Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U002394
Відкрита
Дата реєстрації: 28-04-2022
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.): 3772.900
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

1163.600

2023

1255.200

2024

1354.100

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 "Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії
медичних наук України"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 04837835
Підпорядкованість: Національна академія медичних наук України
Адреса: вул. Юрія Іллєнка, буд. 53, м. Київ, 04050, Україна
Телефон: 380444830637
E-mail: nncrm_doc@i.ua
WWW: http://nrcrm.gov.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Вивчення порушень показників системного запалення, прооксидантно-антиоксидантного балансу і мікрофлори
кишківника при стеатозі печінки та підшлункової залози у постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи у
віддаленому періоді

Назва роботи (англ)
Study of disorders of the systemic antibiotic, prooxidant-oxidant balance, and intestinal flora in steatosis are detected and
pancreatic in the affected glands due to the Chornobyl disaster in the long term

Мета роботи (укр)
Оцінити значення хронічного запалення низької інтенсивності, порушень прооксидантно-антиоксидантної рівноваги та
змін мікрофлори як факторів ризику прогресування патологічних процесів у хворих зі стеатозом печінки та підшлункової
залози у віддаленому періоді після дії факторів Чорнобильської аварії.

Мета роботи (англ)
Evaluate the importance of chronic low-intensity inflammation, prooxidant-antioxidant balance disorders, and changes in the
microflora as risk factors for the progression of pathological processes in patients with steatosis of the liver and pancreas in the
long term after the Chornobyl accident.
Пріоритетний напрям науково-технічної 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: Технології, Методичні документи
Галузь застосування: Молекулярні, клітинні та фізіологічні механізми регуляції процесів у біологічних об’єктах

Експерти
Бруслова Катерина Михайлівна (д. мед. н., професор)

6. Етапи виконання

Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Сформувати групи пацієнтів, які зазнали впливу факторів
Чорнобильської аварії, хворих на неалкогольну жирову хворобу
1

01.2022

12.2022

Проміжний звіт

печінки та при її коморбідному перебігу зі стеатозом підшлункової
залози, оцінити показники, що характеризують хронічну запальну
реакцію, порушення прооксидантно-антиоксидантної рівноваги, стан
перетравлювання їжі
Продовжити дослідження показників, що характеризують хронічну
запальну реакцію, порушення прооксидантно-антиоксидантної

2

01.2023

12.2023

Проміжний звіт

рівноваги, стан перетравлювання їжі та мікрофлори кишечника у
хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки та при її
коморбідному перебігу зі стеатозом підшлункової залози
Оцінити вклад хронічної запальної реакції, порушень окислювального
гомеостазу та стану мікрофлори кишечника у розвиток неалкогольної

3

01.2024

12.2024

Остаточний звіт

жирової хвороби печінки та її коморбідного перебігу зі стеатозом
підшлункової залози в осіб, які зазнали впливу факторів
Чорнобильської аварії

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 34.49.21.11, 76.29.29, 76.03.31
Індекс УДК: 57+61::539.1.047]:599.89, 616.1/.4, 61:577.1, 57+61::539.1.047]:599.89 616.1/.4 61:577.1

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Базика Димитрій Анатолійович (д. мед. н., професор)
Керівники роботи:
Овсяннікова Людмила Михайлівна (д.мед.н., проф.)
Чумак Анатолій Андрійович (д.мед.н., професор)

Відповідальний за подання документів: Гришко Галина Миколаївна (Тел.: +38 (044) 483-30-45)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

