та реалізації пріо'
ритетних напрямів розвитку наукових досліджень в
галузі медицини та впровадження в практику охоро'
ни здоров’я їх результатів є Конституція України, за'
кони України “Про наукову і науково'технічну ді'
яльність” (від 02.12.2010 р. № 2745'VI); “Про дер'
жавне прогнозування та розроблення програм еко'
номічного і соціального розвитку України” (від
23.03.2000 р. № 1602'ІІІ); “Про пріоритетні напрями
розвитку науки і техніки” (від 11.07.2001 р. № 2623'ІІІ
зі змінами, внесеними згідно із Законом № 5460'VІ
від 16.10.2012 р.). Для формування сучасних пріори'
тетних напрямів розвитку української науки Кабінет
Міністрів України із залученням Національної ака'
демії наук України, національних галузевих академій
наук, центральних органів виконавчої влади розроб'
ляє і здійснює впровадження державної цільової
програми прогнозування науково'технологічного та
інноваційного розвитку науки в Україні.
Серед пріоритетних напрямків, в тому числі фун'
даментальних наукових досліджень, на період до
2020 року щодо медичної сфери визначено вивчення
сучасних соціально'економічних проблем, людсько'
го потенціалу, інформаційних та комунікаційних
технологій, створення нових технологій профілакти'
ки та лікування найпоширеніших захворювань,
створення нових речовин та матеріалів для забезпе'
чення конкурентоспроможності України у світі та
сталого розвитку суспільства і держави. Реалізація
пріоритетних напрямів розвитку, в тому числі і ме'
дичної науки, повинна забезпечуватися шляхом роз'
роблення та виконання державного замовлення на
науково'технічну продукцію, виконання наукових
досліджень в рамках прийнятих державних цільових
програм з відповідним інформаційним, матеріаль'
но'технічним та кадровим забезпеченням.

INTRODUCTION
The main thematic areas of research and scientific
development during all years of the existence of
research institutions have been and remain the
fundamental and applied research defined for the
medium term (up to 5 years) within the framework
of current priority areas of science and technology.
The legal basis for the formation and implemen'
tation of priority directions of research in the field
of medicine and introduction of outcomes into
healthcare practice are the Constitution of Ukraine
and laws of Ukraine “On the scientific and techni'
cal activities” (from 02.12.2010 No 2745'VI) , “On
State forecasting and developing programs for eco'
nomic and social development of Ukraine” (from
23.03.2000 No 1602'III), “On priority directions
of science and technology” from 11.07.2001 No
2623'III, with amendment according to the Law
from 16.10.2012 No 5460'VI. To outline and pro'
vide the contemporary prioritized development
areas of the Ukrainian science The Cabinet of
Ministers of Ukraine with participation of the
National Academy of Sciences of Ukraine, nation'
al specialized academies, central authorities devel'
ops and implements the State Special'Purpose
Program of Science/Technological and Innovation
Development Forecasting in Ukraine.
Among the priority areas including basic
research for the period up to 2020 in the medical
sphere the study of contemporary social and eco'
nomic issues, human development, information
and communication technologies, new technolo'
gies development for prevention and treatment of
widespread diseases, the creation of new sub'
stances and materials support of Ukraine compet'
itiveness in the world and the sustainable develop'
ment of society and the state are defined.
Implementation of development priorities includ'
ing medical science should be provided through
the development and execution of orders for scien'
tific and technical products, performing research
in the frame of adopted state targeted programs
with the appropriate information, logistical sup'
port and staffing.
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Метою проведеного дослідження став аналіз резуль'
татів наукових досліджень з проблем радіаційної ме'
дицини та радіобіології з метою подальшого форму'
вання пріоритетних напрямів наукових досліджень в
цій галузі.

The objective of this research was to analyze the
results of scientific research in radiation medicine
and radiobiology fields with the purpose of further
shaping and design of the priority areas of research
in this field.

