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2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Регенеративна медицина це одна з найбільш передових галузей 

медичної науки. Найближчим часом людство отримає можливість 
відновлювати і повністю відтворювати цілі органи людського тіла. За 
допомогою технологій регенеративної медицини вже зараз можна 
створити такі органи і тканини як сечовий міхур, кровоносні судини, 
трахею і уретру.

Мета і завдання курсу ‘ Регенеративна медицина та біотехнології 
в ортопедії" - опанування студентами знань відносно основ 
регенеративної медицини, включаючи деякі основи галузі та можливі 
клінічні застосування та клінічну корисність, включаючи принципи 
інженерії тканин, стовбурових клітин, мікрофабрикації тканин, огляд 
структури та функції тканин, клінічну позребу в ремонті тканин.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен проявляти такі 
компетенції в:

- основах терапевтичного застосування стовбурових клітин;
- принципах клітинної та тканинної терапії;
- принципах генної терапії та її застосування;
- принципах медичного інжинірингу;
- основах тканинної інженерії;
- основах молекулярних механізмів регуляції диференціювання, 

міграції та проліферації клітин;

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



- основах протеомних досліджень;
- основах технологій створення біоматеріалів і ЗО-біопрінтінга
Студент, що вивчив дисципліну повинен мати практичні 

навички:
- вибір молекул-регуляторів і визначення молекулярних мішеней 

для стимуляції ендогенного регенераторного потенціалу організму;
- пошук, аналіз та використання інноваційних ідей в галузі 

застосування регенераті вної медицини;
- вміння працювати з навчальною і науковою літературою, 

використовуючи можливості комп’ютерних мереж;
- вміння агрегувати інформацію стосовно конкретної теми та 

поширювати отриману інформацю.

3. Програма навчальної дисципліни

Тема 1. Вступ до регенеративної медицини. (6 годин)
Історія розвитку уявлень про регенерацію органів і тканин. 

Поняття про регенерацію і регенеративну медицину Місце 
регенеративної медицини в системі біологічних і медичних знань і в 
охороні здоров'я. Поняття про фізіологічну, репаративної (типова і 
атипова, повна і неповна), патологічній регенерації. Різновиди 
репаративної регенерації епіморфоз, морфалаксис, загоєння 
епітеліальних ран, регенераційна гіпертрофія, компенсаторна 
гіпертрофія. Патологічна регенерація: утворення келоїду, надмірна 
регенерація периферичних нервів і надмірне утворення кісткового 
мозоля при зрощенні перелому, в'яле загоєння ран і метаплазія 
епітелію у вогнищі хронічного запалення. Гіпертрофія і гіперплазія. 
Рівні регенерації: клітинний (внутрішньоклітинний), тканинною, 
органний. Способи регенерації : внутрішньоклітинний (відновлення 
органел, гіпертрофія, поліплоїдія), клітинний (розмноження клітин, 
проліферація), замісний (заміщення дефекту тканини або органу 
сполучною тканиною, рубцювання) Фази регенераторного процесу : 
проліферація і диференціювання Регуляторні механізми регуляції 
регенерації гуморальні, імунологічні, нервові, функціональні. 
Чинники, що регулюють регенерацію: гормони (біологічно активні 
речовини), медіатори (індикатори метаболічних процесів), кейлони 
(речовини 
клітинами 
зростання, 
оточення.

глікопротеїдної природи, шо синтезуються соматичними 
для гальмування клітинного дозрівання), чинники 
мікрооточення клітин. Компоненти міжклітинного 

ніші стовбурових клітин "Соматичний ембріогенез" -

розвиток цілого нового організму з однієї соматичної клітини (тютюн, 
морква). Гіпотеза резервних клітин, гіпотеза тимчасової і повної 
дедиференцировки.

