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ВСТУП
Програма навчальної дисципліни Кріоветеринарія складена відповідно до Освітньонаукової 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 Кріоветеринарія аспірантам винесені питання щодо
вивчення фундаментальних питань, пов'язаних з особливостями фізико-хімічних та
функціональних процесів, що відбуваються в біологічних системах тварин при
охолодженні до 0ºС та заморожуванні від 0ºС до -196ºС. Також вивченню підлягають
прикладні проблеми кріоветеринарії, експериментальне обґрунтування та практичне
застосування винаходів кріобіології у ветеринарній медицині.
Згідно з навчальним планом вивчення дисципліни Кріоветеринарія здійснюється на
2 курсі. 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 60_ годин,___2___ кредити ЄКТС.
Статус навчальної дисципліни: . за вільним вибором.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є дослідження впливу гіпотермії та
низьких температур на організми різних видів тварин, а також на біологічні процеси у
клітинах та тканинах тварин. Вивчення механізмів та факторів кріопошкоджень,
кріозахисту біологічних систем різного рівня організації.
Міждисциплінарні зв’язки: відповідно до навчального плану, вивчення
навчальної дисципліни Кріоветеринарія здійснюється, коли аспірантом набуті відповідні
знання з обов’язкових спеціальних дисциплін на ІІІ рівні вищої освіти, з якими
інтегрується програма наукової дисципліни.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни Кріоветеринарія є формування у
аспірантів сучасних уявлень про дію низьких температур на організми різних видів
тварин, вивчення біохімічних та молекулярних механізмів природної адаптації до низьких
температур, основи довготривалого зберігання їх клітин та тканин, що базуються на
знанні особливостей хімічної будови основних класів біомолекул та їх похідних у різних
видів тварин,основних шляхів і механізмів обміну речовин та енергії, особливостей
регуляції та інтеграції метаболічних процесів, біохімічних механізмів збереження,
передачі та реалізації генетичної інформації, з метою використання нових підходів

діагностики та лікування тварин,збереження біологічного матеріалу для ветеринарного та
сільськогосподарського застосування. Вивчення механізму структурно-функціональних
пошкоджень клітин після заморожування та зберігання в умовах низьких температур.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни Кріоветеринарія є:
 Ознайомитися з фундаментальними аспектами і досягненнями кріобіології та
кріомедицини, що використовуються у ветеринарії Перспективи розвитку цього
напряму.
 Вивчити фактори та механізми пошкодження біологічних систем тварин під
впливом охолодження та низьких температур.
 Ознайомитися з принципами технологічних процесів низькотемпературного
консервування та довгострокового зберігання біологічних об'єктів для використання в
ветеринарії та тваринництві. Вивчити особливості кріоконсервування клітин тварин
різного походження, методи оцінювання життєздатності клітин після розморожування.
Розглянути принципи та завдання гіпотермічного зберігання тканин.
 Ознайомитися з прикладними питаннями кріоветеринарії: кріотерапія і кріохірургія.
Використання низьких температур для лікування тварин.
 Вивчити механізми природного анабіозу, гіпобіозу,зимової сплячки, а також
гіпотермії та штучного гіпобіозу. З'ясувати етіологію та патогенез охолодження та
відморожування у тварин.
 Оцінити переваги використання метода сублімаційного сушіння при виготовленні
біологічних ветеринарних препаратів
Очікувані результати навчання з дисципліни:
1. Аспірант повинен знати і грамотно використовувати кріобіологічну термінологію,
що використовується в ветеринарній медицині, вміти правильно її розуміти та
розшифровувати.
2. Аспірант повинен вміти визначати особливості метаболічного профілю тварин
різних видів в умовах низьких температур у нормі та за патології різного ґенезу.
3. Аспірант повинен знати основні принципи процесів кріоконсервування та
особливості відтавання клітин різного походження. Володіти методами оцінювання
життєздатності клітин.
4. Аспірант повинен знати основні принципи процесів виготовлення, строків
зберігання та сутність процесів переробки біологічної сировини в умовах низьких
температур. з метою використання нових підходів для лікування тварин
5. Аспірант повинен бути ознайомлений з сучасними напрямками використання
низьких температур у ветеринарії: створення кріобанків, кріотерапевтичні та
кріохірургічні методи в ветеринарній практиці.
2. Програма навчальної дисципліни
Дисципліна

