
Європейські онкологи планують найближчими роками розширити 

співпрацю з українськими науковцями онкологічного профілю з огляду 

на їхні досить значні досягнення в цій галузі. Про це повідомив директор 

Інституту експериментальної патології, онкології і радіобілогії 

ім. Р. Є. Кавецького, академік НАН України В. Чехун.  

Доказом того, що результати українських учених є не гіршими, ніж в 

інших країнах, В. Чехун назвав те, що Інститут експериментальної 

патології, онкології і радіобілогії ім. Р. Є. Кавецького є єдиним від України 

представником у Європейському співтоваристві протиракових інститутів, 

тобто українців там визнають за рівних і придивляються до їхніх 

результатів. Більше того, бачачи напрацювання і ту ідеологію, яку 

виношують українські вчені, європейці із задоволенням планують 

розширювати співробітництво. Зокрема, у найближчі роки на базі інституту 

планується проведення ряду європейських заходів і навіть Генеральної 

асамблеї онкологічних інститутів країн Європи.  

Учений наголосив, що належить до тих науковців, які пишаються своїми 

результатами й тим, що вони відповідають світовому рівню. У діяльності 

Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології 

ім. Р. Є. Кавецького багато таких напрямів. Це, зокрема, виявлення 

регуляторних молекул у трансформації нормальних клітин у злоякісні – тут 

українці є лідерами з розшифровки домену СD150, який є ключовою 

молекулою в запуску, тобто переродженні нормальної клітини в злоякісну. 

Якщо взяти напрям з розробки нових лікарських форм протипухлинних 

препаратів для вирішення найскладнішої медико-біологічної проблеми – 

подолання лікарської резистентності (або стійкості) пухлини до 

протипухлинної терапії і вибірковості дії протипухлинних препаратів, то 

результати українських учених повністю відповідають світовим стандартам. І 

таких прикладів, підкреслив В. Чехун, він може навести досить багато. 

Він розповів, що результати наукових досліджень інституту були 

опубліковані в ряді міжнародних журналів і викликали величезний інтерес 

фахівців у цій галузі. 

В інститут приїздили американські колеги, а нещодавно й директор 

Королівського інституту зі Стокгольма, яким науковці Інституту 

експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького 

продемонстрували результати саме зі створення цієї нової лікарської форми, 

яка дає змогу більш ефективно впливати на пухлинний процес. Вони були в 

захваті від результатів українських учених. В. Чехун також зазначив, що 

нещодавно мав ряд закордонних відряджень, і за їхніми результатами 



іноземні гості їдуть в Україну вивчати досвід українських науковців – 

найближчим часом приїжджає ряд колег з Італії, Литви (В. Чехун: 

Європейські онкологи в захваті від українських розробок і планують 

розширювати співпрацю // Державне агентство з питань науки, 

інновацій та інформатизації України (http://www.dknii.gov.ua). – 2013. – 

17.06). 

 