Тема 2. Медична ембріологія. Поняття про стовбурову 
клітину. Ієрархія, класифікація стовбурових клітин. Ембріональні 
і фетальные стовбурові клітини. (16 годин)

Медична ембріологія. Стадії розвитку' зародка. Дроблення. 
Гаструляція. Ембріобласт і трофобласт. Ембріональні зачатки 
Гаструляція Закладка органів і систем. Поняття про стовбурову 
клітину. Властивості ембріональних стовбурових клітин і проблеми їх 
використання в медицині. Проліферативний потенціал ембріональних 
стовбурових клітин, їх "пластичність". Властивості соматичних 
стовбурових клітин. Переваги і проблеми використання соматичних 
стовбурових клітин. Історія вивчення і характеристика стовбурових 
клітин. Класифікація стовбурових клітин : І) стовбурові клітини 
ембріона і тканин плоду (клітини ембріональної карциомы, 
ембріональна терминальна клітини, ембріональна стовбурова клітина); 
2) стовбурових клітини дорослого організму (кровотворні, 
мезенхімальні, попередники ендотеліальних клітин, м'язові, нейральиі, 
епідермальні та ін. соматичні стовбурові клітини). Кровотворні 
стовбурові клітини

Тема 3. Медична ембріологія, гісто- і органогенез. Механізми 
гістогенезу. Диференціювання стовбурових клітин. Клітинний тип. 
(10 годин)

Медична ембріологія Взаємодія клітин, ембріональна індукція, 
детерміація, диференціювання. Гісто- і органогенез. Механізми 
гістогенезу : індукція, ділення, детерміація, міграція (хемотаксис), 
диференціювання, інтеграція, морфогенетична загибель клітин та ін 
Диферон : його склад і характеристика. Диференціювання, як стійка 
структурно-функціональна зміна раніше однорідних клітин, придбання 
ними специфічних рис будови для виконання специфічних функцій. 
Молекулярно-генетичних основи диференціювання : транскрипція, 
сплайсінг РНК. її процесінг, трансляція, тобто синтез специфічних И- 
РНК і специфічних білків. Чинники зростання, трофічні чинники 
Мезенхіма. Генетична детермінована диференціювання. Контактне 
інгібірування. Чинники, шо гальмують проліферацію і 
диференціювання клітин : бета-інтерферон і трансформуючий чинник
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зростання. Апоптоз. Роль апоптозу у багатоклітинному організмі. Фази 
апоптозу

Тема 4. Клітинне і ядерне репрограмування. Методи 
генетичної модифікації клітин. (10 годин)

Клітинне і ядерне репрограмування. Перешкоди для ефективного 
соматичного репрограмування: 1) соматичні епігенетичні мітки, що 
стабільно передаються у ряді ділень і стійкі до репрограмування в 
оциті; 2) ядро соматичної клітини не здатне рекапітулювати асиметрію 
репрограммирования; 3) передача імпринтованих локусів, які особливо 
важливі на стадії фетального і плацентарного розвитку, недостатньо 
надійно підтримуєгься після пересадки ядра. Індуковані 
плюрипотентні стовбурові клітини, МІКРОРНК, короткі РНК. 
Епігенетична регуляція експресії генів, метилування ДНК. 
Трансформація. Вірусні і невірусні вектори внутрішньоклітинної 
доставки генів. Наукові дослідження по трансплантації генетично 
модифікованих гемопоетичних і мезенхимних стовбурових клітин при 
ушкодженнях печінки і скелетних м'язів.

Тема 5. Клітинна трансплантологія. Принципи 
трансплантації клітин. Органи мішені, способи доставки і 
моніторингу регенерації. (12 годин)

Трансплантологія. Напрями трансплантологи 
ксенотрансплантація, алотрансплантація, трансплантація штучних 
органів, вирощування органів із стовбурових або індукованих 
плюрипотентных клітин, аутотрансплантація. Історія трансплантологи. 
Клітинна трансплантологія. Принципи трансплантації клітин. Вибір 
донора Органи мішені, способи введення і доставки стовбурових 
клітин. Методи посттрансплантаційного моніторингу регенерації. 
Генетичні маніпуляції в трансплантологи: імуносупресивні цитокіни, 
блокада експресії генів, що беруть участь у відторгненні 
трансплантата. Етапи проведення трансплантації клітин кісткового 
мозку. Принципи кондиціонування при трансплантації клітин 
кісткового мозку "підготовка простору", імуносупресія для 
попередження розвитку реакції трансплантата проти хазяїна, 
ерадикація захворювання.