Модулі

Кріоветеринарія

Модуль 1

Загальна
кількість
годин

Кредити
ЄКТС

60

2

Лекції

12

Практичні
та
семінарсь
кі заняття
12

Самостійна робота

36

МОДУЛЬ 1.
Тема 1.
Введення до кріоветеринарії. Історія та досягнення кріобіології та
кріомедицини, що стали підґрунтям для заснування дисципліни «Кріоветеринарія».
Поняття про кріопошкодження біооб'єктів. Історія виникнення та розвитку кріобіології
та кріомедицини. Кріобіологія у житті. Сучасні фундаментальні та прикладні досягнення
кріобіології та кріомедицини, що використовуються у ветеринарній медицині. Концепції
та теорії кріопошкодження біологічних об’єктів. Перспективи розвитку цього напряму.
Тема 2.
Гіпотермічне зберігання органів та тканин. Кріоконсервування клітин тварин.
Кріопротектори та кріоконсерванти. Фізико-хімічні фактори пошкодження біооб’єктів.
Вплив факторів гіпотермії на тканини і органи тварин. Сучасні підходи до гіпотермічного
зберігання тканин та ізольованих органів тварин. Класифікація кріопротекторів.
Принципи кріозахисної дії сполук різного складу. Визначення, склад кріоконсервантів.
Тема 3.
Використання низьких температур у ветеринарії. Кріохірургія. Загальні поняття.
Сфера застосування. Кріодеструкція. Кріоіммунологія. Апаратне забезпечення
гіпотермічних впливів, кріотерапії та кріохірургії. Особливості кріоконсервування та
зберігання клітин крові, репродуктивних клітин та тканей тварин, мікроорганізмів.
Низькотемпературний банк біологічних об’єктів. Перспективи та шляхи розвитку.
Тема 4.
Гостре охолодження та відмороження в ветеринарії. Визначення та поняття
переохолодження і відмороження. Патогенез гіпотермії при гострому охолодженні та
відмороженні. Клінічна картина та діагностика. Класифікація відмороження: ступені
ураження та їх клінічні прояви. Перша допомога при переохолодженні. Лікування
відмороження. Репарація тканин при локальній холодовій травмі.
Тема 5.
Адаптація тварин до низьких температур та гіпобіоз. Природна та штучна
гіпотермія. Поняття про холодову адаптацію. Основні способи пристосування.
Особливості холодової адаптації пойкілотермних та гомойотермних тварин. Пасивна
адаптація гетеротермних ссавців. Природна та штучна гіпотермія ссавців.
Тема 6.
Фармацевтика і біотехнологія на основі використання низьких температур.
Визначення та технологічний процес сублімаційного сушіння. Переваги сублімаційного
сушіння при виготовленні, зберіганні та транспортуванні біопрепаратів. Види
біопрепаратів, що отримують за технологією сублімаційного сушіння. Апаратура та
обладнання за для сублімаційного сушіння.

3. Структура навчальної дисципліни
Кількість годин з них
Структура
навчальної дисципліни
Всього

Введення до кріоветеринарії.
Історія
та
досягнення
кріобіології та кріомедицини,
що стали підґрунтям для
заснування
дисципліни
«кріоветеринарія». Поняття
про
кріопошкодження
біооб'єктів.
Гіпотермічне
зберігання
органів та тканин тварин.
Кріоконсервування
клітин
тварин. Кріопротектори та
кріоконсерванти.
Використання
низьких
температур у ветеринарії.
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охолодження
та
відмороження у ветеринарії

10

Адаптація тварин до низьких
температур
та
гіпобіоз.
Природна
та
штучна
гіпотермія.
Фармацевтика і біотехнологія
на
основі
використання
низьких температур
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2
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10
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10

2

2

6

12

36

Всього
60
12
Примітка: 1 кредит ECTS – 30 год.
Аудиторне навантаження –40%, самостійна робота - 60%.
4. Тематичний план лекцій

№ п/п
Тематика лекції
1.
Введення до кріоветеринарії. Історія та досягнення кріобіології та
кріомедицини, що стали підґрунтям для заснування дисципліни
«Кріоветеринарія». Поняття про кріопошкодження біооб'єктів.
Гіпотермічне
зберігання
органів
та
тканин
тварин.
2.
Кріоконсервування
клітин
тварин.
Кріопротектори
та

Години
2

2

3.
4

кріоконсерванти.
Використання низьких температур у ветеринарії.
Гостре охолодження та відмороження у ветеринарії.

2
2

5

Адаптація тварин до низьких температур та гіпобіоз. Природна та
штучна гіпотермія.

