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і плідне обговорення тем Конференції. Кожна відповідь, навіть на 
найскладніші питання, була обґрунтованою та повною, незважа-
ючи на те, що для багатьох учасників усний виступ на подібних 
заходах відбувся вперше. У рамках кожної з секцій конференції фа-
ховим журі були визначені найкращі роботи, а доповідачі  були 
відзначені грамотами і призами. Матеріали конференції опублі-
ковано у збірнику тез II International Symposium «Molecular Mecha-
nisms of Synaptic Transmission Regulation».

Потрібно подякувати голові Ради молодих учених Інституту фі-
зіології ім. О.О. Богомольця та Міжнародного центру молекуляр-
ної фізіології О.А. Федоренко, яка змогла згуртувати енергійних і 
відповідальних молодих вчених Інституту, що продемонстрували 
свої неабиякі організаторські здібності для проведення конферен-
ції саме на такому високому рівні. Внаслідок цього від конференції 
отримали задоволення як учасники, так і організатори. 

Такі заходи дають можливість поділитися власним досвідом, 
визначити перспективні напрямки наукових досліджень, впрова-
джувати ефективних технологій наукової інноваційної діяльності, 
а також сприяють зближенню молодих учених з усієї України та 
розширюють науковий світогляд творчої молоді.
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І Мультидисциплінарний симпозіум «Молекулярна онкологія: 
від лабораторного столу до медицини» (Mol.Onco 2012) проводився 
з 17 по 22 вересня 2012 року на базі Інституту молекулярної біології 
і генетики Національної академії наук України у м.Києві. Органі-
заторами заходу є Інститут молекулярної біології і генетики НАН 
України та Рада молодих дослідників цього Інституту.

Офіційна церемонія відкриття симпозіуму відбулася 19 верес-
ня 2012 року під керівництвом академіка НАН України, директо-
ра Інституту молекулярної біології і генетики Національної Ака-
демії Наук України проф. Г.В. Єльської та академіка НАН Украї-
ни, директора Інституту експериментальної патології, онкології і 
радіобіології ім. Р.Е. Кавецького проф. В.Ф. Чехуна. У заході, крім 
учасників з України, взяли участь науковці з Аргентини, Німеччи-
ни, Франції, Ірану, Бельгії, Нідерландів, Швеції, Вірменії, Білорусі, 
Латвії, Литви, Польщі, Росії та США. Всього, крім пленарних лекції, 
було представлено близько 40 усних доповідей та таку ж кількість 
стендових презентацій. 

Програму симпозіуму було складено з 3 секції [1]. Секція «Моле-
кулярні основи раку» охоплювала нові дані по вивченню молеку-
лярних механізмів канцерогенезу, зокрема змін у генах та експресії 
поверхневих та ядерних рецепторів, що залучені до контролю рос-
ту та проліферації клітин. Основна увага була приділена малігніза-
ції лімфатичних та гемопоетичних клітин, а також універсальним 
процесам, що ведуть до злоякісного переродження. 

Секція «Новітні підходи в онкодіагностиці» проходила під гас-
лом «Майбутнє – за індивідуальною терапією». В її рамках були за-
пропоновані шляхи реалізації цього підходу, як то: 

• генетичний скринінг груп ризику для якнайранішої діагнос-
тики патологічних станів; 
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• визначення мутацій, характерних для певних видів раку, і під-
бір відповідної цільової терапії;

• пошук нових терапевтичних мішеней, 
а також представлені отримані результати. Було показано всю 

гетерогенність популяції онкохворих в генетичному плані, висвіт-
лено відомі мутації з встановленою клінічною відповіддю, яких на 
жаль поки що дуже мало: PDGFR (шлунково-кишкові стромальні 
пухлини) K-ras (метастатичний колоректальний рак) EGFR (не-
дрібноклітинний рак легень), BRCA1(рак грудей), і представлено 
клінічні дані по застосуванню цільової терапії (за допомогою ан-
титіл) у відповідних групах хворих. Як нові терапевтичні мішені, 
були запропоновані Сер/Тре кінази.

Секція «Сучасна терапія раку» була присвячена: 
• проблемі ракових стовбурових клітин – їх властивостям, від-

мінним від властивостей клітин пухлинної маси, їх ролі для дослі-
джень пухлинного росту, метастазування, пошуку прогностичних 
біомаркерів, використанню їх в якості мішені для терапії;

• ембріональним стовбуровим клітинам, їх властивостям і викорис-
танню для дослідження механізмів збереження стабільності геному;

• дослідженню потенційних протипухлинних агентів і нових 
властивостей визнаних препаратів. 

Зокрема, Інститутом клітинної біології НАН України (Львів) 
було представлено дані щодо чутливості багатьох пухлин до не-
стачі аргініну і відповідно запропоновано ензимотерапію за допо-
могою рекомбінантних Арг-деградуючих ферментів. Інститутом 
біохімії імені Палладіна НАН України (Київ) запропоновано ана-
лог вітаміну Е для модифікації протипухлинної дії й токсичності 
хіміопрепаратів і представлено методику його синтезу. Київським 
національним університетом імені Тараса Шевченка запропонова-
на можливість цільової терапії за допомогою низькомолекулярного 
інгібітора рецепторів з Тир-кіназною активністю.

На симпозіумі були також запропоновані нові методичні підхо-
ди у культивуванні клітин, моделюванні канцерогенезу, нові при-
життєві методи візуалізації.

В рамках симпозіуму для молодих учасників було проведе-
но майстер-класи, присвячені методам ПЛР у реальному часі та 
флюоресце’нтної гибридиза’ції in situ (метод FISH).

Симпозіум проходив у дружній та невимушеній атмосфері. Були 
створені всі умови для спілкування та проведення дискусій, організо-
вана гідна культурна програма для вітчизняних та іноземних гостей.

Таким чином, на Mol.Onco 2012 були представлені новітні здо-
бутки фундаментальної науки та медицини та окреслені подальші 
шляхи їх розвитку в таких напрямках: 

• подальше розкриття генетичної основи та молекулярних меха-
нізмів злоякісного переродження клітин; 

• розробка нових, максимально адекватних моделей для онколо-
гічних досліджень; 

• розвиток діагностичних методів з метою збільшення їх селектив-
ності і чутливості, а також розвиток цільової терапії з максимальним 
охопленням відомих мішеней та пошуком нових у напрямку збіль-
шення охоплення видів раку і маси пацієнтів та здешевлення терапії.  

На закритті І Мультидисциплінарного симпозіуму «Молеку-
лярна онкологія: від лабораторного столу до медицини» було об-
говорено важливість проведення подібних заходів, що дають мож-
ливість представити результати власних досліджень, поділитись 
досвідом та налагодити зв’язки з науковцями з інших країн, визна-
чити перспективні напрямки наукових досліджень, а також вислов-
лено сподівання щодо набуття Симпозіумом статусу щорічного. 
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