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АНОТАЦІЯ 

 

Макашова О. Є. Вплив антиоксидантів на стан ядровмісних клітин 

кордової крові під час кріоконсервування з кріопротектором 
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Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 03.00.19 «Кріобіологія» (091 – Біологія). – 

Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, Харків, 2018. 

 

Дисертаційна робота присвячена визначенню збереженості, 

життєздатності та кількості ядровмісних клітин (ЯВК) кордової крові (КК) 

людини із надлишковим вмістом активних форм кисню (АФК), а також 

вивченню розвитку їх апоптозу під час кріоконсервування в розчинах, які 

містять ДМСО та речовини з антиоксидантними властивостями. 

Проведений аналіз результатів зі збереженості та життєздатності 

ядровмісних клітин (ЯВК), у тому числі гемопоетичних прогеніторних (ГПК), 

після заморожування-відігрівання з ДМСО показав, що в процесі 

кріоконсервування відбувається зниження даних показників. І чим менше 

оптимізоване кріозахисне середовище (2,5; 5 або 15% ДМСО), тим ці зміни 

більш виражені.  

Показано, що інкубація клітин із кріопротектором протягом 30 хв 

викликала збільшення кількості клітин із надлишковим вмістом АФК (DCF+-

клітин) в усіх зразках у 2-5 разів (в залежності від концентрації ДМСО) 

порівняно з даними, отриманими відразу після виділення поліглюкіном із 

цільної КК. При цьому збільшення концентрації ДМСО до 10 та 15% сприяло 

більшому відсотку CD45+DCF+-клітин. Кріоконсервування ЯВК викликало 

збільшення кількості DCF+-клітин на 2-18% порівняно з даними, отриманими 

до заморожування. Мінімальна кількість клітин із надлишковим вмістом АФК 
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була отримана після кріоконсервування ЯВК із 7,5 та 10% ДМСО, де рівень 

збереженості та життєздатності був найвищий. При цьому максимальна 

кількість клітин із надлишковим вмістом АФК була в зразках, 

кріоконсервованих із 2,5; 5 та 15% ДМСО, що вказує на неефективність 

застосованих концентрацій. 

Аналіз стадій апоптозу/некрозу клітин свідчить, що до 30% ЯВК КК після 

кріоконсервування в кріопротекторних розчинах із ДМСО знаходяться на 

різних стадіях апоптозу/некрозу, з переважанням некрозу (AnnexinV-7AAD+). 

Невеликий відсоток із усіх пошкоджених в процесі кріоконсервування ЯВК 

складають клітини, які знаходяться на першій (AnnexinV+7AAD-) – 1,2% та 

пізній стадії апоптозу/некрозу (AnnexinV+7AAD+) – 6-7%.  

Виявлено, що внесення N-ацетил-L-цистеїну (АЦ) та глутатіону до 

кріозахисного середовища з ДМСО у кінцевих концентраціях 10-15 мМ та 1 і 3 

мМ, відповідно, сприяли зниженню кількості CD45+DCF+-клітин на 2-5% на 

етапі еквілібрації з кріопротектором. Після кріоконсервування в розчинах, які 

містять різні концентрації ДМСО та антиоксидантів, кількість клітин із 

надлишковим вмістом АФК була нижчою порівняно з відповідними групами, 

кріоконсервованими без додавання антиоксидантів. При цьому використання 

ефективних концентрацій АЦ (10-15 мМ) та глутатіону (1 та 3 мМ) 

забезпечувало зниження кількості DCF+-клітин у 2-2,5 рази. В зразках, 

кріоконсервованих із застосуванням ефективних концентрацій аскорбінової 

кислоти (АК) (0,1 і 0,15 мМ), можна говорити лише про тенденцію до зниження 

даного показника.  

Визначення кількості збережених ЯВК, кріоконсервованих у розчинах із 

5-10% ДМСО в комбінації з АК (0,1 та 0,15 мМ) та АЦ (10 та 15 мМ) показало 

збільшення даного показника. Найбільша збереженість спостерігалася в 

зразках, заморожених із 7,5% ДМСО та 1 і 3 мМ глутатіону, де даний 

антиоксидант сприяв підвищенню кількості збережених ЯВК на 14-18% та ГПК 

– на 11-15%. Визначення виходу життєздатних CD45+-клітин та CD34+-клітин, 

що зберігалися в цих зразках після кріоконсервування, продемонструвало 
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значуще підвищення кількості життєздатних клітин на 20-21%, що говорить 

про значний вклад глутатіону у захист клітин від пошкоджуючих факторів 

кріоконсервування. Виявлено, що отриманий вихід життєздатних CD45+- та 

CD34+-клітин після кріоконсервування в зразках із 5% ДМСО та 

антиоксидантами в ефективних концентраціях був на рівні зразків із 7,5 та 10% 

ДМСО, до яких не було додано антиоксиданти. 

Аналіз деконсервованих клітин, які перебувають на різних стадіях 

апоптозу/некрозу виявив, що додавання АК та АЦ в ефективних концентраціях 

до кріозахисного середовища призводило до значущого зменшення кількості 

некротичних (AnnexinV-7ААД+) клітин на 5-7%, а також незначному 

підвищенню відсотка клітин, які знаходяться на початковій та пізній стадіях 

апоптозу/некрозу в зразках, кріоконсервованих із АК. У зразках, заморожених 

із 7,5% ДМСО з додаванням 1 та 3 мМ глутатіону, відсоток некротичних клітин 

був значуще нижчим у 2 та 2,5 рази. При цьому в групах, які знаходилися на 

першій стадії апоптозу та пізній стадії апоптозу/некрозу, спостерігалася 

відсутність значущих відмінностей порівняно з контрольними значеннями без 

додавання антиоксиданту. Заморожування ЯВК із АК та АЦ в ефективних 

концентраціях (0,1-0,15 мМ та 10-15 мМ, відповідно) сприяло підвищенню 

відсотка живих клітин (AnnexinV-7AAD-) у зразках із 7,5 та 10% ДМСО, проте 

найбільша кількість неушкоджених клітин спостерігалася в групі з глутатіоном 

(1 та 3 мМ) – на 11-12%.  

Виявлено, що після перенесення ЯВК до умов, які моделюють 

фізіологічні (годинна інкубація в розчині Хенкса (моделювання трансфузії) при 

підтриманні температури 37 °С), відбувається значне зниження їх збереженості 

та життєздатності в усіх експериментальних групах по відношенню до даних, 

отриманих одразу після розморожування та збільшення кількості некротичних 

клітин (AnnexinV-/7AAD+) в усіх зразках у 2 рази. Зміни в кількості клітин, 

які знаходилися на початковій та пізній стадії апоптозу незначні та не 

перевищували 0,9-1,8% та 2,7-3,4%. При цьому кількість неушкоджених 

клітин (AnnexinV-/7AAD-) в усіх експериментальних групах була нижчою на 
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10-30% ніж одразу після розморожування. Найбільша кількість живих 

клітин спостерігалася в зразках із 7,5 та 10% ДМСО.  

Показано, що кріоконсервування ЯВК під захистом ДМСО в концентрації 

7,5 та 10% і АК в ефективних концентраціях (0,1 та 0,15 мМ) та подальше 

перенесення до умов, які моделюють фізіологічні, сприяло значущому 

підвищенню як загальної кількості збережених клітин, так і виходу 

життєздатних на 5-10% порівняно зі зразками без додавання антиоксидантів. 

Проте, збільшення кількості клітин із надлишковим вмістом АФК у групах із 

АК при перенесенні їх до умов, які моделюють фізіологічні, свідчить про 

подальший розвиток окисного стресу в клітинах, який може призвести до 

додаткової втрати клітин після трансфузії реципієнту. Годинна інкубація ЯВК, 

у тому числі ГПК, кріоконсервованих із 7,5 і 10% ДМСО та антиоксидантом N-

ацетил-L-цистеїном в концентраціях 10 та 15 мМ, продемонструвала 

підвищення кількості збережених CD45+- та CD34+-клітин на 15-19% та 12-

17%, відповідно, порівняно з даними, отриманими без додавання 

антиоксиданту. Окрім цього, в даних зразках спостерігалося й підвищення 

виходу життєздатних ЯВК після моделювання трансфузії на 12-14% та ГПК на 

13-15%. 

Аналіз впливу глутатіону на деконсервовані ЯВК в умовах, які 

моделюють фізіологічні, продемонстрував підвищення рівня збереженості в 

усіх експериментальних групах та, особливо, з 7,5 та 10% ДМСО, де у 

комбінації з 1 та 3 мМ глутатіоном спостерігалося збільшення кількості 

збережених ЯВК на 20-28% та ГПК – на 17-26% порівняно з групами до яких не 

було додано антиоксидант. В даних зразках спостерігалося й значуще 

збільшення виходу життєздатних ЯВК після перенесення до умов, які 

моделюють фізіологічні на 25-30% та ГПК – на 22-28%. Дані речовини (АЦ та 

глутатіон) в ефективних концентраціях сприяли й значущому зниженню 

кількості клітин із надлишковим вмістом АФК у зразках.  

Аналіз стадій апоптозу/некрозу в зразках, кріоконсервованих із 

додаванням до кріозахисного середовища антиоксидантів в ефективних 



6 
 

концентраціях, та перенесених до умов, які моделюють фізіологічні, 

показав зниження відсотка некротичних клітин на 2-9% при додаванні АК, 

на 4-13% при застосуванні АЦ та на 18-32% при застосуванні глутатіону. 

При цьому при підрахунку кількості живих неушкоджених AnnexinV-/7AAD-

-клітин виявилось, що додавання АК до кріозахисного середовища не 

призводило до зміни рівня цих клітин, додавання АЦ сприяло збільшенню 

кількості даних клітин на 1-6%, а застосування глутатіону підвищувало їх 

рівень на 17-22%.  

Показано, що додавання до кріозахисного середовища з 5% ДМСО 

глутатіону в кінцевих концентраціях 1 та 3 мМ, дозволяє зберегти до 62% 

живих клітин із неушкодженою мембраною, що перевищує аналогічний 

показник після заморожування клітин із загальновживаними 

концентраціями ДМСО (7,5% та 10%) без додавання антиоксидантів. Це 

дозволяє знизити ефективну концентрацію кріопротектора без втрати 

кількісного і якісного складу клітинних препаратів КК і може бути 

передумовою для розробки кріопротекторних середовищ із більш низьким 

вмістом ДМСО. 

Таким чином, у роботі вперше встановлено, що внесення до середовища 

кріоконсервування, яке містить ДМСО, антиоксидантів АК, АЦ або глутатіону, 

дозволяє значно підвищити кількість життєздатних клітин КК після 

розморожування. Зокрема, вперше показано, що додавання АК у концентрації 

0,1 та 0,15 мМ, АЦ – 10 та 15 мМ та глутатіону – 1 та 3 мМ до кріозахисних 

середовищ є найбільш ефективним. Виявлено, що внесення ефективних 

концентрацій АЦ та глутатіону до зразків із різним вмістом ДМСО на етапі 

обробки кріопротектором сприяє зменшенню негативного впливу факторів 

кріоконсервування на ЯВК КК, у тому числі ГПК, що виражається в зниженні 

кількості клітин із надлишковим вмістом АФК і, відповідно, підвищенні їх 

збереженості та життєздатності після розморожування та, особливо, після 

перенесення до умов, які моделюють фізіологічні. При вивченні стадій 

апоптозу/некрозу ЯВК КК вперше встановлено, що додавання антиоксидантів в 
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ефективних концентраціях дозволяє зберігати до 84,7% неушкоджених ЯВК 

після розморожування, і до 77,7% при їх перенесенні до умов, які моделюють 

фізіологічні, в той час як у зразках, кріоконсервованих без додавання 

антиоксидантів, отримано 72,7 та 58,1% AnnexinV-/7AAD-клітин, відповідно. 

При цьому найбільш виражений ефект спостерігається в зразках, 

кріоконсервованих із глутатіоном. Вперше показано, що використання 

антиоксидантів в ефективних концентраціях під час кріоконсервування ЯВК 

КК, у тому числі ГПК, дозволяє знизити ефективну концентрацію ДМСО до 

5%, що забезпечує зменшення токсичного ефекту на клітини, та при цьому 

отримати збереженість та життєздатність на рівні зразків, кріоконсервованих з 

7,5 та 10% ДМСО без застосування антиоксидантів. 

Проведене в процесі дослідження комплексне вивчення стану ЯВК КК, у 

тому числі ГПК, дозволило розробити метод кріоконсервування даних клітин із 

додаванням до кріозахисного середовища антиоксидантів, який забезпечує 

підвищення збереженості та життєздатності клітин КК після розморожування 

та, особливо, після перенесення до умов, наближених до фізіологічних. 

Отримані результати досліджень захищені Патентом України № 108501 від 

25.07.16 «Спосіб кріоконсервування ядровмісних клітин кордової крові» і 

мають велике науково-практичне значення в аспекті створення запасів ЯВК КК, 

у тому числі ГПК, для довгострокового зберігання з метою подальшого 

клінічного застосування. Результати роботи можуть бути рекомендовані для 

розробки нових і вдосконалення існуючих технологій кріоконсервування 

клітинних суспензій, а також – у навчальному процесі при читанні курсів 

лекцій та під час проведення практичних занять студентам вищих навчальних 

закладів біологічного та медичного профілю. 

