Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0120U102949
Відкрита
Дата реєстрації: 18-06-2020
Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук
(головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)
КПКВК: 6541030
Напрям фінансування: 2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 750
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2020

150

2021

150

2022

150

2023

150

2024

150

2. Замовник
Назва організації: Національна академія наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00019270
Адреса: вул. Володимирська, 54, м. Київ, Київська обл., 01030, Україна
Підпорядкованість: Кабінет Міністрів України
Телефон: 380442350981
E-mail: prez@nas.gov.ua
WWW: http://nas.gov.ua

3. Виконавець
Назва організації: Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 05416946
Підпорядкованість: Нацiональна академія наук України
Адреса: вул. Васильківська 45, м. Київ, Київська обл., 03022, Україна
Телефон: 380442590183
Телефон: 380442581656
E-mail: nauka@onconet.kiev.ua
WWW: http://iepor.org.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Визначення антигенних маркерів стовбурових клітин пухлин для проведення ефективної терапії (2.2.5.433)

Назва роботи (англ)
Assessment of antigenic markers of tumor stem cells for effective therapy (2.2.5.433)

Мета роботи (укр)
Ідентифікувати стовбурові клітини пухлин при новоутвореннях різного гістогенезу і впровадити в клінічну практику нові
методи їх визначення для проведення ефективної терапії

Мета роботи (англ)
To identify tumor stem cells in neoplasms of different histogenesis, and to introduce novel methods of their identification for
effective therapy
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності: Фундаментальні наукові дослідження з найважливіших проблем
розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: Методи, теорії
Галузь застосування: 72.19. Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук

Експерти
Богданов Вячеслав Леонідович (д. ф.-м. н., акад.)

6. Етапи виконання

Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Ідентифікації СКП в кістковому мозку у дітей при злоякісних
1

06.2020 12.2020

Проміжний звіт

новоутвореннях із малих округлих клітин (нейробластома, саркома
Юїнга, PNET, рабдоміосаркома, остеогенна саркома, медулобластома,
ретинобластома)
Імуноцитохімічне визначення СКП в цитоцентрифужних препаратах із

2

01.2021

12.2021

Проміжний звіт

спинномозкової рідини (ліквору) при первинних пухлинах і
метастатичних ураженнях ЦНС у дітей
Визначення комбінацій маркерних антигенів поверхневих мембран

3

01.2022

12.2022

Проміжний звіт

СКП для їх пошуку в кістковому мозку при метастатичних ураженнях у
хворих із пухлинами різної локалізації та гістоструктури у дорослих
Застосування поверхневих маркерних антигенів СКП для їх пошуку в

4

01.2023

12.2023

Проміжний звіт

ексудатах із плевральної і перитоніальної порожнин при
метастатичних ураженнях у хворих з первинними новоутвореннями
різної локалізації

5

01.2024

12.2024

Остаточний звіт

Визначення СКП в кістковому мозку при різних формах
мієлопроліферативних новоутворень у дорослих хворих

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 34.21.16, 34.43.27, 76.29.33, 76.29.49
Індекс УДК: 611.013, 612.017.1:616-097, 616.15; 615.38, 616-006

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Чехун Василь Федорович (д. мед. н., професор, акад.)
Керівники роботи:
Глузман Данило Фішелєвич (д. мед. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Воєйкова І.М. (Тел.: +38 (044) 257-90-54)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

