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ВСТУП
Програма навчальної дисципліни Проблеми кріоконсервування крові та її
компонентів складена відповідно до Освітньо-наукової програми Інституту проблем
кріобіології і кріомедицини НАН України
на третьому освітньо-науковому рівні___
(назва рівню вищої освіти)
галузі знань __09 «Біологія»___ _______
(шифр і назва галузі знань)
спеціальності 091 «Біологія»__________
(код і назва спеціальності)
Опис навчальної дисципліни
Освітньо-науковий рівень вищої освіти передбачає здобуття особою теоретичних
знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей,
розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницької діяльності,
оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, проведення власного
наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та
практичне значення (Закон України «Про вищу освіту», 2014).
У рамках навчальної дисципліни аспірантам винесені питання ознайомлення з
проблемами кріоконсервування донорської і кордової крові людини та її компонентів,
використання еритроцитів як моделі для досліджень структурних і функціональних змін
мембран в умовах кріоконсервування для подальшого використання у практиці наукових
досліджень, викладацької та іншої наукової діяльності.
Згідно з навчальним планом вивчення дисципліни здійснюється у 3 семестрі.
Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-трансферною системою.
Обсяг навчального навантаження студентів описаний у кредитах ECTS – залікових
кредитах, які зараховуються студентам при успішному засвоєнні ними відповідної
частини (залікового кредиту). На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90_
годин,___3___ кредити ЄКТС.
Статус навчальної дисципліни: обов’язкова.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є існуючі технології та методи
виділення, кріоконсервування і довгострокового зберігання клітин донорської та кордової
крові людини.
Міждисциплінарні зв’язки: відповідно до навчального плану, вивчення
навчальної дисципліни Проблеми кріоконсервування крові та її компонентів
здійснюється, коли аспірантом набуті відповідні знання з основних базових дисциплін
на ІІІ рівні вищої освіти, а також дисциплін: Іноземна мова, Філософія, Методологія та
організація наукових досліджень, Кріобіологія в системі біологічних наук, Теоретичні
основи кріобіології, Методи дослідження в кріобіології, з якими інтегрується програма
наукової дисципліни. У свою чергу, дисципліна формує засади опанування аспірантом
спеціальної дисципліни Проблеми та конкретні підходи до кріоконсервування клітин і
тканин, а також поглибленого вивчення аспірантом фундаментальних теоретичних
дисциплін (загальної біології, біофизики, біохімії, гістології, цитології, біофізики,
біохімії).
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни Проблеми кріоконсервування крові
та її компонентів є вивчення існуючих методів і технологій кріоконсервування донорської
крові людини, механізмів температурно-осмотичної стабілізації еритроцитів при
охолодженні та заморожуванні у присутності непроникаючого кріопротектора, а також
вивчення методів виділення, кріоконсервування і довгострокового зберігання клітин
кордової крові та комплексна оцінка структурно-функціонального стану клітин кордової
крові.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни Проблеми кріоконсервування
крові та її компонентів є:
- Ознайомлення з існуючими на даний час методами і технологіями
кріоконсервування еритроцитів, тромбоцитів, лейкоцитів донорської крові людини.
- Визначення показників збереженості і функціональної повноцінності клітин після
розмножування. Клінічне застосування кріоконсервованих клітин донорської та кордової
крові людини. Низькотемпературні банки донорської та кордової крові.
- Вивчення механізмів температурно-осмотичної стабілізації еритроцитів при
охолодженні та заморожуванні у присутності непроникаючого кріопротектора.
Безвідмивний спосіб кріоконсервування еритроцитів із кріопротектором ПЕО-1500
- Вивчення модифікації білків еритроцитів під впливом факторів
кріоконсервування( модифікація інтегральних білків, ліпідного бішару та цитоскелетних
білків еритроцитів під дією факторів кріоконсервування)
- Ознайомлення з проблемами кріоконсервування кордової крові людини:
особливості клітинного складу та компонентів плазми, методи виділення,
кріоконсервування і довгострокового зберігання клітин кордової крові, комплексна оцінка
структурно-функціонального стану клітин кордової крові
Очікувані результати навчання з дисципліни:
1.
Аспірант повинен знати теоретичні основи кріоконсервування клітин
донорської крові людини, методи і технології кріоконсервування еритроцитів,
тромбоцитів, лейкоцитів, показники збереженості і функціональної повноцінності клітин
після розморожування.
2.
Аспірант повинен бути ознайомленим з прикладами клінічного застосування
кріоконсервованих клітин донорської та кордової крові людини, а також з порядком
організації иизькотемпературних банків донорської і аутологічної крові.
3.
Аспірант повинен бути ознайомлений з механізмами температурноосмотичної стабілізації еритроцитів при охолодженні та заморожуванні у присутності
непроникаючого кріопротектора, з безвідмивним способом кріоконсервування
еритроцитів із кріопротектором ПЕО-1500.
4.
Аспірант повинен бути ознайомлений з модифікацією білків еритроцитів під
впливом факторів кріоконсервування (модифікація інтегральних білків (Са 2+-, Na+,К+ насоси, маркерні білки), ліпідного бішару (фазові переходи, асиметрія) та цитоскелетних
білків еритроцитів під дією факторів кріоконсервування).
5.
Аспірант повинен охарактеризувати проблеми кріоконсервування кордової
крові: кордова кров – джерело стовбурових клітин, особливості клітинного складу та
компонентів плазми, методи виділення, кріоконсервування і довгострокового зберігання
клітин кордової крові, комплексна оцінка структурно-функціонального стану клітин
кордової крові.
2. Програма навчальної дисципліни
Дисциплі
на