Ключові слова: ядровмісні клітини кордової крові, гемопоетичні 

прогеніторні клітини, кріоконсервування, ДМСО, аскорбінова кислота, N-

ацетил-L-цистеїн, глутатіон, активні форми кисню, апоптоз, некроз. 
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ANNOTATION 

Makashova O. Ye. Influence of antioxidants on state of cord blood nucleated 

cells during cryopreservation with cryoprotectant dimethylsulfoxide. – The qualifying 

scientific paper as a manuscript. 

 

Thesis for the degree of Candidate of Biological Science (Philosophy Doctor) in 

speciality 03.00.19 «Cryobiology» (091 – Biology). – Institute for Problems of 

Cryobiology and Cryomedicine of the National Academy of Sciences of Ukraine, 

Kharkiv, 2018. 

 

The thesis is devoted to the determination of preservation rate, viability and amount 

of human cord blood (CB) nucleated cells with excessive content of reactive oxygen 

species (ROS), as well as studying the development of their apoptosis during 

cryopreservation in the solutions, containing DMSO and substances with antioxidant 

properties. 

The analysis of the results on preservation rate and viability of CB nucleated cells 

(NCs), including hematopoietic progenitor (HPCs), after cryopreservation with DMSO 

showed that after freezing-warming these parameters were decreased. But the less 

optimized was the cryoprotective medium (2.5, 5 or 15% DMSO), the more pronounced 

were the changes. 

The data on incubation of cells with cryoprotectant for 30 minutes demonstrated  an 

increase the amount of those with excessive content of ROS (DCF+-cell) by 2-5 times 

(depending on the DMSO concentration) in all the samples if compared with the data 

obtained immediately after separation of polyglucine from the whole CB. At the same 

time, an increase in the concentration of DMSO up to 10 and 15% contributed to a higher 

percentage of CD45+DCF+-cells. Cryopreservation of NCs ensured a rise in the amount of 

DCF+-cells by 2-18% if compared to the data obtained before freezing. The minimum 
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amount of cells with an excessive content of ROS was obtained after cryopreservation of 

NCs with 7.5 and 10% DMSO, where the preservation rate and viability was the highest. 

At the same time, the maximum amount of cells with an excessive content of ROS was in 

the samples cryopreserved with 2.5; 5 and 15% DMSO, which indicated the 

ineffectiveness of the applied concentrations. 

Analysis of apoptosis/necrosis stages showed that up to 30% of CB NCs after 

cryopreservation in cryoprotective solutions with DMSO were at various stages of 

apoptosis/necrosis, with predominance of necrosis (AnnexinV-7AAD+). A small 

percentage of all damaged NCs during cryopreservation composed the cells at the early 

stage (AnnexinV+7AAD-) being 1.2% and 6-7% at late apoptosis/necrosis 

(AnnexinV+7AAD+) stage. 

It was found that the addition of N-acetyl-L-cysteine (NAC) and glutathione (GSH) 

under final concentrations of 10-15 mM and 1 and 3 mM respectively, to the 

cryoprotective medium with DMSO reduced the amount of CD45+DCF+-cell by 2-5% at 

equilibration stage with cryoprotectants. After cryopreservation the amount of cells with 

excessive content of ROS was lower in the solutions containing various concentrations of 

DMSO and antioxidants, if compared to the cells of corresponding groups cryopreserved 

without the addition of antioxidants. The use of effective concentrations of NAC (10-15 

mM) and GSH (1 and 3 mM) provided the reduction in the amount of DCF+-cells in 2-2.5 

times. In the samples cryopreserved with the use of effective concentrations of ascorbic 

acid (AA) (0.1 and 0.15 mM), we can only speak about the tendency to decrease this 

index. 

The determination of the amount of preserved NCs, subjected to cryopreservation 

in the solutions with 5-10% DMSO in combination with AA (0.1 and 0.15 mM) and NAC 

(10 and 15 mM) showed an increase in this index. The highest preservation rate was 

observed in the samples frozen with 7.5% DMSO and 1 and 3 mM GSH, where this 

antioxidant contributed to an increase in the amount of surviving NCs by 14-18% and 

HPCs by 11-15%. The determination of the yields of viable CD45+-cells and CD34+-cells, 

which were preserved in these samples after cryopreservation, demonstrated a strong 

increase in the amount of viable cells by 20-21%, indicating a significant contribution of 
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glutathione in protecting cells against damaging factors of cryopreservation. It was found 

that the yield of viable CD45+ and CD34+-cells after cryopreservation in the samples with 

5% DMSO and antioxidants under effective concentrations was at the level of the samples 

with 7.5 and 10% DMSO, without the addition of antioxidants. 

Analysis of frozen-thawed cells at different stages of apoptosis/necrosis revealed 

that the addition of AA and NAC at effective concentrations in the cryoprotective medium 

resulted in a significant decrease in the amount of dead necrotic cells (AnnexinV-7AAD+) 

by 5-7%, as well as a slight increase in the percentage of cells, which were at early and 

late stages of apoptosis/necrosis in the samples cryopreserved with AA. In the samples 

frozen with 7.5% DMSO supplemented with 1 and 3 mM GSH, the percentage of dead 

necrotic cells was significantly lower by 2 and 2.5 times. In the groups that were at the 

early stage of apoptosis and the late stage of apoptosis/necrosis, there were no significant 

differences compared to the control groups without the addition of antioxidant. Freezing 

of NCs with AA and NAC under  effective concentrations (0.1-0.15 mM and 10-15 mm, 

respectively) promoted an increase in the percentage of living cells (AnnexinV-7AAD-) in 

the samples with 7.5 and 10% DMSO, however the largest amount of intact cells was 

observed in the group with GSH (1 and 3 mM) by 11-12%. 

It was found that after transfer of the NCs to the conditions close to physiological 

ones (1 hour incubation in Hanks solution (simulated transfusion) with maintaining the 

temperature of 37 °C), there was a significant decrease in their preservation rate and 

viability in all the experimental groups with respect to the data obtained immediately after 

freeze-thawing but an increase in the amount of dead necrotic cells (AnnexinV-/7AAD+) 

in all the samples in 2 times. Changes in the amount of cells being at  early and late stages 

of apoptosis/necrosis were insignificant and did not exceed 0.9-1.8% and 2.7-3.4%. The 

amount of intact (living) cells (AnnexinV-/7AAD-) was lower by 10-30% in all 

experimental groups than immediately after freeze-thawing. The highest amount of living 

cells was observed in the samples with 7.5 and 10% DMSO. 

It was shown that the cryopreservation of NCs protected with DMSO at a 

concentration of 7.5 and 10% and AA under effective concentrations (0.1 and 0.15 mM) 

as well as the further transfer to the conditions close to physiological ones contributed to a 
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significant increase in both total number of surviving cells, and the yield of viable cells by 

5-10% if compared with the samples with no addition of antioxidants. However, the 

increase in the amount of cells with an excessive content of ROS in the groups with AA 

after their transfer to the conditions close to physiological ones was the evidence of further 

development of oxidative stress in  the cells, which might lead to further loss of cells after 

transfusion to the recipient. The data on one hour incubation of NCs, including HPCs, 

cryopreserved with 7.5 and 10% DMSO and NAC under concentrations of 10 and 15 

mM, demonstrated an increase in the amount of preserved CD45+ and CD34+-cells by 15-

19% and 12-17%, respectively, compared to the data obtained without the addition of 

antioxidant. In addition, in these samples, the yield of viable NCs after simulating the 

transfusion increased by 12-14% and for HPCs that was a rise in 13-15%. 

Analysis of glutathione influence on frozen-thawed NCs under the conditions close 

to physiological ones demonstrated an increase in the preservation rate in all the 

experimental groups and, especially, in one with 7.5 and 10% DMSO, where they were in 

combination with 1 and 3 mM GSH there was found an increased amount of preserved 

NCs y 20 -28 % and by 17-26% in HPCs if compared to the groups without the addition 

of antioxidant. In these samples, the significant increase of viable NCs yield by 25-30% 

and HPCs by 22-28% was observed after their transfer to the conditions close to 

physiological ones. These substances (NAC and GSH) at effective concentrations also 

contributed to a significant reduction in the amount of cells with excessive content of ROS 

in the samples. 

Analysis of apoptosis/necrosis stages in the samples cryopreserved with the 

addition of antioxidants at effective concentrations to cryoprotective medium and 

transferred to the conditions, close to physiological ones, showed the reduced amount of 

dead necrotic cells by 2-9% with the addition of AA, by 4-13% with the addition of NAC 

and by 18-32% when using glutathione. At the same time the addition of AA to the 

cryoprotective medium occurred to be not leading to a change in the level of living (intact) 

AnnexinV-/7AAD--cells, the addition of NAC contributed to an increase in the amount of 

these cells by 1-6%, and the use of glutathione enhanced their level by 17-22%. 
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It was shown that addition of GSH under final concentrations of 1 and 3 mM to the 

cryoprotective medium with 5% DMSO, allowed to preserve up to 62% of living cells 

with an intact membrane, which exceeded the similar index after freezing the cells with 

the usual concentrations of DMSO (7.5% and 10%) without the addition of antioxidants. 

These findings  allow to reduce the effective concentration of cryoprotectants without loss 

of quantitative and qualitative composition of CB cell preparations and may be a 

prerequisite for the development of cryoprotective media with lower DMSO content. 

Thus, the research revealed that the introduction of antioxidants AA, NAC or GSH 

in to the medium of cryopreservation containing DMSO can significantly improve the 

quality of CB preparations after freeze-thawing. In particular, it has been shown for the 

first time that the addition of AA under concentrations of 0.1 and 0.15 mM, NAC at a 

concentration of 10 and 15 mM and GSH at a concentration of 1 and 3 mM to 

cryoprotective media is the most effective. It was found that the introduction of effective 

concentrations of NAC and GSH to samples with different DMSO content during 

equilibration was helpful to reduce the toxic effect of cryoprotectant on the CB NCs, 

including those hematopoietic progenitor. This introduction was expressed in reducing the 

amount of cells with excessive content of ROS and thus it contributed to an increase in 

their preservation rate and viability after freezing-warming and, especially, after transfer to 

the conditions close to physiological. When studying the stages of apoptosis/necrosis of 

CB NCs, it was for the first time established that the addition of antioxidants at effective 

concentrations allowed the preservation of up to 84.7% of living (intact) nucleated cells 

after freezing-warming, and after transferring these cells to the conditions close to 

physiological ones, i.e. up to 77.7%, while in samples cryopreserved without the addition 

of antioxidants, 72.7 and 58.1% of AnnexinV-/7AAD-cells were obtained, respectively. 

The most pronounced cytoprotective effect was observed in the samples cryopreserved 

with GSH. It was for the first time shown that the use of antioxidants in effective 

concentration during cryopreservation of cord CB NCs, including hematopoietic 

progenitor ones, allowed the reduction in effective concentration of DMSO up to 5%, 

which provided a decrease in a toxic effect on cells, and at the same time the obtaining of 
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preservation rate and viability at the level of the samples cryopreserved with 7.5 and 10% 

DMSO without the use of antioxidants. 

The combined study of the state of cord CB NCs, including hematopoietic 

progenitor ones, made it possible to develop a method of cryopreservation of these cells 

with the addition of antioxidants CB cells after cryopreservation, and especially after 

transfer to the conditions, close to physiological ones. The obtained research results have 

been patented in Ukraine (№ 108501 of 25.07.16) "Method of cord blood nucleated cells 

cryopreservation" (U 2015 12079) and are of great scientific and practical significance in 

the establishing the banks of CB NCs including hematopoietic progenitor ones, for a long-

term storage to the be further used in clinics. The results of the work can be recommended 

for developing the new and improving the existing cryopreservation techniques for cell 

suspensions, as well as in the educational process when lecturing the courses and 

conducting practical exercises for the students of higher educational institutions of 

biological and medical profiles. 

Key words: cord blood nucleated cells, hematopoietic progenitor cells, 

cryopreservation, DMSO, ascorbic acid, N-acetyl-L-cysteine, glutathione, reactive 

oxygen species, apoptosis, necrosis. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. В останні роки 

спостерігається тенденція до широкого використання у клінічній практиці 

клітин кордової крові (КК) [275]. З 2009 року кількість алотрансплантацій 

гемопоетичних прогеніторних клітин КК перевищила число трансплантацій 

препаратів кісткового мозку [102, 329]. На даний час у світі щорічно 

проводиться 2-3 тис. трансплантацій клітин КК пацієнтам із різними 

захворюваннями [178, 198]. Всезростаюча увага з боку вчених і лікарів до 

використання кордової крові (КК) призвела до необхідності створення банків, у 

яких зразки зберігаються в замороженому стані за температури -196 ºС 

протягом практично необмеженого часу без втрати їх біологічних властивостей 

[65, 84]. Проте невеликі об’єми кожної дози КК та неможливість повторного 

забору потребують застосування оптимального методу кріоконсервування [135] 

з метою збереження максимальної кількості функціонально активних клітин 

після розморожування. Вирішення цього завдання можливе тільки шляхом 

проведення комплексних досліджень, спрямованих на вивчення ролі факторів, 

що впливають на збереженість та життєздатність клітин на кожному з етапів 

технологічного процесу кріоконсервування. Це дозволить виявити критичні 

точки порушень структурних компонентів і вести цілеспрямований підбір умов 

для стабілізації клітин під час заморожування.  