2

6

Фармацевтика і біотехнологія на основі використання низьких
температур

2
12

Всього
5. Тематичний план практичних та семінарських занять
№ п/п
1.

2.

3.

4.

Тематика практичних та семінарських занять
Тема 1. Введення до кріоветеринарії. Історія та досягнення кріобіології
та кріомедицини, що стали підґрунтям для заснування дисципліни
«кріоветеринарія». Поняття про кріопошкодження біооб'єктів.
Семінар на тему. Фактори кріопошкоджень. Значення води у
температурній стабілізації біополімерів, клітин та тканин. Механізм та
динаміка
кристалоутворення. Швидкісні
режими та глибина
заморожування.
Тема 2. Гіпотермічне зберігання органів та тканин тварин.
Кріоконсервування клітин тварин. Кріопротектори та кріоконсерванти.
Семінар на тему. Температурні умови та консервуючи середовища для
гіпотермічного зберігання органів та тканин. Загальні принципи та
підходи кріоконсервування клітин. Вивчення будови, функції та моделі
мембран. Структурно-функціональний стан біологічних мембран при
заморожуванні. Вивчення особливостей будови клітин тваринного
походження. Кріобіохімія ферментів. Принципи кріозахисної дії
кріопротекторів
та
кріоконсервантів.
Сучасна
класифікація
кріопротекторів. Завдання та перспективи гіпотермічного та
низькотемпературного зберігання органів, тканин і клітин.
Тема 3. Використання низьких температур у ветеринарії.
Семінар на тему. Вплив температурних факторів на сперміїв самців с/г
та домашніх тварин, температурний шок. Кріоконсервування сперміїв та
яйцеклітин домашніх та с./г. тварин. Методи заморожування клітин
кісткового мозку домашніх тварин. Особливості кріоконсервування
тромбоцитів, лейкоцитів, еритроцитів. Стовбурові клітини як основні
компоненти препаратів для клітинної та тканинної терапії. Застосування
кріоконсервованих клітин у ветеринарній практиці: штучне запліднення,
переливання крові, лікування інфекційних та незаразних хвороб тварин
стовбуровими клітинами. Кріотерапія та кріохірургія у ветеринарії.
Тема 4. Гостре охолодження та відмороження у ветеринарії.
Семінар на тему. Методи клінічного дослідження тварин, симптоми

Години
2

2

2

2

переохолодження та відмороження. Лабораторні дослідження біологічних
рідин та тканин тварин при переохолодженні та відмороженні.
Класифікація відморожування. Перша допомога, методи лікування та
профілактичні заходи.
Тема 5.Адаптаціятварин до низьких температур та гіпобіоз. Природна та
штучна гіпотермія.
Семінар на тему. Поняття та характеристики анабіозу, мезабіозу та
гіпобіозу. Особливості холодової адаптації пойкілотермних та
гомойотермних тварин. Гібернація. Біохімічне і гормональне регулювання
процесу гібернації. Загальна гіпотермія тіла. Нейрогуморальні та
біохімічні зміни в організмі тварин при гіпотермії. Фази гіпотермії.
Тема 6. Фармацевтика і біотехнологія на основі використання низьких
температур
Семінар на тему. Кріоконсервування мікроорганізмів і біопрепаратів
методом сублімаційного кріоконсервування: етапи, технологічний процес,
зберігання. Виготовлення та застосування вірусних вакцин для
тваринництва, птахівництва та ветеринарії.

5.

6.
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6. Завдання для самостійної роботи
№ п/п
1.

Питання для самостійної роботи
Тема 1.Концепції, теорії та фактори кріпошкоджень біооб'єктів.
Кріопошкодження клітин при повільному та швидкісному
заморожуванні.
1. Теорія «ефектів розчину»
2. Концепція Г. Мерімана «мінімального об’єму клітини».
3. Концепція Дж. Лавлока «сольового пошкодження клітин»
4. Сульфгідрильна теорія кріопошкодження біооб’єктів Дж.
Левітта.
5. Двофакторна концепція кріопошкодження клітин П. Мейзура.
6. Основні етапи кріоконсервування.
7. Вплив гіперконцентрованих розчинів солів на мембрани клітин.
8. Вплив дегідратації на стабільність мембран та білків цитоплазми.
9. Значення електростатичних ефектів.
10. Роль pH-середи на збереженість клітин при заморожуванні.
11. Фактори кріопошкодження клітин при швидкому заморожуванні.

Години
6

2.

3.

4.

5.