Модулі

Теоретич
ні основи
кріобіоло
гії

Модуль 1

Загальна
кількість
годин

Кредити
ЄКТС

90

3

Лекції

10

Практичні
та
семінарсь
кі заняття
20

Самостійна робота

60

МОДУЛЬ 1.
Тема 1. Теоретичні основи кріоконсервування клітин донорської та кордової
крові людини. Методи і технології кріоконсервування еритроцитів, тромбоцитів,
лейкоцитів. Показники збереженості і функціональної повноцінності клітин після
розморожування. Клінічне застосування кріоконсервованих клітин донорської крові
людини: показання та протипоказання до трансфузії. Низькотемпературні банки
донорської і аутологічної крові. Показання, протипоказання та переваги використання
аутогемотрансфузій.
Тема 2. Еритроцит – як модель для досліджень структурних і функціональних
змін мембран в умовах кріоконсервування. Механізми температурно-осмотичної
стабілізації еритроцитів при охолодженні та заморожуванні у присутності
непроникаючого кріопротектора. Безвідмивний спосіб кріоконсервування еритроцитів із
кріопротектором ПЕО-1500.
Тема 3.
Модифікація білків еритроцитів під впливом факторів
кріоконсервування. Модифікація інтегральних білків (Са2+-, Na+,К+ - насоси, маркерні
білки), ліпідного бішару (фазові переходи, асиметрія) та
цитоскелетних білків
еритроцитів під дією факторів кріоконсервування.
Тема 4. Проблеми кріоконсервування кордової крові. Кордова кров – джерело
стовбурових клітин. Особливості клітинного складу та компонентів плазми. Методи
виділення, кріоконсервування і довгострокового зберігання клітин кордової крові.
Комплексна оцінка структурно-функціонального стану клітин кордової крові.
ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ.
3. Структура навчальної дисципліни
Структура
Кількість годин з них
навчальної
дисципліни
Всього
Аудиторних
Самостійна
робота
Лекцій
Практичних
та
семінарських
занять
Теоретичні
основи
29
4
10
15
кріоконсервування
клітин донорської та
кордової
крові
людини
Еритроцит
–
як
21
2
4
15
модель
для
досліджень
структурних
і
функціональних змін
мембран в умовах
кріоконсервування
Модифікація
білків
19
2
2
15
еритроцитів
під
впливом
факторів
кріоконсервування
Проблеми
21
2
4
15
кріоконсервування
кордової крові
Всього
90
10
20
60

Примітка: 1 кредит ECTS – 30 год.
Аудиторне навантаження - 34%, самостійна робота - 66%.
4. Тематичний план лекцій
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Тематика лекції
Теоретичні основи кріоконсервування клітин донорської та кордової
крові людини. Частина 1.
Теоретичні основи кріоконсервування клітин донорської та кордової
крові людини. Частина 2.
Еритроцит – як модель для досліджень структурних і функціональних
змін мембран в умовах кріоконсервування
Модифікація
білків
еритроцитів
під
впливом
факторів
кріоконсервування
Кордова кров – джерело стовбурових клітин. Проблеми
кріоконсервування кордової крові.
Всього

