
 

 

 

Науково-практична програма* Міжнародного Медичного Форуму ґрунтується на III МІЖНАРОДНОМУ МЕДИЧНОМУ 
КОНГРЕСІ «Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров'я України», який внесено до 

«Реєстру з'їздів, конгресів, симпозіумів і науково-практичних конференцій, які проводитимуться в 2014 році», затверджено 
НАМН та МОЗ України 

(розділ «Конгреси» № 5, ст. 8; інформаційний лист про зміну дати Конгресу № 5-ф-2014) 

 

У РАМКАХ ФОРУМУ  

CЕМІНАР «РЕГЕНЕРАТИВНА МЕДИЦИНА: ІННОВАЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» 
Секція «Біологічні та біотехнологічні основи регенеративної медицини» 

Дата проведення: 16 жовтня   
Час проведення: 10:00-16:00   
Організатор: ДУ «Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України» 
Місце проведення: Конференц-зал №11, павільйон №3 

ВЦ «КиївЕкспоПлаза», вул. Салютна, 2-Б, м. Київ 
Початок реєстрації: 09:30, вхідна група К 

 

ПРОГРАМА* 

Секція «Основи регенеративної медицини: клітинна терапія, тканинна інженерія та генна терапія» 

10:00-10:20 Тема: Сучасний стан регенеративної медицини 
Доповідач: Бутенко Г.М., академік НАМН України, чл.кор. НАН України та РАМН, професор, д.мед.н., 
директор ДУ «Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України», м. Київ 

10:20-10:40 Тема: Біоінженерія під кутом зору нейрохірургії: сьогодення і виклики майбутнього 
Доповідач: Цимбалюк В.І., академік НАМН України, професор, д.мед.н., заступник директора ДУ 
«Інституту нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», завідувач кафедри нейрохірургії 
Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна 

10:40-11:00 Тема: Властивості мезенхімальних стовбурових клітин 
Доповідач: Кордюм В.А., академік НАМН України, чл.кор. НАН України, професор, д.б.н., завідувач 
відділом регуляторних механізмів клітини Інституту молекулярної біології і генетики НАН 
України, м. Київ 

11:00-11:20 Тема: Наследственные миопатии: диагностика и подходы к генно-клеточной терапии. 
Cases reports 
Доповідач: Деев Р.В., к.м.н., директор по науке ОАО «Институт стволовых клеток человека», ведущий 
научный сотрудник ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, главный редактор журнала «Клеточная 
трансплантология и тканевая инженерия», Москва, Российская Федерация 

Секція «Регенерація центральної та периферійної нервової системи» 

11:20-11:40 Тема: Новітні технології стимуляції регенерації ушкоджених периферійних нервів 
Доповідач: Чайковський Ю.Б., чл.кор. НАМН України, професор, д.м.н., завідувач кафедри гістології 
та ембріології Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця, м. Київ 

11:40-12:00 Тема: Вплив нейротрансплантації на структуру гіпокампа після ішемічного ушкодження  
Доповідач: Скибо Г.Г., професор, д.м.н., завідувач відділу цитології Інституту фізіології ім. 
Богомольца НАН України, м. Київ 



12:00-12:30 Кофе-пауза 

Секція «Клінічній досвід застосування методів регенеративної медицини» 

12:30-12:50 Тема: Досвід клінічного використання клітинних біотехнологій  
Доповідач: Попандопуло А.Г., професор, д.мед.н., завідувач лабораторії клітинного та тканинного 
культивування ДУ «Інститут невідкладної та відновної хірургії ім. В.К. Гусака НАМН України», 
Донецьк 

12:50-13:10 Тема: Трансплантація аутологічних хондроцитів при лікуванні хворих з масивними 
післятравматичними дефектами хряща колінного суглоба 
Доповідач: Костогриз О.А., к.м.н, заслужений лікар України, заступник головного лікаря ДУ 
«Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ 

13:10-13:30 Тема: Клітинно-тканинні технології в лікуванні ушкоджень і захворювань опорно-
рухового апарату 
Доповідач: Оксимець В.М., к.м.н., старший науковий співробітник відділення поєднаної та 
множинної травми Науково-дослідного інституту травматології та ортопедії ДНМУ ім. 
Горького, ДУ «Інститут невідкладної та відновної хірургії ім. В.К. Гусака НАМН України», Донецьк 

13:30-13:50 Тема: Перспективність використання мультипотентних стромальних клітин жирової 
тканини людини у лікуванні хворих на хронічну ішемію нижніх кінцівок 
Доповідач: Паляниця С.С., к.м.н., в.о. директора Координаційного центру трансплантації органів, 
тканин і клітин МОЗ України, м. Київ 

13:50-14:10 Тема: Застосування збагаченої тромбоцитами плазми при експериментально 
модельованій патології та в клінічній практиці 
Доповідач: Холодкова О.Л., профессор, д.мед.н., завідувач кафедри анатомії Одеського 
національного медичного університету, м. Одеса 

14:10-14:40 Кофе-пауза 

Секція «Біологічні та біотехнологічні основи регенеративної медицини» 

14:40-15:00 Тема: Тривимірне культивування і кріоконсервування мультипотентних мезенхімальних 
стромальних клітин 
Доповідач: Петренко Ю.О., д.б.н., Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, м. 
Харків 

15:00-15:20 Тема: Можливість масштабної експансії мультипотентних мезенхімальних стромальних 
клітин і дермальних фібробластів людини ex vivo 
Доповідач: Зубов Д.О., к.б.н., ДУ «Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН», 
Біотехнологічна лабораторія ilaya regeneration, медична компанія ilaya®, м. Київ 

15:20-15:40 Тема: Стовбурові клітини жирової клітковини та ендотеліальна дисфункція 
Доповідач: Кирик В.М., к.мед.н., завідувач лабораторії клітинних та тканинних культур ДУ 
«Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН», м. Київ 
15:40-16:00 Тема: Мультипотентні стовбурові клітини – похідні нервового гребеня: біологічні 
властивості та потенціал щодо використання у регенеративній медицині  
Доповідач: Васильєв Р.Г., науковий співробітник відділу тканинних та клітинних технологій ДУ 
«Інститут генетичної та регенеративної медицини» НАМН України, Біотехнологічна 
лабораторія ilaya regeneration, медична компанія ilaya®, м. Київ 
 
 

 

Після закінчення семінару спеціалісти отримають сертифікати 

* У програмі можливі зміни 