Тема 6. Молекулярні основи гуморального і клітинного 
імунітету. Молекули головного комплексу гістосумісності. 
Генотипирование по HLA- маркерам. Відторгнення. (14годин)

Молекулярні основи гуморального і клітинного імунітету. 
Молекули головного комплексу гістосумісності HLA. Методи 
діагностики HLA. Генотипування за HLA- маркерам Роль молекул 
головного комплексу гістосумісності в розвитку гуморального і 
клітинного імунітету. Реакція відторгнення трансплантата ("реакція 
хазяїна проти трансплантата"). Трансплантаційний імунітет 
Імуносупресія

Гема 7. Терапевтичне клонування. SCNT. Біоматрикси. 
Штучні органи. (12 годин)

Терапевтичне клонування (пересадка ядер соматичних клітин). 
Мета, принципи, застосування в медицині, юридичний статус 
технології Дискусії про терапевтичне клонування Клонування у 
біології. SCNT, процес, застосування. Репродуктивне клонування. 
Світова законодавча база, що регулює репродуктивне клонування 
Технологічні труднощі, соціально-етичні і етико-релігійні аспекти, 
відношення в суспільстві. Репродуктивне клонування людини в Росії 
Сучасні технології щодо створення біологічних органів Ембриоїди. 
Органоїди серцево-судинної тканини, печінки, залоз зовнішньої 
секреції, церебральні, органоїди сітківки. Біоінженерний м'яз.

Тема 8. Клітинна терапія при аутоімунних захворюваннях. 
(10 годин)

Клінічні дослідження з трансплантації гемопоетичних 
стовбурових клітин при аутоіммунних захворюваннях (ревматоїдний 
артрит, системний червоний вовчак, системна склеродермія).

Гема 9. Клітинна терапія при захворюваннях серцево- 
судинної системи. (10 годин)

Клінічні дослідження по трансплантації стовбурових клітин при 
інфаркті міокарду і захворюваннях судин. Ефективність трансплантації 
гемопоетичних стовбурових клітин при інфаркті міокарду і 
захворюваннях судин.
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Тема 10. Клітинна геранін при лікуванні захворювань 
внутрішніх органів, опорно-рухового апарату і нервової системи. 
(10 годин)

Клінічні дослідження по трансплантації стовбурових клітин при 
захворюваннях внутрішніх органів, опорно-рухового апарату і 
нервової системи. Ефективність клітинної терапії при захворюваннях 
внутрішніх органів, опорно-рухового апарату і нервової системи.

Тема II. Клітинна і тканинна інженерія. (10годин)
Клітинна і тканинна інженерія Біоматрикси на основі 

компонентів міжклітинного матриксу. Тривимірне культивування. 
Біореактори: принципи роботи, види. Особливості облаштування 
біореакторів для впрошування стовбурових клітин і штучних органів. 
Біореактори для клонування NASA, вирощування сердечного і 
скелетного м'яза. Наукові дослідження і досягнення в розробці 
штучних органів сечового міхура, запалих тіл, кохлеарного 
імплантата, ока, серця, печінки, легенів, яєчників, тимуса, 
підшлункової залози, трахеї. Мікрочіпи. Етапи впровадження методів 
клітинної трансплантації і тканинної інженерії в практичну охорону 
здоров'я Алгоритм дій.

5. Самостійна робота

Самостійна робота студента (денна форма) включає підготовку 
до практичних занять, самостійне опрацювання додаткової літератури 
та питань для самоконтролю засвоєння змісту навчального матеріалу, а 
також розв’язування домашніх задач по кожній темі.

5.1. Перелік тем для самостійного вивчення 8-ий семестр

№ Назва теми Кількість
з/п ГОДИН

1 Медична ембріологія. 4
2 Стовбурові клітини. 2
3 Клітинна лабораторія. Культивування клітин людини. 2
4 Клітинне і ядерне репрограмування. Методи генетичної 

модифікації клітин.
4

5 Клітинна трансплантологія. Принципи трансплантації 
клітин. Органи мішені, способи доставки і моніторингу 
регенерації.

2

5.2. Розрахунок часу для самостійної роботи студента за видами

6 Молекулярні основи гуморального і клітинного 
імунітете. Молекули головного комплексу' 
гістосумісності --------------

4

7
!---------

Терапевтичне клонування. SCNІ. Біоматрикси. Штучні 
органи.

