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Структурні підрозділи 
• Біохімічний відділ
• Хімічний відділ
• Відділ імуноферментного дослідження
• Спектрально-аналітичний відділ

НД КДЛ акредитована МОЗ України як 
вимірювальна лабораторія  (серія КДЛ № 002087)
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Пріоритетні завдання НД КДЛ
• Дослідження вмісту біомолекул 

та їх похідних в біологічних 
об’єктах за різних патологічних 
станів

• Розробка та удосконалення 
методів визначення біологічно-
активних речовин та їх 
метаболітів

• Оцінка впливу екзогенних та 
ендогенних чинників на перебіг 
біохімічних процесів in vivo та in 
vitro

• Дослідження механізмів 
біотрансформації ксенобіотиків 

• Дослідження біохімічних 
механізмів дії нових 
фармакологічних коректорів
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Основні напрямки досліджень НД КДЛ

Біохімічні маркери:
• показники основних 

метаболічних процесів
• показники обміну 

гомоцистеїну та гідроген 
сульфіду

• біологічно-активні 
речовини

• ензими  – індикатори 
патологічних станів

• цитокіни, адипокіни, 
фактори росту, молекули 
адгезії, розчинні тол-
подібні рецептори

Біологічний матеріал:

• Біологічні рідини 
(кров, сеча, слина)

• Гомогенати тканин

• Клітинні та 
субклітинні фракції

Методи:

• спектрофотометричні

• турбідиметричні

• хроматографічні

• імуноферментні
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НД КДЛ оснащена

- Спектрофотометри

- Фотоелектроколориметри

- Імуноферментний аналізатор

- Дозатори

- Центрифуги

- Термостати, дистилятор

- Ваги лабораторні аналітичні

- pH-метр

- Міограф електричний

- засобами вимірювальної техніки, випробувальним та
допоміжним обладнанням, хімічними реагентами та
кітами виробництва США, країн ЄС, України для
проведення широкого спектру біохімічних досліджень у
біологічному матеріалі людини та лабораторних тварин

Реактиви виробництва
- Sigma-Aldrich 
- Acros
-Axis Shield Diagnostics
-eBioscience
-BioVendor
-Buhlmann
-Cloud-Clone Corp.
-Orgentec Diagnоstika
-AESKU diagnostics 
-DRG
-Diaclone
-Elabscience
-Вектор-Бест
-Реагент, Філісіт-Діагностика
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Найбільш вагомі наукові проекти, що були реалізовані 
науковцями ВНМУ на базі НД КДЛ

• Створення засобів і технологій
еферентної терапії на основі
нанокремнезему (спільно з ІХП НАН
України)

• Обмін гомоцистеїну в умовах дії
нутрієнтних чинників та при
різних патологічних станах
(спільно з ДУ «Інститут
фармакології та токсикології
НАМН України»)



За результатами спільного наукового проекту ВНМУ та ІХП 
НАН України

Наказом Президента від 7 квітня 2017 р. науковий проект 

«Створення засобів і технологій еферентної терапії на основі 

нанокремнезему» відзначений Державною премією України в галузі 

науки і техніки

12 монографій 

200 статей 

21 патент

4 докторські 
дисертації

41 кандидатська 
дисертація

2160 цитувань 
Scopus
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Вперше в Україні на базі НД КДЛ започатковано  новий науковий 

напрям «Обмін гомоцистеїну. Гіпергомоцистеїнемія»

Розроблено та запатентовано новий 
хроматографічний метод  визначення 
концентрації гомоцистеїну в сироватці 
крові

(автори – проф. Пентюк О.О., 
проф.Луцюк М.Б., к.х.н. Ільченко О.В.)
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Науковий проект «Обмін гомоцистеїну в умовах дії нутрієнтних 

чинників та при різних патологічних станах»

3 докторських дисертації, 5 кандидатських дисертацій

95 статей, 66 тез, 7 патентів, 33 доповіді

Обстежено  понад 1500 жителів Подільського регіону 

Спільно з ДУ «Інститут 
фармакології та 
токсикології НАМН 
України» 

проведено доклінічні 
дослідження вітамінно-
мікроелементного 
комплексу (ВМК) для 
корекції ГГЦ;

Видано методичні 
рекомендації по 
доклінічному дослідженню 
засобів з 
гіпогомоцистеїнемічною 
дією (ДФЦ МОЗ України, 
2007)
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На базі НД КДЛ молоді науковці  (аспіранти, магістранти, студенти) 
проводять біохімічні дослідження у рамках нових наукових 

проектів ВНМУ ім. М.І. Пирогова


