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завдання дослідження однією особою (без додаткової асистенції) та дозволяє 

скоротити затрати робочого часу медичного персоналу (лаборантів) чи науковців на 

проведення даного дослідження. 

9. Пристрій являє собою препарувальну дошку з фіксаторами для закріплення 

біоманекена. Останній, для дослідження, розміщується у потрібному для 

виготовлення препарату чи забору матеріалу (органа, органокомплексу, тканини) 

положенні та фіксується за допомогою мотузок, пропущених у отвори 

запропонованого пристрою. Розташування та кількість отворів підібрані так, щоб 

забезпечити всі можливі просторові положення біоманекена та взаєморозташування 

ланок його складових. 

10. Корисна модель належить до галузі медицини, а саме до анатомії та гістології 

людини, і може бути використана у патологічній анатомії та судово-медичній 

експертизі для чіткої фіксації матеріалу дослідження при потребі анатомічного 

препарування, детального макро- та мікроскопічного дослідження 

органокомплексів чи для зручності та правильності вимірювань параметрів 

анатомічних структур, досліджень тканин, забору необхідного матеріалу та 

фотографування у потрібних площинах. 

11. Немає. 

12. Не виявлено. 

13. Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний 

університет». 58002, м. Чернівці, Театральна площа, 2, тел./факс (0372) 55-37-54. 

14. Немає. 

15. Яремчук Н.І., Олійник І.Ю. (0501943577), Цигикало О.В.( 0990737261), Ошурко 

А.П., Макарчук І.С. 

 

Реєстр. № 386/7/20 

 

1. СПОСІБ КОРЕКЦІЇ ГЕПАТОЦИТІВ ЩУРІВ ТРАНСПЛАНТАЦІЄЮ 

КРІОКОНСЕРВОВАНОЇ ПЛАЦЕНТИ НА ФОНІ АСЕПТИЧНОГО 

ЗАПАЛЕННЯ ОЧЕРЕВИНИ. 

2. НДР «Експериментально-морфологічне вивчення дії кріоконсервованих препаратів 

кордової крові та ембріофетоплацентарного комплексу (ЕФПК), дифереліну, 

етанолу та 1% ефіру метакрилової кислоти на морфофункціональний стан ряду 

внутрішніх органів», 0119U102925. 

3. Гістологія. 

4. 2+;С. 

5. Деклараційний патент України на корисну модель № 134352. МПК А61D 7/00. 

Спосіб корекції гепатоцитів щурів трансплантацією кріоконсервованої плаценти на 

фоні асептичного запалення очеревини / Волошина О.В., Шепітько В.І., Пелипенко 

Л.Б., Григоренко А.С., Борута Н.В. – З. № u201812574; заявл. 17.12.2018; опубл. 

10.05.2019. Бюл. № 9. 

6. Немає. 

7. Спосіб корекції гепатоцитів щурів трансплантацією кріоконсервованої плаценти на 

фоні асептичного запалення очеревини, що включає підшкірне введення препаратів 

плаценти, який відрізняється тим, що введення здійснюють статевозрілим щурам 

лінії «Вістар» у сформований підшкірний карман в ділянці стегна, який формують 

шляхом розрізу шкіри розміром 2 см та відсепаровуванням шкіри з одного боку, під 

наркозом тіопенталу натрію з розрахунку 20 мг на 1 кг ваги тварини в умовах 

експериментального асептичного запалення очеревини. 

8. Медичні: включає підшкірне введення препаратів плаценти. Введення здійснюють 

статевозрілим щурам лінії «Вістар» у сформований підшкірний карман в ділянці 

стегна, який формують шляхом розрізу шкіри розміром 2 см та відсепаровуванням 
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шкіри з одного боку, під наркозом тіопенталу натрію з розрахунку 20 мг на 1 кг 

ваги тварини в умовах експериментального асептичного запалення очеревини. 

Соціальні: дозволяє не тільки лікувати запальний процес, а також стимулювати 

структурні елементи печінки, які відповідають за трофічну, захисну та відновну 

функції організму. Економічні: описана методика не вимагає використання 

дефіцитних препаратів. 

9. Плацента людини 0,5×0,5×0,5 см, тіопентал натрію в розрахунку 20 мг на 1 кг ваги 

тварини, 70° спирт, 5 % розчин йоду, 5 мг λ-карагінену (Sigma, США), 1 мл 

ізотонічного розчину натрію хлориду. 

10. Для стимулювання структурних елементів печінки, які відповідають за трофічну, 

захисну та відновну функції організму. Морфологічні дослідження, показали, що 

при трансплантації кріоконсервованої плаценти на 7-10-у добу не тільки 

відновлюються гепатоцити печінки, а також з’являються клітини, які відповідають 

за підвищення імунітету організму та його захисної функції. 

11. Немає. 

12. Необхідно дотримуватись дозування препаратів. 

13. ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія». 

14. Немає. 
15. Волошина О.В., Шепітько В.І., Пелипенко Л.Б., Григоренко А.С., Борута Н.В. 

(0509582691). 
 

Реєстр. № 387/7/20 
 
1. СПОСІБ ВІДНОВЛЕННЯ АРХІВНИХ ГІСТОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ. 
2. НДР «Експериментально-морфологічне вивчення дії кріоконсервованих препаратів 

кордової крові та ембріофетоплацентарного комплексу (ЕФПК), дифереліну, 
етанолу та 1% ефіру метакрилової кислоти на морфофункціональний стан ряду 
внутрішніх органів», 0119U102925. 

3. Гістологія. 
4. 2+;С. 
5. Деклараційний патент України на корисну модель № 140131. МПК А61D 7/00. 

Спосіб відновлення архівних гістологічних препаратів / Єрошенко Г.А. Шевченко 
К.В., Борута Н.В., Ячмінь А.І., Лічман Д.В. – З. № u201906825; заявл. 18.06.2019; 
опубл. 10.02.2020. Бюл. № 3. 

6. Немає. 
7. Спосіб відновлення архівних гістологічних препаратів, при якому із попередньо 

фіксованих 10 % розчином формаліну тканин, вирізають шматочки 2x2x2 мм, 
промивають їх протягом 4 годин в 0,1 Μ фосфатному буфері з рН 1,2-1,4 з 
додаванням сахарози до кінцевої концентрації 4,5 % з подальшим вміщенням в 
скляну ємність по 3-5 шматочків тканини і заливанням їх 5-6 мл фосфатного 
буфера, який міняють 3-4 рази, потім шматочки матеріалу фіксують в 0,5 % розчині 
OsO4, виготовленому на фосфатному буфері рН 7,2-7,4 з додаванням K2Сr2О7 до 
кінцевої концентрації 0,5 % і цукру до 4,5 %, тривалість фіксації від 3 годин до 3 
діб. 

8. Медичні: відновлення фіксованого формаліном матеріалу, який тривалий час 
знаходився в архіві (у  10 %  розчині  формаліну), вирізають шматочки тканин 
розміром 2x2x2 мм, для подальшого електронно-мікроскопічного дослідження. 
Соціальні: дає можливість проводити електронно-мікроскопічне дослідження 
біопсійного і експериментального матеріалу, що попередньо, тривалий час був 
фіксований формаліном та знаходився в архіві. Економічні: дана методика придатна 
для електрономікроскопічного дослідження аутопсійного матеріалу, а також інших 
тканин. Препарати можна тривалий час зберігати. 

9. 10 % розчин формаліну, 4,5 % сахароза, 5-6 мл фосфатного буфера, 0,5 % розчин 
OsO4, виготовленому на фосфатному буфері рН 7,2-7,4 з додаванням К2Сr2О7 до 


