Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U200315
Відкрита
Дата реєстрації: 19-06-2022
Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 43 - власна ініціатива (якщо робота виконується з власної ініціативи за кошти виконавця
НДР або безкоштовно)
КПКВК:
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7704 - власні кошти, кошти підприємств, установ, організацій, фізичної особи на виконання ініціативних робіт
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 1677.170
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

559.060

2023

559.060

2024

559.060

2. Замовник
Назва організації: Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02010787
Адреса: бульвар Тараса Шевченка, буд. 13, м. Київ, 01601, Україна
Підпорядкованість: Міністерство охорони здоров`я України
Телефон: 380442349276
Телефон: 380442344062
E-mail: kancnmu@nmu.ua
WWW: http://nmuofficial.com/

3. Виконавець
Назва організації: Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02010787
Підпорядкованість: Міністерство охорони здоров`я України
Адреса: бульвар Тараса Шевченка, буд. 13, м. Київ, 01601, Україна
Телефон: 380442349276
Телефон: 380442344062
E-mail: kancnmu@nmu.ua
WWW: http://nmuofficial.com/

4. Співвиконавець
Назва організації: Інститут біохімії ім. О. В. Паладіна Національної академії наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 05417288
Адреса: вул. Леонтовича, буд. 9, м. Київ, 01054, Україна
Підпорядкованість: Національна академія наук України
Телефон: 380442345974
Телефон: 380442796365
E-mail: secretar@biochem.kiev.ua
WWW: http://www.biochemistry.org.ua

5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Дослідження функціональних ушкоджень в периферійних тканинах на біохімічно-молекулярному рівні за цукрового
діабету та сучасних підходів до їх терапії

Назва роботи (англ)
Investigation of the functional damage of tissues of organs on the biochemical-molecular level at diabetes mellitus and modern
approaches to its therapy

Мета роботи (укр)
Дослідити біохімічні механізми метаболічних, структурних та функціональних ушкоджень периферичних органів у
експериментальних діабетичних щурів та в м’яких тканинах розташованих у глибині рани, отриманих шляхом біопсії або
під час хірургічного очищення рани (кюретаж) хворого на синдром діабетичної стопи (СДС) для з’ясування можливості
корекції функціональних порушень в клініці цукрового діабету, з метою запобігання розвитку ускладнень та полегшення
їх перебігу в клініці цукрового діабету.

Мета роботи (англ)
Investigation the biochemical mechanisms of metabolic, structural and functional damage to peripheral organs in experimental
diabetic rats and in soft tissues located in the depth of the wound, taken by the biopsy or during surgical wound cleansing
(curettage) of a patient with diabetic foot syndrome (DFS), to determine the possibilities of correction of functional disorders in
clinics of diabetes, in order to prevent development of complications and facilitate their course in clinics of diabetes.
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Впровадження нових технологій та обладнання для
якісного медичного обслуговування, лікування, фармацевтики
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: виявлення нових методів корекції метаболічних, структурних та функціональних порушень в
периферичних тканинах за цукрового діабету та його ускладненнях, з метою запобігання розвитку ускладнень та поле
Галузь застосування: Медицина

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Дослідження функціональних ушкоджень в периферійних тканинах на
1

01.2022

12.2024

Остаточний звіт

біохімічно-молекулярному рівні за цукрового діабету та сучасних
підходів до їх терапії

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 76.29.37, 76.03.31
Індекс УДК: 616.43; 616-008.9; 616.39, 61:577.1, 616.379-008.64:57.084/.085:577.1

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Кучин Юрій Леонідович (д. мед. н., професор)
Керівники роботи:
Яніцька Леся Василівна

Відповідальний за подання документів: Воловик Л.Ф. (Тел.: +38 (044) 454-49-18)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

