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Міжнародна наукова конференція 

NORMAL AND CANCER STEM CELLS: DISCOVERY, DIAGNOSIS AND THERAPY

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

СТОВБУРОВІ 
НОРМАЛЬНІ І ПУХЛИННІ КЛІТИНИ: 

ВІДКРИТТЯ, ДІАГНОСТИКА І ТЕРАПІЯ

5-6 жовтня 2017 р.
Київ, Україна 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ, ОНКОЛОГІЇ І РАДІОБІОЛОГІЇ ім. Р.Є.КАВЕЦЬКОГО 

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЄДНІСТЬ ПРОТИ РАКУ»

Посвідчення про реєстрацію проведення заходу №82 від 20 лютого 2017 р.



Запрошуємо Вас взяти участь у роботі міжнародної наукової конференції «Стовбурові нормальні і
пухлинні клітини: відкриття, діагностика і терапія».

До участі у конференції запрошуються представники науково-дослідних установ та вищих навчальних
закладів, фахівці у галузі репродуктивної та регенеративної медицини, біоінженерії, лікарі-онкологи.

Форма участі у конференції: лекція, усна або стендова доповідь, друкування тез 

За матеріалами конференції будуть надруковані тези доповідей 
учасників у профільному журналі Experimental Oncology

Термін подачі тез - до 1 червня 2017 р.

Для участі у конференції необхідно: заповнити 
реєстраційну форму учасника конференції та надіслати тези

2. УМОВИ УЧАСТІ, РЕЄСТРАЦІЯ ТА ПОДАННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

1. ОСНОВНІ НАУКОВІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ
ОСНОВНІ НАУКОВІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ
Біологія нормальних і пухлинних стовбурових клітин

Роль стовбурових клітин у канцерогенезі, інвазії та метастазуванні злоякісних 
новоутворень

Пластичність фенотипу, епітеліально-мезенхімальні переходи пухлинних і 
нормальних стовбурових клітин

Сигнальні шляхи, генетичні та епігенетичні пошкодження в стовбурових клітинах пухлин

Пухлинні стовбурові клітини як фактор резистентності до терапії

Стовбурова клітина і тканинна біоінженерія

Етичні аспекти дослідження стовбурових клітин

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Детальна інформація на web-сторінці: 
http://iepor.org.ua/uk/conferences/events-2017-10-5-6.html

 За підтримки Благодійного фонду 

«Єдність проти раку» 



3. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

4. ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Текст тез доповідей має бути набраний у програмі Microsoft Word англійською мовою 

Шрифт Times New Roman, розмір шрифту 12 пт, інтервал одинарний 

Cимволи з гарнітури Symbol 

Обсяг тексту тез не повинен перевищувати 3000 знаків без пробілів

Тези та заявка на участь у конференції повинні бути збережені у форматі *.rtf 

Назви файлів тез та заявки повинні містити прізвище першого автора та тип документу, 
наприклад, petrenko_tezy.rtf  або  petrenko_zayavka.rtf

Заявку на участь у конференції і текст тез надсилати на e-mail: AlexxDNA@gmail.com

Матеріали вважаються отриманими, якщо Оргкомітет надіслав підтвердження про отримання 
матеріалів на Вашу електронну адресу. 

Оргкомітет залишає за собою право проводити рецензування матеріалів, за результатами якого 
буде надіслано повідомлення про включення тез до друку та доповіді у Програму конференції.

CYTOTOXIC ACTIVITY OF BACTERIAL LECTINS 

M.P. Rudyk1, E.G. Shpak2

1Taras Shevchenko National University of Kyiv
 2RE Kavetsky Institute of Experimental Pathology, Oncology and

Radiobiology, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv
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Introduction:
Aims of research:
Methods of research:
Results and discussions:
Conclusions:

УВАГА! 

http://iepor.org.ua/en/journal-exp-oncol-contents.html



Розмір постеру 85x120 см.

Структура представлення матеріалів повинна відповідати п. 4 цього повідомлення.

Для участі у конференції необхідно до 1 червня 2017 р. сплатити внесок за публікацію тез або 
організаційний внесок на рахунок Благодійного фонду «Єдність проти раку». 

Сума організаційного внеску складає 500 грн, для студентів та аспірантів - 200 грн, за публікацію тез - 
120 грн. Для іноземних учасників сума організаційного внеску становить еквівалент $100 США в 
національній валюті по курсу НБУ на день сплати внеску.

Реквізити банку: 

р/р № 26001000030720, МФО 300023, Код ЄДРПОУ 21667843 ПАТ «Укрсоцбанк» у м. Києві. В полі 
«призначення платежу» вказати «оргвнесок» або «друк тез» з вказівкою П.І.П. доповідача.

У суму оргвнеску учасника входить: публікація одних тез (публікація додаткових тез сплачується окремо), 
сертифікат учасника, папка з матеріалами конференції.

6. ОРГВНЕСОК ЗА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

7. ОРГКОМІТЕТ, КОНТАКТИ

Ганусевич Ірина Іванівна, к.б.н., с.н.с.

8. МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

9. ВАЖЛИВІ ДАТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

м.Київ, вул.Васильківська 45, 
ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України

1 червня 2017 р. - кінцевий термін оплати оргвнеску
1 червня 2017 р. - кінцевий термін подачі тез доповідей
5 жовтня 2017 р. з 8.00 до 9.00 год. - заїзд та реєстрація учасників конференції
5-6 жовтня 2017 р. з 09.00 до 18.00 год. - робота конференції

5. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТЕНДОВОЇ ДОПОВІДІ

+38 (096) 513-71-35
+38 (044) 259-71-21
+38 (044) 259-01-83iganus2000@yahoo.com 



II ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
від 19 травня 2017 р.

На цей час до програми конференції включені наступні доповіді:

В.Ф. Чехун, акад. НАН України (Україна)
Роль стовбурових клітин в резистентності до медикаментозної терапії

Г.М. Бутенко, акад. НАМН України (Україна)
Застосування стовбурових клітин різного походження в регенеративній 
медицині

А.М. Гольцев, акад. НАН України (Україна)
Криоконсервирование как фактор управления состоянием клеток стволового 
компартмента

Д.Ф. Глузман, д.м.н., проф. (Україна)
Лейкемічні бластні клітини та переглянута схема диференціювання 
кровотворних клітин

Prof. Dr. Anna Dubrovska (Germany)
Prostate cancer stem cells and therapy resistance

Dr. O.V. Kashuba  (Ukraine, Sweden)
Interplay between mitochondrial ribosomal protein S18-2 and retinoblastoma 
associated (RB) protein in regulation of cell stemness and differentiation

Dr. Karan Peepre (India)
Clinical significance of diagnostic accuracy, therapeutic response evaluation with
18(F)FDG-PET-CT in lymphomas

Dr. Iryna Kindrat (USA) 
Arsenic-induced liver carcinogenesis: is there a link to iron metabolism deregulation 
in progenitor cells?
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