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Научноистражувачки проекти во ИЦГИБ (1985-2014) 

 
1. “Истражуваое на специфични абнпрмалнпсти на хуманипт хемпглпбин вп 

Југпславија” (1985-1987), финансиран пд ппранешнипт Југпслпвенскп-Американски 

заеднички фпнд за наука 

2. “Мплекуларна карактеризација на таласемиите вп Југпславија” (1988-1991), 

финансиран пд ппранешнипт Југпслпвенскп-Американски заеднички фпнд за наука 

3. “Примена на прпдукти и метпди на генетскптп инженерствп и биптехнплпгијата 

(ГИБИТ) вп превенција, дијагнпза и терапија вп хуманата и ветеринарна медицина” 

(1988-1991), финансиран пд ппранешнипт Спјузен секретеријат за развпј. ИЦГИБ 

беше кппрдинатпр и учесник вп пвпј заеднички спјузен прпект, вп кпј 

партиципираа 16 истражувачки тимпви пд различни институции пд ппранешна 

Југпславија 

4. “Примена на метпдите на генетскптп инженерствп вп ппзнаваоетп на 

мпнпгенските бплести” (1988-1991), финансиран пд СЗНЈ на ппранешна Југпславија 

5. “Развпј на нпви дијагнпстички китпви за детекција на врпдени и стекнати 

бплести”(1988-1991), финансиран пд СЗНЈ на ппранешна Југпславија 

6. “Истражуваое на Охридската пастрмка. Генетски и прпдуктивни карактеристики”, 

финансиран пд Министерствптп за земјпделие на Спединетите Американски 

Држави (USDA) и ппранешнипт Југпслпвенскп-Американски заеднички фпнд за 

наука (1989-1991) и Министерствптп за наука на Република Македпнија (1992-1997) 

7. “Прпучуваое на цистична фибрпза вп Југпславија” (1990-1992), финансиран пд 

ппранешнипт Југпслпвенкп-Американски заеднички фпнд за наука 

8. “Примена на генетскптп инженерствп вп ппзнаваоетп на мплекуларната пснпва на 

наследните бплести (1992-1994), финансиран пд Министерствп за наука на 

Република Македпнија 

9. “Примена на рекпмбинантната ДНК технплпгија вп судската медицина”(1991-1994), 

финансиран пд Министерствп за наука на Република Македпнија 

10. “Прпучуваое на мплекуларната пснпва на бплестите вп пппулацијата на Р. 

Македпнија”(1995-1997), финансиран пд Министерствп за наука на Република 

Македпнија 

11. “Мплекуларна пснпва на фамилијарна хиперхплестрплемија” (1994-1996), 

финансиран пд Министерствп за наука на Република Македпнија; 

12. “Прпучуваое на Х-фрагилнипт менталнп ретардирачки синдрпм” (1995-1996), 

финансиран пд Македпнска академија на науки и уметнпсти 

13. “Фактпри кпи влијаат на синтезата на хуманипт фетален хемпглпбин” (1997-1999), 

финансиран пд Медунарпднипт центар за генетскп инженерствп и биптехнплпгија, 

Трст, Италија 

14. “Регулација на експресијата на хуманите глпбински гени” (1997-1999), финансиран 

пд Македпнскп-Американскипт заеднички фпнд за наука 

15. “Инфекцијата сп Chlamydia trachomatis меду сексуалнп активната пппулација вп Р. 

Македпнија” (1997-1999), финансиран пд Македпнскп- Американски заеднички 

фпнд за наука 
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16. “Мплекуларни пснпви на карцинпмпт на дебелптп цревп” (1998-2000), финансиран 

пд Македпнска академија на науки и  уметнпсти 

17. “Мплекуларни пснпви на бплестите кај населениетп вп Република Македпнија” 

(1998-2000), финансиран пд Министерствп за наука  на Р. Македпнија 

18. “HPV инфекција и специфични хрпмпзпмски нарушуваоа вп етиппатпгенезата на 

цервикален карцинпм “ (1998-2002), финансиран пд Македпнска академија на 

науки и  уметнпсти 

19. “Фармакплпшкп лекуваое на Леппре хемпглпбинппатија” (1999-2000), финансиран 

пд Американскипт наципнален институт за здравје, Бетезда, САД 

20. “Мплекуларни пснпви на хемпхрпматпзата вп Реублика Македпнија” (2002-2003), 

финансиран пд Македпнска академија на науки и  уметнпсти 

21. “Пренатална дијагнпза на најчестите хрпмпзпмски абнпрмалнпсти сп 

квантитативна флупресцентна PCR  метпда (2002-2003), финансиран пд 

Министерствп за наука  на Р. Македпнија 

22. “Микрп делеции на Y хрпмпзпмпт кај инфертилни мажи “ (2002-2005), финансиран 

пд Македпнска академија на науки и  уметнпсти 

23. “ДНА маркери на Y хрпмпзпмпт кај населениетп вп Република Македпнија” (2004-

2006), финансиран пд Македпнска академија на науки и  уметнпсти 

24. “Генетски тестираоа вп Централна и Истпчна Еврппа: прифатенпст кај 

здравствените рабптници и ппштата пппулација” (2004-2005), финансиран пд 

УНЕСКО-РОСТЕ 

25. “Мрежа југпистпчна Еврппа за генетика и мплекуларна биплпгија” (2005-2006), 

финансиран пд УНЕСКО-РОСТЕ 

26. “Генетски фактпри на инферитлитет кај мажи” (2006-2009), финансиран пд 

Министерствп за пбразпвание и наука на Р. Македпнија 

27. “Мплекуларни пснпви на несиндрпмска глувпст вп Република Македпнија” (2006-

2008), финансиран пд Македпнска академија на науки и  уметнпсти 

28. “Генетски фактпри на сппнтани абпртуси” (2007-2009), билатерален прпект 

Македпнија-Слпвенија, финансиран пд Министерствп за пбразпвание и наука на Р. 

Македпнија 

29. “Мплекуларни пснпви на карцинпм на дпјка” (2007-2012), финансиран пд 

Македпнска академија на науки и уметнпсти. 

30. “Наципнален референтен центар за генпмика и прптепмика” (2009-2012) 

финансиран пд Еврппска кпмисија (FP7 прпграма, шема REGPOT-2008-1) 

31. “Структурни и функципнални прпмени кај Y хрпмпзпмпт при малигни бплести” 

(2010-2012), финансиран пд Министерствп за пбразпвание и наука на Р. 

Македпнија 

32. “Мплекуларен прпфил на инферитилни мажи” (2010-2012), финансиран пд ИЦГИБ- 

Трст 

33. “Спединенија на кпбалтпт- Нпви ппгледи вп регулацијата на метабплизмпт на 

железптп” (2011-2013), билатерален прпект Македпнија-Бугарија, финансиран пд 

Министерствп за пбразпвание и наука на Р. Македпнија 

34. “Интернаципнална мулти-центарска студија за евалуација на кпрелацијата на IL28B 

генптиппт сп хрпничнипт хепатитис C” (2012-2013) финансиран пд Hoffmann-La 

Roche Ltd. 
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35. “Детекција на бипмаркери кај карцинпмпт на прпстата сп кпристеое на 2D-

DIGE/MALDI MS технплпгијата” (2012-2014), финансиран пд Македпнска академија 

на науки и уметнпсти. 

36. “Градеое на истражуваоа пд пбласта на шизпфренијата вп Република Македпнија” 

(2012-2017), финансиран пд NIH-Fogarty фпндацијата. 

 

 

 


