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к.мед.н. Чиж М. О. (член Комітету, зав. відділу кріомедицини), к.б.н. Луценко Д. Г. (член 

Комітету, секретар відповідальний редакції журналу «Проблеми кріобіології і 

кріомедицини»). Бацунова Л. В. (член Комітету, завідувачка віварію) 

 

Порядок денний: 

Проведення біоетичної експертизи матеріалів, наданих до Комітету заявниками: Золотьком 

К. М. та Моісєєвим А. І., які планують проходження попереднього захисту дисертаційних 

робіт.  

 

1.1. СЛУХАЛИ: заявника – Золотька Кирила Миколайовича, який надав для проведення 

біоетичної експертизи первинні матеріали і дисертаційну роботу на тему «Дослідження 

терапевтичного потенціалу кріоконсервованих нейральних та мезенхімальних стромальних 

клітин на моделі інтрацеребрального крововиливу у щурів», поданої до попереднього 

захисту на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 

“кріомедицина”.  

До розгляду подані наступні матеріали: 

1. Первинна документація ( протоколи експериментів); 

2. Дисертація. 

3. Автореферат дисертації. 

Було відмічено, що робота спрямована на дослідження впливу внутрішньошлуночкового 

введення кріоконсервованої суспензії нейральних клітин, агрегатів нейральних клітин 

окремо, або у комбінації з мезенхімальними стромальними клітинами на перебіг 

інтрацеребрального крововиливу на моделі щурів. Для цього було використано нейральні 

клітини та мезенхімальні стромальні клітини, отримані з плодів щурів, проводилося 

моделювання інтрацеребрального крововиливу у щурів, вивчення ефективності імплантації 

кріоконсервованих клітин сумісно з мезенхімальними стромальними клітинами.  

Нейральні клітини та мезенхімальні стромальні клітини отримували з плодів щурів (40 

тварин). Для моделювання інтрацеребрального крововиливу було використано 72 

лабораторних щура. Тварини утримувалися у стандартних умовах віварію ІПКіК НАН 

України. Усі операції виконували з використанням анестезії. Виведення тварин з 

експерименту проводили шляхом декапітації. 

1.1. ПОСТАНОВИЛИ: проведена біоетична експертиза матеріалів, наданих до Комітету 

заявником – Золотьком Кирилом Миколайовичем, дозволяє зробити висновок про те, що 

експерименти на тваринах були проведені у відповідності з вітчизняними і міжнародними 

біоетичними документами; зокрема, матеріалами IV Європейської Конвенції по захисту 

хребетних тварин, які використовуються для експериментальних і інших наукових цілей 

(ETS 123 (1986), законодавчими документами України по проведенню експериментів на 

тваринах, такими як «Загальні етичні принципи експериментів на тваринах», ухвалені 

Першим національним конгресом з біоетики (20.09.2001), «Біоетична експертиза доклінічних 

та інших наукових досліджень, що виконуються на тваринах (методичні рекомендації – авт. 

О.Г. Резніков та інш., 2006), не суперечать Закону України «Про захист тварин від 

жорстокого поводження» (2006, ст. 26), та в цілому відповідають діючому законодавству 

України, вітчизняним та міжнародним біоетичним нормам. 
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1.2. СЛУХАЛИ: заявника – Моісєєва Антона Ігоровича, який надав для проведення 

біоетичної експертизи первинні матеріали і дисертаційну роботу на тему «Оптимізація 

режимів кріоконсервування клітинних сфероїдів різних термінів культивування», поданої до 

попередньої експертизи на здобуття вченого ступеня доктора філософії,  спеціальність 091 

Біологія. 

До розгляду подані наступні матеріали: 

1. Первинна документація ( протоколи експериментів); 

2. Дисертація. 

3. Автореферат дисертації. 

Заявник, зокрема відмітив, що у роботі було використано сфероїди з перещеплюваної лінії 

фібробластів миші L 929 для вивчення клінічної ефективності трансплантації 

кріоконсервованих нейральних клітин у складі агрегатів та суспензії.  

1.2. ПОСТАНОВИЛИ: проведена біоетична експертиза матеріалів, наданих до Комітету 

заявником – Моісєєвим Антоном Ігоровичем, дозволяє зробити висновок про те, що всі 

експерименти з біоматеріалом є науково обґрунтованими та відповідають діючому 

законодавству України, вітчизняним та міжнародним біоетичним нормам. 

 

Головуючий на засіданні, 

голова Комітету, д.мед.н., проф.            підпис                              Компанієць А.М.  

 

Секретар                    підпис                                                           Пушкова Є.М. 


