Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U111449
Відкрита
Дата реєстрації: 10-06-2021
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: 6561040
Напрям фінансування: 2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 5317.500
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

1662.900

2023

1771.600

2024

1883.000

2. Замовник
Назва організації: Національна академія медичних наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00061125
Адреса: вул. Герцена, буд. 12, м. Київ, 04050, Україна
Підпорядкованість: Кабінет Міністрів України
Телефон: 380444893981
E-mail: amn1@ukr.net
WWW: http://www.amnu.gov.ua

3. Виконавець
Назва організації: Державна установа "Інститут гематології та трансфузіології Національної академії медичних наук
України"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02011924
Підпорядкованість: Нацiональна академія медичних наук України
Адреса: вул. М. Берлинського, буд. 12, м. Київ, 04060, Україна
Телефон: 380444670614

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Дослідити закономірності експресії клітинно-молекулярних маркерів лімфоцитами і пухлинними клітинами для оцінки
порушень протипухлинного імунітету у хворих на гостру мієлоїдну лейкемію

Назва роботи (англ)
To investigate the patterns of expression of cellular and molecular markers by lymphocytes and tumor cells to assess violations
of antitumor immunity in patients with acute myeloid leukemia.

Мета роботи (укр)
Вивчити рівні експресії CD3+ Т-лімфоцитами рецептора CD28, а також CD34+, CD117+ пухлинними клітинами лігандів
CD80, CD86 для оцінки їх ролі в порушенні протипухлинного імунітету у хворих на гостру мієлоїдну лейкемію.

Мета роботи (англ)
To study the expression levels of CD3+ T lymphocytes of the CD28 receptor, as well as CD34+, CD117+ tumor cells of ligands
CD80, CD86 to assess their role in the violation of antitumor immunity in patients with acute myeloid leukemia.
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: Медицина, гематологія.

Експерти
Видиборець Станіслав Володимирович (д.мед.н., професор)

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Вивчити особливості рівнів експресії рецептора CD28 на Т-лімфоцитах
1

01.2022

12.2022

Проміжний звіт

і костимуляторних молекулах сімейства В7 (В7.1/CD80, В7.2/CD86) на
клоні CD34, CD117 пухлинних клітин, моноцитах у хворих на гостру
мієлоїдну лейкемію до початку лікування і після специфічної терапії.
Вивчити стан адаптивного імунітету і клініко-гематологічні показники

2

01.2023

12.2023

Проміжний звіт

у хворих на гостру мієлоїдну лейкемію до початку лікування і після
специфічної терапії.
Вивчити кореляційні взаємозв'язки між тривалістю періоду ремісії у

3

01.2024

12.2024

Остаточний звіт

хворих на гостру мієлоїдну лейкемію і вмістом в периферичної крові
моноцитів, що експресують костимуляторні молекули CD80, CD86, а
також Т-лімфоцитами, що несуть рецептор CD28.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 04.51.69
Індекс УДК: 316.334:61, 616.155.32-616.155.392.8

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Горяінова Надія Валеріївна (д. мед. н., с.н.с.)
Керівники роботи:
Гордієнко Алла Іванівна (д. б. н., старший науковий співробітник)

Відповідальний за подання документів: Кубарова Валентина Олександрівна (Тел.: +38 (098) 715-79-16)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