Години
2
2
2
2
2
10

5. Тематичний план практичних та семінарських занять
№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Тематика практичних та семінарських занять
Теоретичні основи кріоконсервування клітин донорської крові
людини
Методи і технології кріоконсервування еритроцитів, тромбоцитів,
лейкоцитів.
Показники збереженості і функціональної повноцінності клітин після
розморожування
Клінічне застосування кріоконсервованих клітин донорської крові
людини:
показання
та
протипоказання
до
трансфузії.
Низькотемпературні банки донорської і аутологічної крові.
Семінар на тему «Теоретичні основи кріоконсервування клітин
донорської крові людини».
Еритроцит – як модель для досліджень структурних і функціональних
змін мембран в умовах кріоконсервування
Семінар на тему «Еритроцит – як модель для досліджень структурних
і функціональних змін мембран в умовах кріоконсервування»
Семінар на тему «Модифікація білків еритроцитів під впливом
факторів кріоконсервування»
Кордова кров – джерело стовбурових клітин. Проблеми
кріоконсервування кордової крові
Семінар на тему «Кордова кров – джерело стовбурових клітин.
Проблеми кріоконсервування кордової крові».
Підсумковий модульний контроль.
Всього

6. Завдання для самостійної роботи
№
Тема 1. Теоретичні основи кріоконсервування клітин
донорської крові людини
1.
Методи і технології кріоконсервування еритроцитів
2.
Методи і технології кріоконсервування тромбоцитів, лейкоцитів

Години
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2

20

Кількість
годин.
2
2

3.
4
5
6
7
№
1.

2.
3.
4

№
1.
2.
3.
4
№
1.
2.
3.
4
5

6
7

Показники збереженості і функціональної повноцінності
еритроцитів після розморожування
Показники збереженості і функціональної повноцінності
тромбоцитів та лейкоцитів після розморожування
Клінічне застосування кріоконсервованих клітин донорської крові
людини: показання та протипоказання до трансфузії
Низькотемпературні банки донорської і аутологічної крові
Показання,
протипоказання
та
переваги
використання
аутогемотрансфузій
Разом
Тема 2. Еритроцит – як модель для досліджень структурних і
функціональних змін мембран в умовах кріоконсервування
Механізми температурно-осмотичної стабілізації еритроцитів при
охолодженні та заморожуванні у присутності непроникаючого
кріопротектора
Безвідмивний
спосіб
кріоконсервування
еритроцитів
із
кріопротектором ПЕО-1500.
Бар’єрно-транспортні
властивості
мембран
еритроцитів,
модифікованих кріопротектором ПЕО-1500 і температурою
Модифікація морфологічної структури й об’ємні зміни еритроцитів
під впливом кріопротектора ПЕО-1500 і заморожуваннявідігрівання
Разом
Тема 3. Модифікація білків еритроцитів під впливом факторів
кріоконсервування
Модифікація інтегральних білків (Са2+-, Na+,К+ - насоси, маркерні
білки) еритроцитів під дією факторів кріоконсервування
Модифікація ліпідного бішару (фазові переходи, асиметрія)
еритроцитів під дією факторів кріоконсервування
Модифікація цитоскелетних білків еритроцитів під дією факторів
кріоконсервування
Фосфорилювання мембранних білків і зміна концентрації Са 2+ в
еритроцитах при температурно-осмотичному впливі
Разом
Тема 4. Проблеми кріоконсервування кордової крові

2
2
2
2
3
15
Кількість
годин.
4

4
4
3

15
Кількість
годин.
4
4
4
3

15
Кількість
годин.
Кордова кров – джерело стовбурових клітин
2
Особливості клітинного складу кордової крові
2
Особливості компонентів плазми
2
Методи виділення ядровмісних, у тому числі і стовбурових 2
гемопоетичних клітин кордової крові
Методи кріоконсервування і довгострокового зберігання 2
ядровмісних, у тому числі стовбурових гемопоетичних клітин
кордової крові
Комплексна оцінка структурно-функціонального стану клітин 2
кордової крові
Низькотемпературні банки кордової крові людини
3
Разом
15
Всього:
60