2

І_______ І Т —_________________________________________________________Самостійна робота виконується у відповідності до методичних вказівок 
до самостійної роботи студентів.

№ 
з/гі

Види роботи Кількість
годин

1 Опрацювання програмного матеріалу, що 
викладається на лекціях та тем самостійного
опрацювання ------------

32

2 Підготовка до практичних занять . . 16

3 Виконання індивідуальних завдань 28

Разом _ —------------- 76

6. Індивідуальні завдання

Студенти виконують індивідуальні завдання у вигляді реферату та 
захищають його з представленням MSPowerPoint-презентації.

7. Методи навчання

Пояснювально-ілюстративний або інформаційно-рецептивний 
метод, репродуктивний метод та метод проблемного викладу. По 
інший класифікації : словесні (лекції, пояснення на практичних 
заняттях, інструктаж - на лабораторних); практичні методи (вирішення 
завдань фізичних ситуацій) та наочні.

8. Методи контролю

Контрольні письмові опитування за темами на практичних 
заняттях. Модульні контрольні за матеріалом змістовних модулів.
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Контрольні питання
1. Поняття про регенерацію і регенеративну медицину.
2. Різновиди репаративної регенерації.
3. Рівні регенерації.
4. Гіпертрофія і гіперплазія.
5. Фази регенераторного процесу.
6 "Соматичний ембріогенез".
7. Поняття регенеративної медицини
8. Медична ембріологія.
9. Поняття про стовбурову клітину.
10. Класифікація регіональних стовбурових клітин.
11. Медична ембріологія.
12. Диференціювання стовбурових клітин Клітинний тип.
13. Концепція клітинного типу і клітинних фенотипів.
14. Клітинне і ядерне репрограмування.
15. Поняття про терапевтичне клонування.
16. Штучні органи.
17. Каркасні трасплантати.
18 Клітинна терапія при захворюваннях серцево-судинної 

системи.
19. Клітинна терапія при лікуванні захворювань внутрішніх 

органів.
20. Клітинна терапія при лікуванні захворювань опорно-рухового 

апарату і нервової системи.
21. Клітинна і тканинна інженерія.

9. Розподіл балів, які отримують студенти
Від заняття 

або 
контрольного 

заходу

Балів за 
одно 

занязтя або 
контрольнії 

й захід

За семестр До 1 -й атестації

кількість 
занять або 

контрольних 
заходів

сума 
балів

кількість 
занять або 

контрольних 
заходів

сума 
балів

Контр, роб. 3 8 24 4 12
Модул, контр. ІЗ 2 26 1 12
Захист інд. 
завдань 10 1 10 - -

Сума поточного контролю 60 24
Здача екзамену 40

Усього 100

Шкала оцінювання
Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового проекту 
(роботи), практики

для заліку

9 0 - 1 0 0 відмінно

зараховано
82-89 добре
74-81
64-73 задовільно
60-63

35-59
незадовільно з можливістю 

повторного складання

не зараховано з 
можливістю повторного 

складання

0-34
незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням ДИСЦИПЛІНИ

не зараховано з 
обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни

10. Рекомендовані інформаційні джерела

Базова література
1 Regenerative Medicine: Laboratory to Clinic, Asok 

Mukhopadhyay, Springer, 2017, 537 p.
2. Bone and Cartilage Regeneration, Phuc Van Pham, Springer, 

2017,315 р.
3. Nanoengineered Biomaterials for Regenerative Medicine, Masoud 

Mozafari. Jayakumar Rajadas, David Kaplan, Elsevier, 2018, 
516 p

Додаткова література
4 Bioprinting in Regenerative Medicine, Kursad Turksen, Springer. 

2015, 140 p.
5. Regenerative Medicine Technology On-a-Chip Applications for 

Disease Modeling, Dmg Discovery and Personalized Medicine, 
Sean V. Murphy, Anthony Atala, CRC Press, 2016, 428 p.

6. Applications of Nanocomposite Materials in Orthopedics, Dr. 
Inamuddin, Abdullah M. Asiri, Ali Mohammad, Woodhead 
Publishing, 2018, 328 p.

This project has been funded with support from the European 
Commission. This publication /  communication reflects the views 
only of the author, and the Commission cannot be held responsible 
for any use which may be made of the information contained 
there in.
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