Деякими авторами було показано, що процес кріоконсервування, як на 

стадіях еквілібрації з кріопротекторами, так і безпосередньо під час 

заморожування-відігрівання, окрім руйнування плазматичної мембрани з 

наступним некрозом, викликаним формуванням внутрішньоклітинного льоду й 

дією осмотичного стресу, може викликати загибель клітин і шляхом апоптозу 

[129]. Однією з можливих причин апоптозу може бути фізичний та осмотичний 

стрес, якому піддаються клітини в процесі, як отримання з пуповини (зміна 

температурного режиму, вплив антикоагулянту), так і, особливо, під час 

проведення багатостадійного технологічного процесу кріоконсервування 
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(сепарація ЯВК, еквілібрація з кріопротектором, програмне заморожування, 

відігрівання) [232, 268]. Іншим ймовірним шляхом може бути збільшення в 

клітинах вільних радикалів (активних форм кисню) [194], в результаті чого 

відбувається порушення енергетичного стану та пошкодження мембран клітин 

через перекисне окислення ліпідів, а також пошкодження ДНК [315, 335, 347]. 

Існують також припущення [54, 337], що в процесі кріоконсервування 

клітини одержують певні сигнали, які роблять її «спрямованою» на апоптоз, але 

не ініціюють його розвиток у цей момент. Тому дуже важливим є визначення 

довгострокового виживання клітин, а не тільки проведення оцінки їх 

структурно-функціонального стану відразу після розморожування. Такими 

ключовими ініціаторами та медіаторами холод-індукованого апоптозу також 

можуть бути активні форми кисню (АФК), утворення яких, в силу різних 

причин, активізується під час кріоконсервування [144, 270]. Додавання до 

кріозахисного середовища речовин, які мають виражені антиоксидантні та 

цитопротекторні властивості дозволить, на нашу думку, уникнути або 

сповільнити розвиток оксидативного стресу і таким чином покращити 

результати кріоконсервування та підвищити клінічну ефективність препаратів. 

Найбільш перспективним напрямком може бути додавання до 

середовища кріоконсервування таких антиоксидантів як глутатіон – головного 

антиоксиданту клітини [23, 142, 258], N-ацетил-L-цистеїн (АЦ), який 

характеризується не тільки безпосередньою антиоксидантною активністю, але й 

бере участь у синтезі глутатіону та забезпеченні тіоловими групами 

цитоскелетні структури, тим самим зберігаючи клітини від руйнування [75, 283, 

313] і аскорбінова кислота, яка в залежності від обраної концентрації може 

здійснювати як анти-, так і прооксидантний вплив на клітини [173]. 

Виходячи з вище наведеного, необхідне проведення фундаментальних 

досліджень з вивчення збереженості, життєздатності, кількості клітин із 

надлишковим вмістом АФК та шляхів розвитку апоптозу, викликаних 

технологічним процесом кріоконсервуванням, а також залежності його 

розвитку від початкового стану клітин, методів сепарації, обробки різними 
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концентраціями кріопротектора ДМСО та антиоксидантів і процесів 

заморожування-відігрівання з метою покращення результатів 

кріоконсервування та забезпечення довгострокової виживаності ядровмісних, у 

тому числі й гемопоетичних прогеніторних, клітин кордової крові. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, 

грантами. Робота виконана відповідно до наукового напрямку роботи відділу 

кріоцитологіі Інституту проблем кріобіології та кріомедицини НАН України за 

темами: № 2.2.6.47: «Вивчення механізмів структурно-функціональних змін 

ядровмісних клітин кордової крові і еритроцитів під впливом екзо- і 

ендоцелюлярних кріопротекторів та низьких температур» (№ державної 

реєстрації 0109U00278) та № 2.2.6.90: «Вивчення механізмів модифікації 

структурних параметрів та метаболічного стану ядровмісних клітин кордової та 

еритроцитів донорської крові під впливом різних кріозахисних розчинів та 

низьких температур»(№ державної реєстрації 0114U001320). 

Мета і завдання дослідження. 

Мета роботи - визначення збереженості, життєздатності та кількості 

ядровмісних клітин кордової крові людини із надлишковим вмістом активних 

форм кисню, а також вивчення розвитку їх апоптозу під час кріоконсервування 

в розчинах, які містять ДМСО та речовини з антиоксидантними властивостями. 

Завдання дослідження: 

1. Визначити збереженість та життєздатність ядровмісних, у тому 

числі гемопоетичних прогеніторних, клітин кордової крові до та після 

кріоконсервування в розчинах, які містять різні концентрації ДМСО та 

антиоксидантів. 

2. Методом проточної цитофлуориметрії визначити кількість клітин 

із надлишковим вмістом активних форм кисню до та після кріоконсервування в 

розчинах, які містять різні концентрації ДМСО та антиоксидантів. 

3. Оцінити збереженість, життєздатність та кількість клітин із 

надлишковим вмістом АФК, кріоконсервованих в розчинах, що містять різні 
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концентрації ДМСО та антиоксидантів після перенесення до умов, які 

моделюють фізіологічні. 

4. Провести оцінку стадій апоптозу/некрозу ядровмісних клітин 

кордової крові, у тому числі гемопоетичних прогеніторних, після 

заморожування-відігріву, а також після перенесення до умов, які моделюють 

фізіологічні. 

5. Розробити методичні підходи для підвищення збереженості та 

довгострокової життєздатності ядровмісних клітин, у тому числі 

гемопоетичних прогеніторних, після розморожування. 

Об’єкт і предмет дослідження. 

Об’єкт дослідження – вплив ендоцелюлярного кріопротектору ДМСО та 

різних антиоксидантів (глутатіон, N-ацетил-L-цистеїн та аскорбінова кислота) і 

низьких температур на структурно-функціональні властивості ядровмісних, у 

тому числі гемопоетичних прогеніторних, клітин кордової крові людини. 

Предмет дослідження – стан ядровмісних клітин кордової крові людини, 

у тому числі гемопоетичних прогеніторних, до та після кріоконсервування, а 

також після перенесення до умов, які моделюють фізіологічні. 

Методи дослідження. 

1. Метод виділення ядровмісних клітин кордової крові за допомогою 

поліглюкіну. 

2. Метод світлової мікроскопії для оцінки збереженості ядровмісних, у 

тому числі гемопоетичних прогеніторних, клітин кордової крові людини. 

3. Метод кріоконсервування зі швидкістю 1-3 ºС у хвилину до -80 ºС, з 

наступним зануренням до рідкого азоту на програмному заморожувачі Cryoson 

(Німеччина). 

4. Метод проточної цитофлуориметрії для: 

– імунофенотипування ядровмісних клітин кордової крові за допомогою 

флуоресцентномічених моноклональних антитіл (CD45 FITC/CD34 PE, CD45 

PE), 

– оцінки життєздатності (7AAD), 
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– оцінки кількості клітин із надлишковим вмістом активних форм кисню 

(DCFH2-DA), 

– аналізу характеру пошкодження клітин (Annexin V/7AAD). 

Наукова новизна отриманих результатів. У роботі вперше 

встановлено, що внесення до середовища кріоконсервування, яке містить 

ДМСО, антиоксидантів аскорбінової кислоти, N-ацетил-L-цистеїну або 

глутатіону, дозволяє значно підвищити кількість життєздатних клітин кордової 

крові після розморожування. Зокрема, вперше показано, що додавання 

аскорбінової кислоти у концентрації 0,1 та 0,15 мМ, N-ацетил-L-цистеїну – 10 

та 15 мМ та глутатіону – 1 та 3 мМ до кріозахисних середовищ є найбільш 

ефективним. Виявлено, що внесення ефективних концентрацій N-ацетил-L-

цистеїну та глутатіону до зразків із різним вмістом ДМСО на етапі обробки 

кріопротектором сприяє зменшенню негативного впливу факторів 

кріоконсервування на ядровмісні клітини кордової крові людини, у тому числі 

гемопоетичні прогеніторні, що виражається в зниженні кількості клітин із 

надлишковим вмістом АФК і, відповідно, підвищенні їх збереженості та 

життєздатності після розморожування та, особливо, після перенесення до умов, 

які моделюють фізіологічні. При вивченні стадій апоптозу/некрозу ядровмісних 

клітин кордової крові людини вперше встановлено, що додавання 

антиоксидантів в ефективних концентраціях дозволяє зберігати до 84,7% 

неушкоджених ядровмісних клітин після розморожування, і до 77,7% при їх 

перенесенні до умов, які моделюють фізіологічні, в той час як у зразках, 

кріоконсервованих без додавання антиоксидантів, отримано 72,7 та 58,1% 

AnnexinV-/7AAD-клітин, відповідно. При цьому найбільш виражений ефект 

спостерігається в зразках, кріоконсервованих із глутатіоном. Вперше показано, 

що використання антиоксидантів в ефективних концентраціях під час 

кріоконсервування ядровмісних клітин кордової крові людини, у тому числі 

гемопоетичних прогеніторних, дозволяє знизити ефективну концентрацію 

ДМСО до 5%, що забезпечує зменшення токсичного ефекту на клітини, та при 
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цьому отримати збереженість та життєздатність на рівні зразків, 

кріоконсервованих з 7,5 та 10% ДМСО без застосування антиоксидантів.  

Практичне значення отриманих результатів. Проведене в процесі 

дослідження комплексне вивчення стану ядровмісних, у тому числі 

гемопоетичних прогеніторних, клітин кордової крові, дозволило розробити 

метод кріоконсервування даних клітин із додаванням до кріозахисного 

середовища антиоксидантів, який забезпечує підвищення збереженості та 

життєздатності клітин кордової крові після розморожування та, особливо, після 

перенесення до умов, наближених до фізіологічних. Отримані результати 

досліджень захищені Патентом України № 108501 від 25.07.16 «Спосіб 

кріоконсервування ядровмісних клітин кордової крові» і мають велике науково-

практичне значення в аспекті створення запасів ядровмісних, у тому числі 

гемопоетичних прогеніторних, клітин кордової крові для довгострокового 

зберігання з метою подальшого клінічного застосування. Результати роботи 

можуть бути рекомендовані для розробки нових і вдосконалення існуючих 

технологій кріоконсервування клітинних суспензій, а також – у навчальному 

процесі при читанні курсів лекцій та під час проведення практичних занять 

студентам вищих навчальних закладів біологічного та медичного профілю. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним і 

оригінальним науковим дослідженням, основні результати якого отримані 

безпосередньо здобувачем. Автором було проведене патентно-інформаційне 

дослідження наукової проблеми, спільно із керівником визначені мета та завдання 

роботи, а також способи їхнього вирішення. Здобувачем особисто одержані 

експериментальні дані в усіх розділах досліджень, проведені їхня статистична 

обробка та первинний аналіз, зроблені попередні висновки. Спільно з науковим 

керівником здійснена інтерпретація отриманих результатів і сформульовані 

остаточні висновки. У наукових працях відображені результати спільного 

планування, проведення експериментів та обговорення результатів. 

У опублікованих спільно зі співавторами роботах особистий внесок 

здобувача полягає: 
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– у роботах [10, 36, 242] – у вивченні впливу різних концентрацій 

кріопротектора ДМСО на збереженість, життєздатність та кількість 

ядровмісних клітин кордової крові із надлишковим вмістом активних форм 

кисню до та після кріоконсервування; 

– у роботах [8, 30, 40, 42, 43, 77] – у вивченні впливу аскорбінової 

кислоти на збереженість, життєздатність та кількість ядровмісних клітин 

кордової крові із надлишковим вмістом активних форм кисню до та після 

кріоконсервування з ДМСО; 

– у роботах [7, 9, 12, 13, 31, 32, 37, 40, 42, 79, 241, 243] – у вивченні 

впливу N-ацетил-L-цистеїну на збереженість, життєздатність та кількість 

ядровмісних клітин кордової крові із надлишковим вмістом активних форм 

кисню до та після кріоконсервування з ДМСО; 

– у роботах [11, 33, 35, 40, 42] – у проведенні досліджень з вивчення 

впливу глутатіону на стан ядровмісних клітин кордової крові до та після 

кріоконсервування з ДМСО;  

– у роботах [29, 37, 38, 39, 42, 44] – у вивченні впливу 

кріоконсервування в захисних розчинах, що містять різні концентрації ДМСО 

та антиоксидантів на стан ядровмісних клітин кордової крові після перенесення 

до умов, які моделюють фізіологічні; 

– у роботах [29, 34, 41, 78, 240, 242] – у вивченні кількості ядровмісних 

клітин кордової крові, що перебувають на різних стадіях апоптозу/некрозу 

після кріоконсервування з ДМСО та антиоксидантами та перенесення до умов, 

які моделюють фізіологічні. 

Апробація матеріалів дисертації. Результати досліджень, викладені в 

дисертаційній роботі, були представлені й обговорювалися на науково-

практичній конференції з міжнародною участю «Загальнотерапевтична 

практика: нові технології та міждисциплінарні питання» (Харків, 2013), 

міжнародній заочній науково-практичній конференції «Теоретические и 

практические аспекты современной криобиологии» (Росія-Україна, Сиктивкар, 

2014), науково-практичній конференції з міжнародною участю «Трансплантація 
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– сьогодення, минуле та майбутнє» (Київ, 2014), міжнародній науково-

практичній конференції «Криоконсервация генетических ресурсов. 