Тема 2. Механізми та динаміка процесів кристалоутворення.
Кріопротектори і кріоконсерванти.
1. Механізми кристалізація рідин у біологічних системах.
2. Класифікація та характеристика швидкостей заморожування.
3. Евтектична кристалізація.
4. Значення рекристалізація як фактор кріопошкодження клітин.
5. Вітрифікація.
6. Основні вимоги до кріопротекторів. класи хімічних сполук, до яких
вони належать, поняття кріопротекторної активності. Фазові
діаграми одно- і двокомпонентних розчинів.
7. Структура
і
фізико-хімічні
властивості
кріопротекторів
ендоцелюлярної та екзоцелюлярної дії.
8. Залежність процесів кристалоутворення у водних розчинах від виду і
концентрації кріопротектора.
9. Взаємодія кріопротекторів з біомакромолекулами та мембранами.
10. Склад та завдання кріоконсервантів для різних біооб’єктів.

6

Тема 3. Низькотемпературні зміни плазматичних мембран.
1. Основні функції біомембран
2. Модифікації мембранних білків при заморожуванні.
3. Модифікація ліпідів мембран при заморожуванні
4. Вплив гідратації на структурну стабільність мембран
5. Кріопошкодження мембран внутрішньоклітинних органел
6. Вивчення поняття «температурний шок». Молекулярно-мембранні
механізми розвитку температурного шоку.
7. Методи вивчення бішару мембран.
Тема4. Кріоконсервування репродуктивних клітин тварин.
1. Вивчення особливостей сперміїв бугая, коня, барана, собаки.
2. Вивчення методів кріоконсервування сперміїв різних видів самців.
3. Значення довгострокового зберігання сперми для зоопаркових
тварин та збереження видового біорізноманіття.
4. Особливості кріоконсервування сперми риби. Значення збереження
сперми риби для народного господарства.
5. Методи кріоконсервування та зберігання сперми птиці.
6. Кріоконсервування яйцеклітин мишей.
7. Кріоконсервування ембріонів корови, свині, мавпи.
Тема
5.
Методи
оцінювання
структурно-функціональних
характеристик клітин після кріоконсервування.
1. Метод вітального забарвлення.
2. Метод культивування.
3. Визначення життєздатності мітохондрій.
4. Визначення
метаболічного
стану
клітин
за
допомогою
флуоресцентних барвників.
5. Морфологічні прояви некрозу й апоптозу клітин.

6

6

6

6.

Тема 6. Застосування охолодження та низьких температур в
ветеринарії.
1. Місцева гіпотермія органів і тканин.
2. Застосування методів локальної кріотерапії при для лікуванні
травм,хірургічних та випадкових ран.
3. Застосування кріотерапії для лікування опікових та гнійних ран.
4. Кріохірургічні методи лікування злоякісних утворень у коней,
великої рогатої худоби та собак.
5. Перспективи застосування кріоконсервованих клітин для лікування
тварин.

6
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Орієнтовний перелік питань до підсумкового контролю
Механізми кріопошкодження
Кріопротектори та кріоконсерванти
Особливості будови клітин тварин
Будов та функції клітинних мембран.
Гіпотермічне зберігання органів і тканин. Особливості гіпотермічного зберігання
продуктів крові тварин.
6. Кріоконсервування тканин.
7. Роль води в процесах кріопошкодження.
8. Кріопошкодження клітин.
9. Кріоконсервування клітин кісткового мозку.
10. Особливості кріоконсервування статевих клітин та ембріонів різних тварин.
11. Кріоконсервування та зберігання стовбурових клітин тварин.
12. Кріоконсервування мікроорганізмів. Препарати на основі мікроорганізмів та методи їх
зберігання.
13. Кріохірургія та кріотерапія в ветеринарії.
14. Створення кріобанків. Основі питання та проблеми зберігання полових клітин та
ембріонів.
15. Особливості кріоконсервування клітин крові. Умови довгострокового зберігання
еритроцитів, тромбоцитів, лейкоцитів.
16. Гостре охолодження та відмороження у тварин.
17. Патогенез, клінічні прояви, лікування та профілактика переохолодження.
18. Ступені відмороження, перша допомога та профілактичні засоби.
19. Холодова адаптація.
20. Анабіоз та гіпобіоз у природі. Механізми, біологічне значення анабіозу та гіпобіозу,
можливість практичного застосування в ветеринарній медицині.
1.
2.
3.
4.
5.

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. Теми лекційного курсу розкривають проблемні питання відповідних
розділів дисципліни.

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.
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,
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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