МАТЕРIАЛИ I МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Матеріали – перспективні та щорічні зведені плани
науково'дослідних робіт (НДР) НАМН України,
проміжні та заключні звіти про виконання НДР,
звіти про діяльність установ, тематичні наукові
публікації.
Методи – семантичний та контент'аналіз, бібліо'
метрія, історико'логічний аналіз.

MATERIALS AND METHODS
Materials – perspective plans and annual summa'
ry of research (R & D) of the NAMS of Ukraine,
interim and final reports on implementation
research, reports on the activities of institutions,
thematic scientific publications.
Methods – semantic and content'analysis, bib'
liometry, historical and logical analysis.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ
Аналіз наукової тематики, що виконувалася в ДУ
“Національний науковий центр радіаційної медици'
ни Національної академії медичних наук України”
(ННЦРМ), який є провідною науковою установою
НАМН та МОЗ України з радіаційної медицини,
радіаційної гігієни та радіобіології, за останні роки,
свідчить про існування широкого спектру проблем,
які потребують сучасного наукового обґрунтування
підходів до їх вирішення.
Так, в 2011 році в ННЦРМ виконано 49 науково'
дослідних робіт, 16 з яких мали фундаментальне
спрямування, 10 виконувалися в рамках Міжгалузе'
вої комплексної програми “Здоров’я нації”. Наукова
тематика ННЦРМ повністю відповідає визначеному
державою пріоритетному напрямку наукових дослід'
жень проблем формування людського потенціалу в
Україні. У 2012 році в ННЦРМ виконувалася тема'
тика фундаментальних (17), прикладних (16) науко'
вих досліджень з проблем радіаційної медицини.
В рамках виконання науково'дослідних робіт вив'
чається вплив радіаційних і нерадіаційних чинників
Чорнобильської катастрофи, а також інших джерел
іонізуючого опромінення, що мають безпосередній
чи опосередкований вплив на стан здоров’я населен'
ня України. Зокрема, проводяться клініко'епідеміо'
логічні дослідження розвитку інвалідизуючих нерво'
во'психічних захворювань серед учасників ліквідації
наслідків аварії на ЧАЕС [4, 5], вивчаються нейро'
біологічні механізми формування віддалених ней'
ропсихіатричних ефектів опромінення головного
мозку [4] та особливості механізмів формування па'
тобіохімічних змін при ураженні головного мозку
учасників ліквідації аварії на ЧАЕС. Триває тематика
вивчення генетичних механізмів розвитку мульти'
факторіальної патології в учасників ліквідації на'