Современное состояние, проблемы и перспективы» (Росія, Пущино, 2014), 

Всеросійській науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Актуальные вопросы трансфузиологии и клинической медицины» (Кіров, 

2015, 2017), міжнародній науковій конференції «Advances in Cell Biology and 

Biotechnology» (Львів, 2015), міжнародній конференції молодих вчених «CYS-

2015» (Київ, 2015), конференції-конкурсу молодих вчених «Актуальні 

проблеми біохімії та біотехнології – 2016» (Київ, 2016), 40-й та 41-й щорічній 

конференції молодих вчених «Холод в биологии и медицине. Актуальные 

вопросы криобиологии, трансплантологии и биотехнологии» (Харків, 2016, 

2017), Х-й міжнародній Parnas конференції молодих вчених «Molecules in the 

Living Cell and Innovative Medicine» (Польща, Вроцлав, 2016), міжнародній 

науковій конференції «SLTB Symposium 2016» (Німеччина, Дрезден, 2016), 

міжнародній конференції «IIR Workshop on Cold Applications in Life Sciences» 

(Німеччина, Дрезден, 2016), V науково-практичній інтернет-конференції з 

міжнародною участю «Сучасні досягнення фармацевтичної технології та 

біотехнології» (Харків, 2016), LXXI міжнародній науково-практичній 

конференції студентів і молодих вчених «Актуальные проблемы современной 

медицины и фармации 2017» (Республіка Белорусь, Мінськ, 2017), ХІ 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Біотехнологія ХХІ століття» 

(Київ, 2017), науково-практичній конференції з міжнародною участю 

спеціалістів «Щорічні терапевтичні читання: медикаментозна та 

немедикаментозна профілактика неінфекційних захворювань: погляд в 

майбутнє» (Харків, 2017), щорічній науково-практичній конференції молодих 

учених із участю міжнародних спеціалістів «Медична наука на перетині 

спеціальностей: сьогодення і майбутнє» (Харків, 2017), IV міжнародній 

науково-практичній конференції «Актуальні проблеми сучасної біохімії та 

клітинної біології» (Дніпро, 2017), IV міжнародній науково-практичній 

конференціі студентів і молодих вчених «Наука и медицина: современный 
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взгляд молодежи» (Казахстан, Алмати, 2017), III Національному конгресі з 

регенеративної медицини (Росія, Москва, 2017). 

Публікації. За результатами дисертаційної роботи опубліковано 30 наукових 

праць, серед них 6 статей у наукових фахових виданнях України (1 – входить до 

міжнародної наукометричної бази даних Scopus), 5 – у зарубіжних збірниках 

матеріалів конференцій (1 – входить до міжнародної наукометричної бази даних 

Scopus), 1 – у збірнику наукової конференції України, 1 – патент на корисну модель 

та 17 тез доповідей міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій, 

конгресів та симпозиумів. 

Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота викладена на 240 

сторінках (з яких 156 сторінок основної частини) і складається з анотації, 

вступу, огляду літератури, опису матеріалів і методів дослідження, 3-х розділів 

власних досліджень і їх обговорення, узагальнення, висновків, списку 

літератури та 2-х додатків. Список літератури містить 352 джерела, у тому 

числі 291 зарубіжних, розміщених на 43 сторінках тексту. Робота ілюстрована 

21 таблицею та 46 рисунками. 
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РОЗДІЛ 1 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

1.1. Кордова кров – джерело гемопоетичних прогеніторних клітин 

 

У зв’язку з пошуками нових шляхів вирішення проблеми замісної терапії 

з використанням стовбурових клітин увагу біологів і клініциcтів привернула 

здатність гемопоетичних прогеніторних клітин (ГПК) давати початок різним 

типам спеціалізованих соматичних клітин під впливом ряду індукуючих 

ростових факторів і зберігати цю здатність після тривалого кріоконсервування 

[48, 103]. Популяція ГПК неоднорідна та містить різні за ступенем зрілості й 

біологічними властивостями клітини. Найбільш примітивними з них є тривалий 

час репопулюючі кістковий мозок ГПК. Також до ГПК відносять і більш зрілі 

клітини – короткочасно репопулюючі кістковий мозок ГПК та мультипотентні 

прогеніторні клітини [27]. У зв’язку з цим більш коректною назвою цієї 

популяції є «гемопоетичні стовбурові та прогеніторні клітини». У міру 

диференціювання мультипотентні прогеніторні клітини стають або загальними 

лімфоїдними попередниками, з яких утворюються Т і В лімфоцити та NK 

клітини, або загальними мієлоїдними попередниками, які, проходячи проміжні 

стадії, дають початок еритроцитарному, гранулоцитарному, моноцитарному та 

мегакаріоцитарному паросткам кровотворення.  

У процесі ембріонального розвитку ГПК відрізняються високою 

міграційною активністю, необхідною для їх переміщення в зони закладання 

кровотворних органів [124, 180]. Цю властивість ГПК зберігають і в онтогенезі 

– за рахунок їх постійної міграції відбувається перманентне оновлення пулу 

імунокомпетентних клітин (під час внутрішньовенного введення вони 

переміщуються до кісткомозкової ніші та відновлюють кровотворення 

реципієнта (Хомінг). На здатності ГПК до самооновлення [249] та Хомінгу [76] 

засноване застосування цих клітин у клінічній практиці.  
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На сьогоднішній день існує кілька джерел для отримання ГПК: клітини 

ембріональної печінки, сінгенний кістковий мозок від генетично ідентичних 

близнюків, алогенний кістковий мозок (КМ) від НLA-сумісного донора, 

аутологічний кістковий мозок, стовбурові клітини мобілізованої донорської 

крові (ДК) і кордова (плацентарна, пуповинна, фетальна) кров (КК) людини [2].  

Перша успішна трансплантація КМ хворому з термінальною стадією 

гемобластозу від здорового близнюка була проведена D. Thomas et al. у 1959 р. 

[316]. У кінці 50-х рр. була вперше проведена трансплантація аутологічного 

замороженого КМ, після чого довгий час трансплантація КМ була головним 

методом лікування широкого спектру патологічних станів організму людини 

різного генезу [276]. Однак труднощі, зумовлені як складністю та тривалістю 

підбору HLA-ідентичних донорів КМ, необхідністю їх госпіталізації, ризиком 

для донорів, пов’язаним із забором КМ, так і з підвищеною небезпекою 

виникнення ускладнень у реципієнтів внаслідок відносно високого рівня 

інфікованості трансплантату латентними збудниками та високим ризиком 

реакції "трансплантат проти господаря" [50] визначило необхідність пошуку 

альтернативних КМ джерел ГПК. 

Останнім часом в якості джерела ГПК для трансплантації все частіше 

застосовують периферичні стовбурові клітини крові (ПСКК) [213, 287, 312, 

351]. Трансплантація ПСКК має ряд переваг у порівнянні з трансплантацією 

КМ: 

• Під час отримання ПСКК немає необхідності в загальній анестезії; 

• Відновлення гранулоцитарного, тромбоцитарного та еритроїдного 

паростків гемопоезу у реципієнта після режиму кондиціонування відбувається 

швидше під час трансплантації ПСКК; 

• Під час використання ауто-ПСКК ймовірність домішок злоякісних 

клітин у трансплантаті (при ремісії захворювання) менша порівняно з 

аутологічним КМ; 

• Немає потреби проведення компонентної терапії донору після аферезу 

ПСКК. 
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Однак, під час забору ГПК периферичної крові існує необхідність 

введення донору гемопоетичних стовбурових факторів і проведення декількох 

заборів крові. 

Спроби збільшити кількість і доступність донорів кровотворних клітин, а 

також зменшити летальність від ускладнень, пов’язаних із алогенною 

трансплантацією КМ і трансплантацією стовбурових клітин периферичної 

крові, призвели до виявлення альтернативного джерела ГПК – крові, 

одержуваної з плаценти і (або) пупкового канатику новонароджених. Ця ідея 

була запропонована в 1983 році Е. Бойзом (Арізонський університет, США), а в 

1984 р. були проведені експерименти на тваринах. Наявність у КК великої 

кількості примітивних і комітованих попередників гемопоезу, а також здатність 

ГПК, виділених із КК, репопуліювати КМ і призводити до відновлення 

гемопоезу після проведення трансплантації, вперше було показано в роботі 

Knudtzon [205]. Пізніше, в роботах Broxmeyer H. E. [99] було обґрунтовано 

застосування даного джерела ГПК у практичній медицині через відсутність 

етичних протиріч і труднощів їх отримання з КК, а в 1988 році була виконана 

перша успішна трансплантація клітин КК пацієнту з анемією Фанконі [156]. 

Саме перша успішна трансплантація ГПК кордової крові дитині з анемією 

Фанконі стала відправною точкою для збільшення обсягів її трансплантації і 

створення мережі кріобанків. До 1993 року алотрансплантація ГПК КК в 

основному проводилися від родинних донорів. Відкриття громадських банків 

КК в Європі та розширення колекції кріоконсервованих зразків КК призвели до 

перших неспоріднених трансплантацій клітин КК [322, 324]. 

На даний час трансплантація ГПК КК є стандартною практикою 

лікування понад 80 серйозних захворювань, зокрема хвороби крові, імунної 

системи, генетичних захворювань та ін. [107, 145, 158]. Ефективність перших 

трансплантацій ГПК КК у пацієнтів з різними захворюваннями викликала 

величезний інтерес з боку багатьох вчених і призвела до подальшого розвитку 

клінічних досліджень у даній області [117]. На даний час проводяться активні 

дослідження з розробки протоколів лікування дитячого церебрального 
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паралічу, хвороби Альцгеймера, діабету, захворювань серця й печінки, м’язової 

дистрофії, хвороби Паркінсона, розсіяного склерозу, пошкоджень хребта та 

інших захворювань [56]. 

Насьогодні в світі щорічно проводиться 2-3 тис. нових трансплантацій 

ГПК КК пацієнтам із різними захворюваннями, а в 2009 році вперше кількість 

проведених алотрансплантацій ГПК КК перевищила кількість трансплантацій 

ГПК КМ [102]. Згідно з даними Міжнародного регістру трансплантацій КМ 

(International Bone Marrow Transplant registry – IBMTR) сьогодні близько 20% 

від усіх алотрансплантацій ГПК, які були проведені молодим пацієнтам у віці 

менше 20 років, виконані з використанням КК. В Японії цей показник 

наближається до 50% [274, 275, 323]. 

Численні дослідження показали, що КК є багатим джерелом ГПК. Вміст 

ранніх і комітованих кровотворних попередників у КК вище, ніж в ПК 

дорослих, а за кількістю гранулоцитарно-макрофагальних колонієутворюючих 

одиниць (КУО-ГМ) та їх проліферативним потенціалом КК значно перевершує 

ПК дорослих навіть після мобілізації введенням ростових факторів, що 

пов’язано з довжиною теломер [1, 149]. Проліферативна активність та 

життєздатність клітин КК в довгострокових культурах клітин in vitro також 

вище в порівнянні з клітинами КМ. Клітини КК із фенотипом CD34+/CD38- 

володіють кращим проліферативним потенціалом і мають високу відповідь на 

дію ряду цитокінів (ІЛ-3, ІЛ-6 і КСФ). Вони здатні відтворювати в 7 разів 

більше колоній в довгострокових культурах, ніж аналогічні клітини КМ [101]. 

Таким чином, у даного джерела є ряд переваг, найважливіші з яких: 

• Вік. Кордова кров збирається на самому ранньому етапі життя 

організму. Гемопоетичні прогеніторні клітини КК максимально активні, 

оскільки не піддавалися негативному впливу зовнішнього середовища і здатні 

створити велику клітинну популяцію за короткий термін; 

• Сумісність. Використання аутологічного матеріалу гарантує 100%-

ву сумісність. Сумісність з братами і сестрами становить до 25%. Як правило, 

можливо також використання КК дитини для лікування інших близьких 
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родичів. Імовірність знаходження відповідного алогенного донора СК від 1: 

1000 до 1: 1000 000; 

• Простота забору; 

• Відсутність ризику для матері та новонародженого (донора); 

• Мінімізація ймовірності інфікування під час трансплантації в 

зв’язку з проведенням ретельного вірусологічного та бактеріального контролю 

на всіх етапах обробки КК, ризик передачі трансмісивних інфекцій під час 

застосування кріоконсервованих ГПК КК мінімальний [207]; 

• Зниження ризику розвитку реакції «трансплантат проти господаря» 

[134, 275].  

• Надається велика можливість використання в повному обсязі 

сумісних за HLA-системою трансплантатів [97, 109, 157] та підвищується 

ймовірність знаходження рідкісних HLA-типів трансплантатів, що має велике 

значення для деяких етнічних меншин; 

• Потрібні менші витрати часу та коштів для пошуку необхідного 

HLA-типу трансплантата; 

• З’являється економічно прийнятна форма страхування життя в 

зв’язку з можливістю використання клітин КК як аутологічного трансплантата; 

• Стає можливим накопичення стовбурових клітин in vitro для 

генного модифікування; 

• Можливість тривалого зберігання великої кількості повністю 

тестованих зразків КК, що дозволяє в максимально короткі терміни підібрати та 

доставити необхідні зразки КК у клінічні центри [298].  