Орієнтовний перелік питань до підсумкового контролю
1. Існуючі методи і технології кріоконсервування еритроцитів, тромбоцитів та лейкоцитів
донорської крові людини
2. Показники збереженості і функціональної повноцінності клітин після розморожування
3. Еритроцит – як модель для досліджень структурних і функціональних змін мембран в
умовах кріоконсервування
4. Механізми температурно-осмотичної стабілізації еритроцитів при охолодженні та
заморожуванні у присутності непроникаючого кріопротектора.
5. Безвідмивний спосіб кріоконсервування еритроцитів із кріопротектором ПЕО-1500.
6. Модифікація білків еритроцитів під впливом факторів кріоконсервування
7. Проблеми кріоконсервування кордової крові: кордова кров – джерело стовбурових
клітин, особливості клітинного складу та компонентів плазми.
8. Методи виділення, кріоконсервування і довгострокового зберігання клітин кордової
крові.
9. Комплексна оцінка структурно-функціонального стану клітин кордової крові.
10. Методи і технології кріоконсервування лейкоцитів. Показники збереженості і
функціональної повноцінності клітин після розморожування.
11. Методи і технології кріоконсервування тромбоцитів. Показники збереженості і
функціональної повноцінності клітин після розморожування.
12. Використання методу проточної цитофлуориметрії у комплексній оцінці структурнофункціонального стану клітин кордової крові.
13. Кріобанки кордової крові – стан проблеми та перспективи розвитку.
14. Перспективи застосування кріоконсервованої кордової крові .
15. Способи кріоконсервування еритроцитів. Методи оцінки їх збереження.
16. Методи кріоконсервування і довгострокового зберігання стовбурових клітин кордової
крові.
7. Завдання для самостійної роботи: опрацювання матеріалу згідно тематичного
плану із застосуванням сучасних інформаційних технологій та спеціалізованих ресурсів в
Інтернеті.
8. Методи навчання. Основними видами навчальних занять згідно з навчальним
планом є лекції; практичні заняття та семінари; самостійна робота. Теми лекційного курсу
розкривають проблемні питання відповідних розділів дисципліни. Практичні заняття
передбачають застосування аспірантами методів дослідження у практиці вирішення
наукових задач у галузі кріобіології.
Допоміжні методи навчання: пояснення, бесіда, розповідь, ілюстрація,
спостереження, навчальна дискусія, обговорення теоретичного та/або науковопрактичного питання, моделювання ситуації інтересу та опора на життєвий досвід.
9. Методи оцінювання (контролю): усний контроль (основне запитання,
додаткові та допоміжні запитання); індивідуальне, фронтальне і комбіноване опитування;
тестовий контроль; письмовий контроль; контроль практичних навичок.
10. Форма поточного контролю успішності навчання: оцінка з дисципліни
визначається з урахуванням поточної навчальної діяльності аспіранта із відповідних тем.
Максимальна поточна кількість балів, яку аспірант може набрати при вивченні
дисципліни, становить 60 балів.
Поточний контроль проводиться у формі тестів, роботи на практичних заняттях,
виступів на семінарах. Для визначення максимальної кількості балів, яку аспірант може
отримати за тему, загальна кількість балів (60 балів) розбивається пропорційно кількості
тем. З них 50% балів становить оцінка за виконання тестів, 50% – за практичне та/або
семінарське заняття.
11. Форма підсумкового контролю успішності навчання та критерії
оцінювання. Підсумковий контроль з дисципліни проводиться у формі

ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ. Сума балів поточного контролю
визначається на основі оцінок поточної діяльності аспіранта із всіх тем. Максимальна
поточна кількість балів, яку аспірант може набрати при вивченні дисципліни, становить
60 балів, та за результатами підсумкового модульного контролю – 40 балів, разом – 100
балів.
Мінімальна поточна кількість балів, яку повинен набрати аспірант при вивченні
всіх практичних та/або семінарських занять з дисципліни для допуску до підсумкового
контролю, повинна бути не менше 50% від максимальної поточної кількості балів.
Під час підсумкового модульного контролю аспіранту пропонується 4 запитання,
максимальна кількість балів за кожне запитання становить 10 балів. Підсумковий
модульний контроль вважається зарахованим, якщо аспірант набрав не менше 65% від
максимальної кількості балів.
Оцінювання знань за кожне запитання під час підсумкового модульного контролю
здійснюються наступним чином:
1-3 бали – аспірант здатен визначити загальне у поняттях або явищах, але присутні 4 і
більше помилок;
4-7 балів – аспірант здатен визначити головне у поняттях або явищах, але припустився
неточностей, 2-3 помилок та не зробив достатньо аргументованих висновків;
8-10 балів – аспірант вміє визначати головне у поняттях або явищах, здатен зробити
аргументовані висновки, що дозволило йому правильно і повністю розкрити питання,
навести приклади явищ та процесів, зробити аргументовані висновки, помилки відсутні
або несуттєві.
12. Методичне забезпечення: навчальний контент (конспект, розширений план
лекції, презентація з використанням мультимедійних пристроїв), відеофільми за темами;
план практичних (семінарських) занять, самостійної роботи, методичні рекомендації за
темами, завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь здобувача.
Аспірант має доступ до бібліотеки ІПКіК НАН України де знаходяться підручники із
загальних та спеціальних дисциплін, теоретичні та практичні видання в галузі кріобіології,
періодичні наукові видання, методичні рекомендації, автореферати дисертацій та
дисертації з кріобіології і кріомедицини, точка доступу до Інтернет-баз даних.
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