RESULTS AND DISCUSSION
Analysis of scientific topics, executed at the SI
“National Research Center for Radiation Medi'
cine of the National Academy of Medical Sciences
of Ukraine” (NRCRM), a leading research insti'
tution of NAMS and MH of Ukraine in the field of
radiation medicine, radiation hygiene and radiobi'
ology, in recent years proves for the existence of
wide range of problems that need modern scientif'
ic substantiation of approaches to solve them.
Thus, in 2011 there were 49 research projects
executed at the NRCRM, 16 of which were of fun'
damental orientation, 10 were performed in the
framework of Intersectoral Program “The Health
of the Nation.” Research topics of NRCRM fully
meet the priority direction designated by the State
in research problems of formation of human
potential in Ukraine. In 2012 the 17 fundamental
projects and 16 applied scientific studies on radia'
tion medicine were performed in NRCRM.
The effect of radiation and non'radiation fac'
tors of the Chornobyl disaster and other sources
of ionizing radiation having a direct or indirect
impact on the health of the population of Ukrai'
ne are studied as a part of research. Specifically,
clinical and epidemiological studies of disabling
neuropsychiatric diseases among the clean'up
workers of the Chornobyl accident [4, 5] were
conducted, the neurobiological pathways of
remote neuropsychiatric effects of the brain irra'
diation [4] and features of the pathways of patho'
biochemical changes formation in brain damage
of clean'up work participants of the Chornobyl
accident were studied. Study of genetic pathways
of multifactorial diseases in clean'up workers of
the Chornobyl accident, the pathogenetic mech'
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слідків аварії на ЧАЕС, патогенетичних механізмів
розвитку цукрового діабету у осіб, які зазнали впли'
ву іонізуючого випромінювання [1, 6], молекулярно'
генетичних механізмів формування радіаційно'асо'
ційованої онкогематологічної патології у постражда'
лих внаслідок аварії на ЧАЕС, біохімічних основ
змін ендокринної регуляції кісткових структур у
дітей з гострими лейкеміями, які зазнали впливу
іонізуючого випромінювання внаслідок аварії на
ЧАЕС [3, 6]. Поглиблено вивчається внесок генетич'
них варіантів окремих імунорегуляторних генів в па'
тогенез хронічної лімфоцитарної лейкемії в осіб, які
постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, досліджуєть'
ся можливість персистенції прихованої хромосомної
нестабільності, індукованої дією іонізуючого вип'
ромінювання в соматичних клітинах людини, вне'
сок оксидантного механізму у взаємодію радіаційно'
го та стресового впливу [2, 7].
В ННЦРМ розробляються рекомендації щодо ге'
нетичного тестування схильності до розвитку раку
грудної залози та медико'генетичного консультуван'
ня жінок, які зазнали дії іонізуючої радіації внаслі'
док аварії на ЧАЕС, вивчаються особливості форму'
вання та клінічного перебігу фіброзу печінки у осіб,
які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, дослід'
жуються фактори жіночого та чоловічого безпліддя у
віддалений період після аварії, проводяться епіде'
міологічні дослідження закономірностей розвитку
серцево'судинної захворюваності та смертності від
серцево'судинної патології у постраждалих вна'
слідок Чорнобильської катастрофи осіб [1, 3, 6, 8].
Проводиться медико'соціальний моніторинг умов
життєдіяльності населення зони добровільного га'
рантованого відселення та удосконалення комплек'
су заходів, спрямованих на безпечні умови життя,
досліджується медико'демографічна ситуація на
радіоактивно забруднених внаслідок Чорнобильсь'
кої катастрофи територіях України у віддалений
період з розробкою рекомендацій по збереженню
здоров’я постраждалого населення, розробляється
комплекс методів визначення рівнів внутрішнього
опромінення персоналу підприємств з видобування і
переробки уранових руд [3, 8].
В 2011 році установою було отримано 8 патентів,
подано 13 заявок на видачу документів охорони інте'
лектуальної власності, 25 нововведень.
Перспективними та такими, що потребують по'
дальшого наукового дослідження з проблем радіацій'
ної медицини вважаємо: визначення радіаційних ри'
зиків основних онкологічних ефектів – раку щито'
подібної залози, хронічної лімфоцитарної лейкемії,
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anisms of diabetes in individuals exposed to ion'
izing radiation [1, 6], molecular and genetic
mechanisms of formation of radiation'associated
oncohematological diseases in persons affected
by the Chornobyl accident, biochemical basis of
changes in endocrine regulation of bone structure
in children with acute leukemia who were
exposed to ionizing radiation as a result of
Chornobyl [3, 6] are in progress. The contribu'
tion of specific immunoregulatory gene variants
to the pathogenesis of chronic lymphocytic
leukemia in patients who suffered from the
Chornobyl accident, the possibility of latent
chromosomal instability persistence induced by
the ionizing radiation impact in human somatic
cells, the contribution of oxidative mechanisms
to interaction between radiation and stress effects
[2, 7] are under research.
The recommendations/guidelines for genetic
testing of susceptibility to breast cancer and med'
ical genetic counseling of women who were
exposed to ionizing radiation after the Chornobyl
accident were developed in the NRCRM. The
peculiarities of formation and clinical course of
liver fibrosis in patients being the Chornobyl acci'
dent survivors were studied, factors of male and
female infertility in the remote period after the
accident were investigated, epidemiological stud'
ies of cardiovascular morbidity and cardiovascular
mortality patterns in the Chornobyl'affected indi'
viduals were conducted [1, 3, 6, 8].
The medical and social monitoring of living con'
ditions of dwellers in guaranteed voluntary reset'
tlement areas and improvement of measures
directed on safe living conditions are being stud'
ied, medical and demographic situation in regions
of Ukraine contaminated after the Chornobyl dis'
aster was estimated in the remote period, the rec'
ommendations to preserve health of the affected
population were elaborated, complex methods for
determining levels of internal exposure of person'
nel of companies with mining and processing of
uranium ores were developed [3, 8].
The institution took out 8 patents, made 13
applications for the protection of intellectual
property documents, and 25 innovation in 2011.
Definition of basic radiation risks of common
carcinogenic effects i.e. of the thyroid cancer,
chronic lymphocytic leukemia, multiple myeloma
and breast cancer, solid cancers with long latent
periods, study of radiation risks of morbidity and
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множинної мієломи та раку молочної залози, солід'
них раків з довгим латентним періодом; дослідження
радіаційних ризиків захворюваності та смертності від
кардіо' та цереброваскулярних захворювань, когні'
тивних ефектів та катаракт в учасників ліквідації
наслідків аварії на ЧАЕС; дослідження трансгенних
ефектів опромінення мозку, інших органів та систем
на різних етапах онтогенезу у опромінених внутріш'
ньоутробно, нащадків опромінених батьків; дослід'
ження ефектів професійного опромінення.
Актуальність досліджуваних проблем підтверджу'
ється інтенсивним використанням наукових напра'
цювань за результатами подолання медичних наслід'
ків Чорнобильської катастрофи для боротьби з ме'
дичними наслідками аварії на АЕС Фукушіма'1 в
Японії.
Серед фундаментальних досліджень пріоритетним
є вивчення біологічних маркерів опромінення,
радіочутливості та радіаційно'індукованих захворю'
вань із застосуванням молекулярно'епідеміоло'
гічних підходів для визначення ролі генетичних та
епігенетичних факторів, модифікуючого впливу
віку, статі та факторів довкілля.