Кордова кров, яка є внутрішнім середовищем організму, що росте, 

забезпечує доставку до різних тканин і органів біологічно активних речовин, 

які продукуються плацентою та фетальними тканинами. Ці сполуки, різні за 

своєю природою та походженням, визначають зростання й диференціювання 

тканин плода, регулюють його метаболізм. 

Особливостями плазми КК є наявність більш ніж 60-ти специфічних 

плацентарних білків [47], що виконують роль ферментів, коферментів, 
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гемопоетинів, адаптогенів, рецепторів, факторів росту [90, 200], 

імунорегуляторних агентів. Вона також містить цілий ряд опіоїдних пептидів 

[46], має високу гормональну насиченість, високий рівень вітамінів і 

мікроелементів [96, 190], нейропептидів і низькомолекулярних сполук [211]. 

Всі ці речовини формують біологічно активний комплекс, необхідний для 

організму, що розвивається і здатні нормалізувати обмін речовин при попаданні 

до дорослого організму [5] (табл. 1.1.1). 

Одним із найбільш функціонально важливих білкових компонентів КК є 

еритропоетин, який відноситься до групи цитокінів, але на відміну від інших, 

не володіє поліфункціональністю, а регулює тільки еритропоез і забезпечує 

підтримку необхідного обсягу еритроцитарної маси відповідно до потреб 

організму в кисні. [15, 159]. У зв’язку з цим, КК може розглядатися як 

стимулятор еритропоезу [16, 22].  

Серед інших білків, які переходять в плацентарно-плодовий кровотік і 

практично не секретуються в крові матері, відомі: білок, функціональна роль 

якого полягає в інгібуванні коагуляції крові; ферритин, який бере участь в 

обміні та транспорті заліза; фермент глутатіон-S-трансфераза, який грає 

важливу роль у функціонуванні еритроцитів плода та інші [15]. 

Характерною особливістю плазми КК людини є вміст гормонів і 

плацентарних факторів зростання. Крім специфічної активності, важливим 

вектором прояву функціональної активності плацентарних гормонів є прямий 

або опосередкований вплив на різні структури імунокомпетентної сфери. Так, 

хоріонічний соматотропін проявляє імуносупресивну активність по 

відношенню до імунокомпетентних клітин, які реалізують реакцію 

бластотрансформаціі лімфоцитів [20]. Плацентарний лактоген виявляє локальну 

імуносупресивну активність до Т- і В-клітин. Стимулюючу дію на імуноцити, 

переважно В-лімфоцити, надає також і хоріонічний тиреотропний гормон [56]. 

З плаценти до КК надходять не тільки гонадотропні гормони (в тому числі, – 

хоріонічний гонадотропін людини і плацентарний лактоген), але і гормон, який 

стимулює кору надниркових залоз [20]. 
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Таблиця 1.1.1 

Вміст деяких компонентів кордової та донорської крові людини  

(у нормі) 

n = 10-15 

Показники 

Одиниці  

Вимірювання 
Кордова кров Донорська кров 

GM CSF (гранулоцитарно-

макрофагальний-колоніє-

стимулюючий фактор) 

U/ml 40,8±2,8 Відсутній 

G-CSF (гранулоцитарний- 

колоніє-стимулюючий 

фактор) 

U/ml 19,9±5,2 2,5±1,5 

Лейкоцити в 1 мкл 4,0-30,1х10³ 4-10х10³ 

Тромбоцити в 1 мкл 136-524х10³ 150-300х10³ 

Кількість еритроцитів млн/мл 5,2х10³ 4,9х10³ 

Рівень гематокриту об. % 49,4±9,5 43,4±5,3 

Вміст гемоглобіну г/л 155,5±27,3 140±21,2 

КУО-ГМ млн/мл 3,4±4,0х10³ 0,22±0,09 

В’язкість крові mPas 1,05±0,07 1,34±0,08 

Еритропоетин од/л 0,078±0,06 0,045±0,04 

Плазмовий активатор-

інгібітор 

U/ml 0,846±1,44 7,652±0,764 

Фібриноген мг/мл 156,05±91,68 344,00±55,25 

Загальний білок г/л 47-65 68-85 

Пролактин нг/л до 200 0,001-0,025 

Лептин нг/мл до 8 ˃3,8 

Вітамін Е мкг/л 2,76-2,83 0,64-0,73 

Вітамін А мкг/л 2,67-27,2 0,53-2,1 
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Порівняно з донорською, у КК підвищений рівень речовин, які входять до 

антиоксидантної системи. Причому, деякі речовини, як, наприклад, токоферол, 

вільно проходять через гемоплацентарний бар’єр [96]. 

Таким чином, незважаючи на підвищений вміст багатьох біо- та 

імуностимуляторів у КК, ці речовини знаходяться в збалансованих 

концентраціях і є потужним біологічно активним комплексом, який необхідний 

для організму, що розвивається, а також нормалізує обмін речовин при введенні 

до дорослого організму. 

Ряд відмінностей КК від донорської обумовлені особливостями 

фізіологічних і імунологічних характеристик клітин, що містяться в ній. Аналіз 

даних літератури характеризує КК людини як лімфогемопоетичну тканину, яка 

містить фенотипово менш зрілі, ніж в ПК, субпопуляції В-клітин [1, 162, 273]. 

Не виключено, що така «фенотипова незрілість», визначає особливості 

реалізації механізмів, які сприяють зниженню вираженості імунних конфліктів 

під час трансплантації КК [330]. Отже, для імунокомпетентних клітин КК існує 

велика ймовірність індукції імунологічної толерантності, що є надзвичайно 

важливим моментом при використанні цієї тканини в якості алогенного 

трансплантата [55, 72, 101]. 

 

1.2. Способи довгострокового зберігання ядровмісних клітин 

кордової крові 

 

Після проведення трансплантацій ГПК КК, отримання доказів її 

ефективності та безпеки, в багатьох банках КК активно ведуться розробки з 

модифікації протоколів кріоконсервування. Проте, на сьогоднішній день все ще 

залишаються нез’ясованими питання, пов’язані безпосередньо з підготовкою 

КК до тривалого зберігання та вибором оптимальної технології 

кріоконсервування її зразків [122, 212]. Насьогодні відомо 2 методи зберігання 

ГПК КК, які можуть здійснюватися без заморожування або з подальшим 

кріоконсервуванням. 
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У роботі С. Юрасова та співавторів (1997) доведено, що зберігання КК за 

кімнатної температури (22 ºС) або при температурі 4 ºС протягом 24 і 48 годин 

істотно не знижує життєздатність кровотворних клітин, яка від початкового 

рівня становила відповідно 92 і 88%. Однак у разі продовження терміну 

зберігання до трьох діб кількість життєздатних ЯВК у КК значно зменшується 

[61]. У той же час у ході інших досліджень встановлено, що під час зберігання 

протягом 2-3 діб при температурі 22 або 4 ºС насамперед страждає 

життєздатність зрілих гранулоцитів, а не гемопоетичних клітин. Однак під час 

дослідження колоніє-стимулюючого фактора було показано, що час зберігання 

КК до початку кріоконсервування не повинен перевищувати дев’яти годин. 

Тому, крім короткострокового зберігання клітин, існують методи, спрямовані 

на довгострокове зберігання клітин кордової крові. 

Спочатку, для кріоконсервування ЯВК використовували протоколи, 

розроблені для КМ. При цьому КК піддавалася кріоконсервуванню без 

попередньої сепарації, а відразу після додавання кріопротектора ДМСО. Це 

дозволяло зберегти велику кількість ЯВК [98], проте призвело до ряду істотних 

проблем: 

• Великий обсяг заготовленого матеріалу вимагав великого 

кріогенного сховища та істотних фінансових витрат; 

• Кріоконсервування цільної КК мало на увазі введення великих 

обсягів кріопротектора ДМСО, що збільшувало ризик розвитку побічних 

ефектів під час трансплантації ГПК КК; 

• Продукти лізису еритроцитів і гранулоцитів, що утворювались під 

час процесів заморожування та розморожування, несприятливо впливали на 

життєздатність ГПК; 

• Збільшувався ризик розвитку реакції несумісності між донором і 

реципієнтом за еритроцитарними антигенами. 

Для мінімізації об’ємів суспензії клітин, які зберігаються в кріобанку, а 

також для уникнення розвитку гемолітичної реакції під час трансфузії 

клітинної суспензії, несумісної за еритроцитарними антигенами (А, В, 0, резус 
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та ін.), та негативного впливу лізату еритроцитів на організм реципієнту, який 

утворюється під час використання повільних швидкостей заморожування, в 

усіх провідних банках КК проводять сепарацію ЯВК, до складу яких входять і 

ГПК, із цільної кордової крові. 

Методи сепарації та кріоконсервування КК принципово не відрізняються 

від тих, які застосовуються в роботі з кровотворними стовбуровими клітинами 

ПК і КМ дорослих донорів. На даний час в літературі описано кілька способів 

виділення мононуклеарних клітин із цільної КК і очищення клітинної суспензії 

від еритроцитів: 

– виділення фракції ЯВК із цільної КК методом центрифугування в 

градієнті щільності фікол-верографину з щільністю 1,077 г/м або перколу з 

щільністю 1,080 г/мл (за методом Boyum) [120, 296] та лізуючого розчину. 

Сепарація у градієнті щільності дозволяє виділити переважно мононуклеарні 

клітини, але призводить до значних втрат ГПК – до 30-50%; 

– обробка КК лізуючим буфером (спеціальний розчин із підібраними 

концентраціями солей, які викликають загибель усіх клітин, крім стовбурових). 

Для виділення стовбурових клітин кров змішують з лізуючим буфером і 

залишають на 15-30 хвилин, після чого відкручують на центрифузі. Зібраний на 

дні пробірки осад і є стовбурові клітини. Всю рідину, що знаходиться над 

осадом клітин зливають, в пробірку додають поживне середовище і ще кілька 

разів відкручують на центрифузі, щоб видалити всі непотрібні клітини, які 

потрапили випадково [98]; 

– седиментація метилцелюлозою під час лізису еритроцитів амонієм 

хлоридом. В клінічних цілях застосовувати метилцелюлозу не слід через втрати 

ГПК до 50-90% [98]. 

– за допомогою 6-10% розчину гідроксиетилкрохмалю (ГЕК). 

Седиментуюча ефективність ГЕК у процесі виділення кровотворних клітин КК 

оцінюється по-різному. Одні автори вказують на низьку якість сепарації за 

допомогою цього методу [62], інші дослідники, навпаки, серед усіх можливих 

способів віддають перевагу виділенню ГПК КК саме з використанням 6% 
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розчину ГЕК [184]. При цьому підкреслюється висока ефективність 

седиментації гемопоетичних клітин, яка, за деякими даними, сягає від 84% до 

90%, ЯВК – від 80% до 90%, видалення еритроцитів – від 96% до 99% [210]. 

– за допомогою желатини. При використанні 3% розчину желатини 

ефективність виділення ЯВК досягає 88-94% [98]. У разі застосування в якості 

седиментуючої речовини желатини вдається отримати більшу кількість КУО-

ГM, ніж при використанні ГЕК. Розчин желатини (3%) є оптимальним 

седиментатором мононуклеарних клітин із фенотипом CD34+/CD45+, а також за 

кількістю КУО-ГM і мультипотентних гемопоетичних стовбурових клітин.  

– осадження еритроцитів у поліглюкіні. Поліглюкін є легкодоступним 

стандартним препаратом та його використання не вимагає відмивання 

клітинної суспензії після його застосування [98]. Деякими дослідниками під час 

використання цього методу [18, 19] була показана висока ефективність 

виділення ЯВК при співвідношенні поліглюкіну та кордової крові 1:1 [19]. 

– центрифугування КК і поділ її на 3 фракції: еритроцитарної, 

лейкоцитарне кільце та плазму. Для цього кров центрифугують 10 хв при 3000 

об/хв, видаляють плазму та відбирають лейкоцитарний шар. Процедуру 

повторюють з додаванням фосфатно-сольового буферу та центрифугують 5-7 

хв при 3000 об/хв. Автори встановили, що вміст мононуклеарних клітин, ранніх 

гемопоетичних клітин-попередників і клітин із імунофенотипом CD34+ у 

кінцевому підсумку склало відповідно 90%, 88% і 100% від початкового рівня. 

Подібні дані приросту очищених за цим методом клітин КК отримані й іншими 

дослідниками: після седиментації виділено 92% ядровмісних, 98% – 

мононуклеарних, 96% – CD34-позитивних клітин і 106% колоніє утворюючих 

одиниць [25, 71]. Окрім високих показників виділення клітин, даний метод не 

передбачає використання хімічних речовин, що є його безперечною перевагою 

над іншими методами виділення фракції ЯВК із КК. 

За даними літератури, крім ручних методів сепарації ЯВК існують й 

автоматичні для отримання клітинних популяцій із заданими параметрами. 
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Сучасним напрямком під час обробки КК стало використання 

автоматичних систем для виділення ЯВК, які здатні значно скоротити час 

процедури і практично повністю виключили ризик мікробіологічної 

контамінації та втрати зразка. В даний час найбільш поширені дві технічні 

системи – «Sepax» (Biosafe, Eysins, Switzerland) та «AutoЕхpres» (Termogenesis). 

Вони являють собою закриті стерильні системи для обробки зразка КК будь-

якого об’єму. Принцип дії апаратів заснований на сепарації клітинних 

елементів шляхом центрифугування на низьких швидкостях після додавання 

гідроксиетилкрохмалю («Sepax») або без нього («AutoЕхpres»). Це дозволяє 

розділяти компоненти крові відповідно до їх щільності та розмірів. Після 

центрифугування еритроцити переміщуються до окремого стерильного мішку, 

плазма залишається в оброблюваному контейнері, а отриманий 

лейкоконцентрат об’ємом 21 мл міститься в спеціалізованому контейнері для 

подальшого кріоконсервування. Автоматичний метод з використанням «Sepax» 

дозволяє скоротити рівень вихідного гематокриту до 36-45%, зберегти до 80-

87% ЯВК та до 86% клітин з імунофенотипом СD45+/CD34+ [210, 278]. Ці 

результати були підтверджені в роботах авторів при порівнянні ефективності 

автоматичного та неавтоматичного методів сепарації крові [27]. 

Для лабораторних досліджень часто використовують клітинне сортування 

методами проточної цитометрії та імуномагнітної сепарації [256, 307].  

Безпосередньо для кріоконсервування ГПК КК використовують речовини 

з більш низькою температурою замерзання, які здатні попереджати розвиток 

кріоушкоджень в клітині (кріопротектори). Відповідно до сучасних уявлень, 

кріопротектори розглядаються як органічні осмотично активні речовини, які 

повинні бути, по-перше, безпечними по відношенню до кріоконсервуючого 

матеріалу та біологічного об’єкту, по-друге, володіти високою гідрофільністю 

та здатністю підтримувати білки та солі в розчиненому стані аж до 

евтектичного переходу в аморфний стан (його розчини повинні мати низьку 

евтектичну температуру, щоб скоротити температурний інтервал впливу 

твердої фази на клітину в процесі заморожування й відігрівання). По-третє, 
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знижувати кількість виморожуваної води та запобігати кристалізації води в 

кріозахисній суміші «кріопротектор-вода» [154, 183]. 

Усі відомі кріопротектори в залежності від їх молекулярної маси та 

здатності проникати всередину клітини розділені на ендо-, екзоцелюлярні та 

змішані [232]. До ендоцелюлярних (проникаючих) кріопротекторів відносяться 

представники одно- та багатоатомних спиртів, деякі низькомолекулярні 

сполуки, наприклад, глюкоза. Високомолекулярні сполуки, білки, 

поліетиленоксиди належать до непроникаючих у клітину [51]. Вибір 

кріопротектора залежить від типу кріоконсервованих клітин, умов 

кріоконсервування та його хімічної будови [228]. 

Загальноприйнятим кріопротектором для ГПК є ендоцелюлярний 

кріопротектор диметилсульфоксид (ДМСО), який здатний легко проникати 

через мембрану клітин і утворювати велику кількість водневих зв’язків з 

молекулами рідкої фази клітини. Це призводить до зниження ймовірності 

кристалоутворення всередині клітини, а також до зниження концентрації 

внутрішньоклітинних солей за наднизьких температур, що зменшує ступінь 

кріоушкоджень [183]. Під час потрапляння до клітин він блокує витікання води 

та попереджає клітинне зневоднення, які ставлять під загрозу цілісність клітин, 

зберігає стабільне рН. Диметилсульфоксид фактично поєднує в собі здатність 

кріопротектора та стабілізатора біомакромолекул, що забезпечує йому високі 

захисні властивості.  

Експериментальні дослідження, присвячені розвитку специфічних змін 

ліпідів у мембранах в присутності ДМСО показали, що ця сполука здатна 

впливати на структуру зв’язаної фракції води мембрани та змінювати упаковку 

фосфоліпідів у бішарі, викликаючи стиснення молекул ліпідів, що знаходяться 

в рідкокристалічному стані, або зменшення щільності їх упаковки, що 

призводить до збільшення площі ліпідів і зменшення товщини мембрани [343]. 

Все це вказує на збільшення проникності мембрани в присутності ДМСО за 

рахунок утворення водних пор [248]. Як повідомлялося в роботі Gurtovenko A. 

A. та Anwar J. [168], спостерігаються три різні режими дії в залежності від 
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концентрації ДМСО. За низьких концентрацій ДМСО (≤10%) можуть бути 

організовані гідрофобні пори, які перетинають мембрану і швидко зникають. У 

проміжних концентраціях ДМСО утворюються стабільні пори. Клітина 

приймає набряклу форму з гладкими мембранами. Клітинні мембрани стають 

проникні до молекул води та кальцію, проте не для більших за розмірами 

молекул. У великих концентраціях (≥40%), ДМСО призводить до утворення 

множинних пор, які призведуть до набрякання і в кінцевому підсумку загибелі 

клітини. При цьому спостерігалися численні везикули на плазматичних 

мембранах, які передбачають дисоціацію між мембраною та цитоскелетом, а 

також беруть участь у ряді біологічних явищ (апоптозі, цитокінезі та ін.) [139, 

317]. Таким чином, вже за низьких концентрацій, ДМСО впливає на основну 

структуру мембрани. Наприклад, додавання 5% ДМСО викликає збільшення 

«хвилястості» приблизно на 30% в області мембрани та потоншення на 13%, 

зменшується впорядкованість ланцюга на 40%. Диметилсульфоксид збільшує 

площу мембрани та залишає більше вільного простору всередині всієї 

гідрофобної області так, що ліпідні хвости стають менш упаковані та можуть 

вільніше приймати більш безладну конфігурацію ліпідних компонентів [319, 

349].  

Для нейтралізації тепла, що виділяється під час введення ДМСО 

(екзотермічна реакція), клітинні концентрати рекомендовано охолоджувати до 

температури від 0 до 4 ºС [57] й додавати його до клітинної суспензії при 

постійній швидкості та перемішуванні безпосередньо перед етапом 

заморожування. Це забезпечує рівномірний розподіл кріопротектора в усьому 

об’ємі концентрату клітин і максимально скорочує час контакту його 

початкової концентрації з клітинами. Так, при дослідженні ГПК КК, 

інкубованих із ДМСО у кінцевій концентрації 25% впродовж 60 хвилин при 

температурі +2 ºС і +20 ºС, в обох випадках було виявлено достовірний вплив 

(р≤0,01) на цілісність мембрани та клоногенну активність [183]. У зразках, які 

інкубувалися при +20 ºС, клоногенна активність була знижена на 30% 

порівняно зі зразками, інкубованими при +2 ºC. 
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Вплив різних концентрацій ДМСО було досліджено на дермальних 

фібробластах. Під впливом ДМСО в зростаючих концентраціях у діапазоні від 

5% до 30% (об/об) при температурі 4 ºC, 25 ºC, і 37 ºС протягом 10, 20, і 30 хв, 

спостерігали зменшення життєздатності зі збільшенням концентрації, 

температури, а також часу інкубації [327]. Збільшення концентрації ДМСО з 7,5 

до 10% знижує клоногенний потенціал ГПК КК [234]. Вплив ДМСО в 

концентрації до 10% при 37 ºС на фібробласти хом’яка протягом 1 год. свідчить 

про появу хвилястості в клітинній мембрані без її набухання. Концентрація 20% 

ДМСО призводила до набухання, і 30% ДМСО – до дисоціації між 

плазматичною мембраною та цитоскелетом клітини [123]. 

Дослідження на хондроцитах свідчили про зменшення їх відновлення зі 

збільшенням концентрації ДМСО (7,5%, 22%, 37%, 44%) та температури (4 ºС, 

22 ºС, 37 ºС), а також часу експозиції від 0,5 до 120 хвилин [327]. 

Численні дослідження показали, що тривала дія ДМСО може 

безпосередньо впливати на клітинну функцію та ріст, на обмін її речовин, 

ферментативну активність, клітинний цикл і апоптоз [63, 255]. На 

субклітинному рівні він здатний пригнічувати сім’ї Rho GTPases, тим самим 

викликаючи зміни актинового цитоскелета клітини [89, 147]. Hegner В. та інші 

виявили, що ДМСО може сприяти неконтрольованому диференціюванню 

стовбурових клітин [176]. Zyuz’kov G. N. та ін. повідомляють, що ДМСО може 

пригнічувати проліферацію, стимулювати дозрівання або змінити біологічні 

властивості пересаджених СК КМ, навіть коли концентрація ДМСО була 

низькою (0,02-0,25%) [352]. Pal R. та ін. виявили вплив на фенотипові 

характеристики, чергування в експресії генів гепатоцитів [255]. Все це вказує на 

те, що використання ДМСО під час кріоконсервування може вплинути на 

функцію ЯВК. 

Існують дані щодо часу обробки клітин кріопротектором: одні дані 

свідчать про те, що до 15 хвилин [66] різниця впливу на збереженість ГПК не 

істотна (обов’язковою умовою є тільки постійна швидкість його внесення), інші 

– навпаки. 
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Таким чином, хімічна токсичність ДМСО для клітин залежить від 

температури, часу зберігання, а також від концентрації кріопротектора [183, 

248, 282]. 

Для реципієнта ДМСО є відносно нетоксичною речовиною. Однак, при 

збільшенні його концентрації в кінцевому розчині можливий розвиток 

токсичних реакцій. У літературі зустрічаються нечисленні публікації, в яких 

описано розвиток гострих токсичних реакцій безпосередньо на тлі інфузії або 

після введення розморожених ГПК [88, 268, 332]. Тому для зниження 

токсичності ДМСО на організм пацієнта рядом авторів були проведені 

дослідження з видалення ДМСО з кріоконсервованої КК безпосередньо після її 

розморожування різними методами, при цьому була відзначена істотна втрата 

ГПК – до 30% [60, 104, 237, 245]. 

Рядом авторів були проведені дослідження щодо зменшення кінцевої 

концентрації ДМСО. У результаті даних робіт було показано, що зниження 

концентрації нижче 5-7% здатне привести до істотних втрат ГПК [80, 279, 308]. 

Внесення ДМСО в кінцевій концентрації вище 10% (20% і більше) не 

приводить до підвищення збереженості ГПК, але може чинити негативний 

вплив на реципієнта [129]. Використання невеликих об’ємів кріопротектора 

ДМСО для заготівлі ГПК КК дозволяє зменшити побічні реакції у реципієнта 

на тлі введення кріоконсервованої КК. 

На сьогоднішній день найбільш перспективним напрямком є модифікація 

методик кріоконсервування ГПК КК [174, 301], спрямована на зменшення 

токсичності ДМСО за рахунок його поєднання з різними непроникаючими 

кріопротекторами [171], які володіють екстрацелюлярним ефектом [58]. Таке 

поєднання дозволяє знизити токсичний вплив кріопротектора на клітини, не 

зменшуючи їхньої життєздатності. Як додаткові сполуки використовуються: 

аутологічна сироватка [133], бичачий сироватковий альбумін [172], 

пропіленгліколь [334], гідроксіетиленкрохмаль [129, 280], мембранний 

стабілізатор таурин [216], біоантиоксиданти: α-токоферол ацетат, аскорбінова 

кислота та каталаза [216, 231], дисахариди (сахароза, трегалоза) [140, 186, 222, 
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277]. Було показано, що додавання каталази призводить до більшої 

збереженості ГПК з більш високою життєздатністю та КУО в порівнянні з 

використанням одного ДМСО [289].  

Поєднання ДМСО з антиоксидантами дозволяє значно знизити 

токсичність ДМСО [189, 238, 310] через їх цитопротекторні властивості.  

Існують дані, що ДМСО в деякій мірі володіє антиоксидантними 

властивостями і є дуже ефективною «пасткою» для гідроксильного радикалу, 

який чинить найбільш виражену шкідливу дію під час кріоконсервування [285]. 

Оскільки ДМСО в своєму складі містить функціональну групу S = H0–СН3, він 

має здатність вступати в реакції з солями та оксидами фосфату, сірки, 

формувати зв’язки з сахарозою, сечовиною, стеаріновою кислотою та іншими 

органічними сполуками. З водою утворює стійкі водневі зв’язки, а з іонами – 

комплексні сполуки, які впливають на активність окислювальних реакцій. До 

того ж через наявність сірковмісної групи він може брати участь у 

продукуванні та метаболізмі глутатіону. 

Крім кріопротекторів, одним з найважливіших факторів, які впливають на 

життєздатність кріоконсервованих ЯВК, є режим охолодження клітинної 

суспензії, особливо, в період фази кристалізації. В даний час використовуються 

два основні методи заморожування: 

1. Неконтрольоване або ручне заморожування. На першому етапі 

відбувається охолодження клітинного концентрату до -40 ºС, на другому – 

концентрат поміщають до морозильної камери (-80 ºС) або до парів рідкого 

азоту (-130 ºС). При застосуванні цього методу існує ймовірність пошкодження 

клітин під час вивільнення теплоти плавлення в момент переходу рідини до 

льоду (фаза кристалізації) [171]. 