mortality from cardiovascular and cerebrovascular
diseases, cognitive effects and cataracts in clean'
up workers of the Chornobyl accident, study of
the transgenic effects of brain irradiation, other
organs and systems at different stages of ontogen'
esis in persons exposed in utero, in offspring of
exposed parents, and study of the effects of occu'
pational exposure are considered perspective and
requiring further research in the field of radiation
medicine.
The relevance of analyzed problems is evi'
denced from an intensive application of the
Chornobyl catastrophe health effects overcoming
to mitigate the health consequences of the acci'
dent at the Fukushima'1 nuclear power plant in
Japan.
Study of biological markers of exposure,
radiosensitivity and radiation'induced diseases
using molecular epidemiological approaches to
determine the role of genetic and epigenetic fac'
tors which modify the effects of age, gender, and
environmental factors is among the fundamental
research priority.

ВИСНОВОК
За результатами проведеного аналітичного дослід'
ження тематика ННЦРМ цілком відповідає визначе'
ним у Законі “Про пріоритетні напрями розвитку
науки і техніки” напрямкам розвитку наукових
досліджень в Україні, а саме: спрямованим на науко'
ве обґрунтування розвитку і збереження людського
потенціалу; спрямованим на створення сучасних
технологій профілактики та лікування найпоши'
реніших захворювань.

CONCLUSIONS
According to the results of analytical study the sci'
ence topics of NRCRM fully meet the areas of
research development in Ukraine specified in the
Law “On the priority directions of science and
technology”, namely, aimed at substantiating of
the development and preservation of human
potential by the creation of modern technologies
on prevention and treatment of the most common
diseases.
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