2. Контрольоване або програмне заморожування під час якого клітинні 

суспензії охолоджують з певною швидкістю за допомогою програмних 

заморожувачів. В даному випадку клітинний концентрат охолоджується зі 

швидкістю 1-2 ºС/хв до температури -40 ºС, далі процес заморожування 
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здійснюється зі швидкістю 3-5 ºС/хв до досягнення необхідної температури 

[82]. 

Для низькотемпературного консервування біологічних суспензій були 

розроблені і успішно застосовуються і так звані швидкі двоступеневі програми 

заморожування, засновані на дослідженнях Дж. Фарранта [51]. Вони полягають 

в наступному: спочатку зразки заморожують до помірно низької температури – 

(-25÷-35 ºС), потім їх витримують за цієї температури певний час («холодова 

адаптація»), а після цього швидко охолоджують зануренням в рідкий азот. У 

1974 в роботі Дж. Фаррантом і співробітниками було показано, що якщо 

заморожування суспензії тканинних лімфоцитів під захистом 10% ДМСО до 

температури рідкого азоту проводити швидко, але поетапно, витримуючи 

клітини при температурі -26 ºС протягом 10÷15 хв, то після відігрівання вони 

практично повністю зберігають функціональну активність. При цьому 

морфологічно деконсервовані клітини майже не відрізняються від нормальних. 

Стандартна температура для тривалого зберігання ГПК становить -196 ºС 

[252]. Дослідження функціональної активності гемопоетичних клітин КК після 

тривалого зберігання (до 12 років) в рідкому азоті дозволило встановити, що 

близько 95% кровотворних клітин протягом цього часу не втрачають свою 

високу проліферативну здатність [163]. 

Оптимальною швидкістю охолодження суспензії клітин КК прийнята 

швидкість заморожування 1-2 ºС/хв. Збільшення швидкості до 5-10 ºС/хв 

істотно знижує відсоток життєздатних ГПК, що було підтверджено рядом 

наукових досліджень [126]. Було показано, що швидкість кріоконсервування 

також грає велику роль в кількості апоптозних клітин. Так відсоток клітин, що 

знаходяться на стадії апоптозу був вищим в зразках, які були кріоконсервовані 

з використанням швидкого охолодження. Треба відзначити, що рівень 

малонового діальдегіду, який відображає інтенсивність ПОЛ і важливого 

чинника в пошкодженнях мембрани, після швидкого охолодження був значно 

вищим, ніж після повільного. 
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1.3. Характеристика гемопоетичних прогеніторних клітин та методи 

оцінки їхнього структурно-функціонального стану 

 

Важливим завданням сучасних досліджень є характеристика ГПК, яка 

необхідна для розуміння їх складу та біологічних властивостей, а також для 

виділення субпопуляцій клітин-ранніх попередників з найбільшим 

проліферативним і диференціювальним потенціалом. Крім того, чітка 

характеристика цих клітин важлива під час трансплантації для розрахунку 

клітинної дози.  

На даний момент охарактеризувати ГПК можна за допомогою ряду 

методів. До так званих функціональних тестів відноситься визначення здатності 

клітин активно «викачувати» зі свого внутрішнього середовища флуоресцентні 

барвники (Hoechst-33342 (Ho) і Rhodamine-123 (Rho)) за допомогою 

мембранних транспортерів родини ABCG2 [108]. Клітини, здатні до 

вираженого виведення барвника, внаслідок чого демонструють низьку 

інтенсивність флуоресценції під час дослідження методом проточної цитометрії 

(Ho-low, Rho-low), називають SP-клітинами (від англ. «Side-population») [108]. 

Ця популяція володіє високим проліферативних потенціалом in vitro і in vivo 

[218, 229] і знаходяться в G0 фазі клітинного циклу [70, 264]. Ще одним 

функціональним тестом є визначення активності внутрішньоклітинної 

альдегіддегідрогенази (ALDH) з використанням синтетичного субстрату 

BODIPY®-аміноацетальдегіда, здатного до флюоресценції після взаємодії з 

цим ферментом. Клітини з високою активністю ALDH мають властивості 

ранніх ГПК [115]. Крім того, активність цього ферменту корелює з 

колонієутворюючою активністю in vitro і з приживленням при клінічній 

трансплантації краще, ніж експресія CD34 [141, 217].  

Крім використання функціональних тестів для характеристики ГПК існує 

також ряд культуральних методів, заснованих на здатності клітин до 

проліферації та диференціюванні. Найбільш широко застосовується методика з 

використанням напівтвердих середовищ на основі метилцелюлози, в якій 
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оцінюється здатність до колонієутворення (colony-forming cells assay)) [338]. 

Оцінка здійснюється шляхом ідентифікації та підрахунку колоній з 

урахуванням їхньої морфології та часу появи [180]. 

Більш повну інформацію про субпопуляцію ГПК дають результати 

досліджень in vivo, під час яких оцінюється здатність ГПК заселяти КМ 

опроміненого організму. Критерієм оцінки ГПК є тривалість відновлення 

гемопоезу. Найбільш поширена на даний час методика – визначення 

концентрації людських клітин, здатних до заселення КМ NOD/SCID мишей 

[125]. Для цього кратні кількості ГПК вводять летально опроміненим тваринам 

і через 5-8 тижнів після трансплантації визначають відсоток людських CD45+-

клітин або специфічної ДНК у КМ реципієнту. Але і за результатами цих 

досліджень на лабораторних тваринах можна лише побічно судити про процеси 

відновлення гемопоезу у людини під час трансплантації ГПК. 

Насьогодні найбільш прийнята характеристика клітинних популяцій за 

їхнім імунофенотипуванням методом проточної цитофлуориметрії. Для цього 

використовують здатність клітин зв’язуватися зі специфічними антитілами, які 

можуть бути отримані практично до будь-якого білку (або його фрагменту) зі 

встановленою амінокислотною послідовністю або нуклеотидною послідовністю 

відповідної ДНК. У будь-якому випадку для візуалізації цільових молекул 

використовують антитіла, мічені ферментами, металами або флюорохромами 

[26, 128]. Частку мічених клітин визначають за допомогою проточної 

цитофлуориметрії. 

Проточна цитометрія володіє практично необмеженими можливостями з 

оцінки клітини та її компонентів [306]: дозволяє одночасно отримувати 

інформацію про фізичні параметри клітини (розмір і гранулярність) та про 

наявність/відсутність експресії тих чи інших антигенів (маркерів).  

Даний метод забезпечує високий ступінь достовірності отриманих 

результатів за рахунок аналізу великої кількості клітин у пробі і використання 

високоспецифічних CD-маркерів і барвників. Традиційно маркером людських 

гемопоетичних прогеніторних клітин (ГПК) вважається CD34 [209], також ці 
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клітини слабо експресують загальний лейкоцитарний маркер CD45 (CD45dim). 

На основі використання цих двох маркерів розроблений протокол 

фенотипування ГПК методом проточної цитометрії ISHAGE (International 

Society of Hematotherapy and Graft Engineering) [306]. Гемопоетичні 

прогеніторні клітини також експресують CD90 (Thy1) [118] і CD133 [341] і є 

негативними за CD38 [136] і рядом маркерів, характерних для зрілих клітин 

крові – лінійних маркерів (Lin-). На особливу увагу заслуговують ГСК, які не 

несуть CD34, але мають властивості ГПК відновлювати кровотворення [92, 

345]. Порівняння CD34+- і CD34--клітин показало, що останні набагато менш 

клоногенні in vitro [165], і, крім того, після внутрішньовенної трансплантації 

CD34-/Lin-клітини практично не призводять до репопуляціі КМ реципієнту 

[325], що пов’язано з низьким рівнем експресії CXCR4 і обмеженої здатності їх 

до Хомінгу [302]. Однак дані клітини здатні забезпечувати тривале відновлення 

всіх паростків гемопоезу під час внутрішньокісткового введення [336], а також 

давати початок CD34+-клітинам in vitro та in vivo [203]. Таким чином, 

вважається, що CD34-/Lin--ГПК є примітивними гемопоетичними клітинами-

попередниками з високим проліферативним потенціалом. Останнім часом 

ведеться активний пошук нових позитивних маркерів ГПК. В експериментах на 

примітивних ГПК, отриманих із КМ мишей, виявлені такі поверхневі молекули, 

як CD105 (ендоглін) [111], CD201 (рецептор ендотеліального протеїну С) [81] і 

CD150 (рецептор SLAM сімейства) [321]. Однак для виявлення аналогічних 

маркерів на людських ГПК і визначення їхніх функцій необхідні подальші 

дослідження. 

Метод проточної цитофлуориметрії дозволяє отримати достовірну 

інформацію не тільки про кількість, а й про стан ГПК, що надзвичайно важливо 

для оцінки збереженості клітин після кріоконсервування. 

Одним із загальновизнаних протоколів оцінки стану ЯВК КК є 

вищезгаданий ISHAGE протокол, який визначає всю послідовність операцій і 

набір реагентів при аналізі зразків КК, а також програмний аналіз отриманих 

результатів [306]. Відповідно до протоколу використовується набір маркерів 
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CD45+ (ідентифікація ЯВК), CD34+ (ідентифікація ГПК), 7ААD (ДНК маркер 

нежиттєздатних клітин), хлорид амонію (лізис еритроцитів). Даний метод 

дозволяє визначити життєздатність ЯВК КК, у тому числі ГПК. Вітальний 

барвник 7-аміно-актиноміцин D (7AAD), який є аналогом актиноміцину D і 

зв’язується з цитозиновими та гуаніновими основами ДНК [26, 346]. При цьому 

даний барвник проникає в клітини, що знаходяться на пізній стадії апоптозу або 

некрозу і мають порушення в цілісності мембрани, в той час як клітини з 

неушкодженою плазматичною мембраною для нього недоступні. Барвник 

7AAD потрапляє до клітини й утворює в комплексі з ДНК високофлуоресцентні 

аддукти (максимум емісії за 647 нм), які ідентифікують клітини як 

"нежиттєздатні" [333, 350]. 

Ще однією можливістю проточної цитофлуориметрії є оцінка ступеня 

порушення ліпідної асиметрії мембран, заснованого на реєстрації FITC-

міченого білку анексину V, який має високоспецифічну спорідненість до 

негативно заряджених фосфоліпідів, таких як фосфатидилсерин (ФС) [114], що 

було продемонстровано в експерименті з використанням фосфатидилсеринових 

ліпосом та оцінки стадій апоптозу клітин, заснований на використанні 

комбінації анексину V з фарбуванням вітальним барвником [318]. У початковій 

стадії апоптозу клітинна мембрана залишається інтактною, в той час як на 

пізніх стадіях апоптозу/некрозу вона втрачає свою цілісність і стає проникною. 

Флуоресцентний барвник 7AAD, що зв’язується з ДНК, легко проникає в 

клітини на пізніх стадіях апоптозу або некрозу, але він не може потрапити в 

клітини, що знаходяться на початковому етапі апоптозу, з інтактною 

мембраною [346]. Цитометричний метод з використанням анексину V був 

застосований для різних типів клітин і підтверджений в ряді робіт такими 

методами визначення апоптозу, як світлова мікроскопія, цитометричне 

визначення гіподіплоїдного ядра, а також визначення ДНК фрагментів за 

допомогою ДНК електрофорезу [303].  

Для реєстрації порушень, що відбуваються в клітинах у відповідь на 

зміну навколишнього середовища, постійно розробляються нові флуоресцентні 
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барвники. До таких відносять дихлородигідрофлуоресцеїн диацетат (DCFH2-

DA), який є індикатором перекису водню (Н2О2) – речовини, що відноситься до 

групи активних форм кисню (АФК) і представленого в клітині найбільшою 

мірою. Даний барвник, після попадання до клітини шляхом пасивної дифузії та 

відщеплення естераз диацильної групи, втрачає здатність вільно покинути 

клітину. В подальшому, утворений нефлуоресцентний DCFH2, за наявності в 

клітині АФК, в основному Н2О2, переходить в високофлуоресцентну форму 

DCF [272].  

Таким чином, така всебічно проведена оцінка стану клітин на кожному 

етапі кріоконсервування необхідна для розробки нових або вдосконалення 

існуючих протоколів їхнього зберігання для успішного застосування 

ядровмісних клітин кордової крові в клінічній практиці.  

 

1.4. Види клітинної загибелі кріоконсервованих ядровмісних клітин 

кордової крові та роль активних форм кисню в їх розвитку 

 

Насьогодні в літературі описано кілька шляхів розвитку ГПК КК. 

Самовідновлення – тільки один із них [146]. Крім цього можливі вихід клітини 

до диференціювання з утворенням комітованих клітин-попередників і, в 

подальшому, зрілих клітин крові, або загибель її шляхом некрозу чи апоптозу 

[49, 106, 246]. Можливість вибору кожного з варіантів залежить від впливу 

безлічі внутрішньоклітинних і зовнішніх факторів [64]. Крім того, велика 

кількість експериментальних даних свідчить про те, що важливу роль у цьому 

відіграють мікрооточення [175], епігенетична регуляція (наприклад, 

модифікація гістонових білків за допомогою інгібіторів деацетілаз), регуляція 

клітинного циклу (за допомогою інгібіторів циклінзалежної кінази) і 

посттранскрипційна модифікація білків. За останні роки відкрито роль ряду 

транскрипційних факторів у внутрішній регуляції поведінки ГПК [214].  

У процесі кріоконсервування виникає безліч факторів, які можуть 

спричинити різного роду порушення в ЯВК КК. Перш за все це утворення 



56 
 

внутрішньоклітинного льоду та дія осмотичного стресу, які призводять до 

руйнування плазматичної мембрани з подальшим некрозом. 

Некроз звичайно пов’язують з порушенням внутрішньоклітинного 

гомеостазу в результаті пошкодження проникності клітинних мембран, що веде 

до зміни концентрації іонів у клітині та незворотними змінами мітохондрій, які 

відразу призводять до припинення всіх життєвих функцій, включаючи синтез 

макромолекул. З підвищенням проникності плазматичної мембрани, клітина 

набухає, в цитоплазмі відбувається збільшення концентрації іонів Na+ і Са2
+, 

закислення цитоплазми, набухання вакуолярних компонентів і розрив їх 

мембран, припинення синтезу білків у цитоплазмі, звільнення лізосомних 

гідролаз і лізис клітини. Приблизно через 6 годин її цитоплазма стає 

гомогенною і досить ацидофільною, в зв’язку з чим відбувається коагуляція 

цитоплазматичних білків і руйнування рибосом [220, 271]. Одночасно з цими 

змінами в цитоплазмі змінюється й ядро клітини: спочатку воно 

компактизується (пікноз), але в міру набухання ядра і розриву його оболонки 

шар хроматину розпадається на дрібні маси (каріорексис), а потім настає 

каріолізис – розчинення ядра. Особливістю некрозу є те, що такій загибелі 

піддаються великі групи клітин і в зоні некрозу розвивається запальна реакція, 

а також безладна фрагментація ДНК. Некроз завжди обумовлений грубою 

патологією, його механізми не вимагають витрат енергії, й запобігти йому 

можна тільки усунувши причину пошкодження [45, 337]. Для некрозу 

пошкодження мембрани і пов’язане з ним зростання іонної проникності є 

ключовими подіями в механізмі клітинних ушкоджень. 

На сьогоднішній день приділяється велика увага механізмам розвитку 

іншої форми загибелі клітин – апоптозу. Апоптоз – це ген-активована подія, яка 

може відбуватися, як у результаті нормального розвитку, так і внаслідок 

стресових впливів на клітини [220]. Апоптоз, на відміну від некрозу, є 

активним процесом. Після впливу певних чинників запускається генетично 

запрограмований каскад реакцій, що супроводжується активацією певних генів, 

синтезом білків та ферментів [311]. В даному випадку цілісність клітинної 
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мембрани не порушується, клітина зменшується в розмірах, ядро зморщується, 

хроматин частково конденсується, що говорить про збереженість активності 

ряду ділянок ДНК, також порушуються окислювально-відновні процеси в 

клітині [254]. Залишки клітини фагоцитуються макрофагами або сусідніми 

клітинами, тому клітинний вміст не потрапляє у міжклітинний простір і не 

викликає запальної реакції. Активувати апоптоз можуть різні метаболіти та 

гормони, недостатня кількість кисню в тканинах, дія вільних радикалів, 

порушення енергетично залежних процесів репарації ДНК, кріоконсервування 

та ін. [59, 164]. 

Під час кріоконсервування клітина піддається фізичному стресу, 

внаслідок чого відбувається зміна її об’єму. Ці структурні зміни в комбінації з 

глибокою гіперосмолярністю, яка виникає внаслідок кріоконсервування, 

можуть активувати «рецептори смерті» на поверхні клітини, тим самим 

призводячи до активації каспазного каскаду, й тим самим, до початку апоптозу. 

Проапоптичні сигнали, які виникають під час активації рецепторів «регіону 

клітинної смерті» (Fas-R (CD-95), TNF-R) ведуть до активації каспази 8, яка 

безпосередньо активує килерну каспазу. Передача проапоптичного сигналу під 

час зв’язку ліганду з рецепторами регіону клітинної смерті відбувається за 

допомогою адаптерних білків (FADD/MORT1), чий N-термінальний регіон 

(DED) зв’язується з аналогічним регіоном прокаспази 8, викликаючи її 

активацію [93, 199]. 

Іншим імовірним шляхом розвитку апоптозу під час кріоконсервування 

може бути накопичення вільних радикалів (активних форм кисню) у 

цитоплазмі, які викликають збільшення проникності мітохондріальної 

мембрани внаслідок утворення гігантських пор, а надалі призводять до 

активації прокаспази 9 [195], яка активує основну килерну каспазу 3, внаслідок 

чого здійснюється фрагментація ДНК [53].  

Активні форми кисню складають окрему систему в організмі, яка бере 

участь як в ряді фізіологічних функцій, так і в багатьох патологічних процесах 

[270]. Генерація помірних кількостей АФК є абсолютно необхідним елементом 
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фізіологічного стану клітин усіх типів, бо вони беруть участь в різних 

клітинних процесах: проліферації клітин; адаптації до гіпоксії; в розвитку 

апоптозу; служать для підтримки або відновлення окислювально-відновного 

гомеостазу; виступають в якості внутрішньоклітинних вторинних месенджерів і 

модулюють шляхи передачі сигналів [14, 288]. Навіть в фізіологічно 

оптимальних умовах приблизно 2-5% О2 проходить електронтранспортним 

ланцюгом електронів на утворення супероксидних радикалів [21, 304]. 

Висока активність АФК, дуже коротка тривалість життя та надзвичайно 

низька концентрація робить їхнє вимірювання науково складною темою для 

дослідників. Саме визначення «АФК» охоплює дуже маленькі молекули з 

високою реакційною здатністю, такі як гідроксильні радикали (ОН), супероксид 

аніон (O2
-), перекис водню (H2O2), синглетний кисень (1O2), гідрохлорова 

кислота, гіпобромова кислота, гідроперекиси, алкоксірадикал (RO) і 

перекисний радикал (ROO) та інші [69, 153], які утворюються внаслідок 

метаболізму молекулярного кисню. З фізико-хімічної точки зору АФК – це, 

перш за все вільні радикали, які мають на зовнішній електронній оболонці 

непарний електрон. 

Владимиров Ю. А. [14] виділяє три категорії АФК: первинні, вторинні та 

третинні. Первинні АФК утворюються під час окислення деяких молекул і 

володіють регуляторною або помірною антимікробною дією. До них 

відносяться оксид азоту і супероксид. Зазвичай, за допомогою спеціалізованого 

ферменту супероксиддисмутази, супероксид перетворюється в перекис водню 

Н2О2 і надалі – в гіпохлорит ClO-. Обидві ці сполуки використовуються 

макрофагами для боротьби з бактеріями. За недостатньої нейтралізації 

супероксиду утворюється його надлишок. Взаємодіючи з NO, він утворює 

пероксинітрит або переводить тривалентне залізо Fe3
+ в двовалентне Fe2

+, яке 

при взаємодії з Н2О2, НClО і ліпоперекисами утворює гідроксильний радикал 

ОН* або ліпоксильний радикал LO*. Ці радикали, як і пероксинітрит, 

представляють категорію вторинних радикалів. Саме ця категорія володіє 

сильною токсичною дією внаслідок своєї здатності необоротно пошкоджувати 
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ліпіди мембрани, а також молекули ДНК, вуглеводи і білки через активацію 

перекисного окислення ліпідів. При з’єднанні вторинних радикалів із 

молекулами антиоксидантів та інших легко окислюваних сполук утворюються 

третинні радикали. При надмірному накопиченні АФК і вторинних продуктів 

виникає патологічний стан, званий оксидативним (окисним) стресом [53]. 

Початковим етапом розвитку окисного стресу є надмірне утворення 

високоактивних вільнорадикальних форм кисню [236]. Причинами цього 

можуть бути, по-перше, порушення функцій мітохондрій з припиненням 

утворення молекул води (кінцевого продукту кисневого метаболізму) і 

накопиченням проміжних вільнорадикальних форм кисню, по-друге, зниження 

роботи ендогенних антиоксидантних систем, які нейтралізують вільні радикали 

[270]. Утворені вільнорадикальні форми кисню піддають перекисній 

модифікації фосфоліпіди, а точніше, ненасичені жирні кислоти, що входять до 

їхнього складу, і вивільняються з розпадом фосфоліпідів. У ході цього 

окислення утворюються вільнорадикальні форми зазначених кислот з 

пошкоджувальними властивостями та токсичні продукти окислення. В 

результаті появи в гідрофобному шарі мембран гідрофільних зон за рахунок 

утворення гідропероксидів жирних кислот в клітини можуть проникати вода, 

іони натрію, кальцію, що призводить до набухання клітин, органел та їх 

деструкція аж до загибелі клітин [235]. 

На даний момент відомо 5 основних джерел утворення АФК [21, 187]:  

– у процесі перенесення електронів у мітохондріальному дихальному 

ланцюзі [54, 151];  

– у реакціях, які каталізуються оксидазами (утворюється перекис водню), 

в тому числі в вільнорадикальних процесах, які відбуваються в фагоцитах 

[204]; 

– у реакціях мікросомального окислення під час знешкодження речовин 

за участю цитохрому Р-450 [166];  

– у реакціях самовільного (неферментативного) окислення речовин 

(гемоглобіну, адреналіну та ін.) [21];  
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– у біологічних системах із наявністю іонів металів зі змінною 

валентністю і, перш за все, заліза (вільних атомів (реакція Фентона)) [253]. 

Кріоконсервування може призводити до виникнення фізіологічних 

порушень в біологічних об’єктах, які часто супроводжуються гіперпродукцією 

АФК [24, 53]. Активні форми кисню стимулюють програмовану загибель 

клітин шляхом розкриття каналів клітинної мембрани для білка, який 

знаходиться в міжмембранному просторі [144]. Таким чином АФК не просто 

викликають смертельні ушкодження, а діють як сигнальні молекули. 

Слід зазначити, що АФК впливають на різні шляхи ініціації апоптичної 

програми (рецепторний, ядерний), а не тільки на мітохондріальний, 

безпосередньо або через внутрішньоклітинні редокс-залежні сигнал-

передавальні системи [270]. Під час впливу стресового стимулу в клітині може 

відбуватися одночасна активація кількох молекулярних шляхів, взаємодіючих 

між собою.  

Ще одним шляхом активації апоптозу є накопичення продукту гена р53 

[290] внаслідок сублетальних пошкоджень клітини та її ДНК. Під час активації 

р53-білок здатний ініціювати незалежно один від одного 2 програми: тимчасову 

зупинку клітинного циклу, або стимуляцію апоптозу шляхом активації генів 

Вах або Bid (проапоптотичних генів родини Bcl-2) і/або активації утворення 

вільних форм кисню, які сприяють виходу цитохрому С з мітохондрій [251, 

331]. 

Слід зазначити, що апоптоз, викликаний кріоконсервуванням, може не 

бути безпосередньо пов’язаний тільки з одним із вищевказаних шляхів індукції 

апоптозу, а бути наслідком комбінації чинників і шляхів, які ініціюють його. 

Наприклад, рецепторний механізм може переплітатися з іншими механізмами 

апоптозу. Каспаза 8 здатна активувати білок Bid, який призводить до викиду 

цитохрому С із мітохондрій, що переплітається з мітохондріальних шляхом 

[54]. 

І хоча пошкодження мембрани не є першопричиною апоптозу, в даний 

час показано, що мембрана є важливим учасником складних апоптозних 
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реакцій [320]. Мембрана ядровмісних клітин представляє собою композитну 

структуру, основу якої складає ліпідний бішар із асиметрично вбудованими 

білками [262]. Зв’язування білків із ліпідами може мати електростатичну 

природу й здійснюватися за участю позитивно зарядженої ділянки білкової 

молекули та кислих фосфоліпідів. При цьому значну роль відіграють гідрофобні 

взаємодії, які залежать від того, наскільки глибоко білок проникає в бішар. 

Інтегральні білки розглядаються, в основному, в якості ліпідних якорів, які 

пов’язують і стабілізують ліпіди мембрани і, таким чином, перешкоджають їх 

спонтанній везикуляції [262]. Білки мембраново-цитоскелетного комплексу 

клітин впливають на ліпіди, змінюючи молекулярну впорядкованість і 

обмежуючи рухливість анулярних ліпідів, викликаючи зміну низькочастотних 

коливань всієї ліпідної фази, стимулюючи поділ фаз і сприяючи асиметричному 

розподілу ліпідів у мембрані [208, 221]. На сьогоднішній день відомі два 

механізми підтримки ліпідної асиметрії в зовнішньому та внутрішньому шарах 

мембрани: за рахунок відмінностей конформаційних розмірів полярних 

«головних» груп і за участю білків-переносників, які є основними діючими 

силами в підтримці асиметричного розподілу фосфоліпідів у мембрані [4]. 

У нативних мембранах бішар фосфоліпідів має високий ступінь 

упорядкованості та плинності, під якою розуміють здатність окремих 

фосфоліпідів пересуватись уздовж свого шару (латеральна дифузія), обертатися 

навколо своєї осі (ротаційна рухливість) та переходити із одного моношару у 

інший (так званий «Фліп-флоп»).  

Відомо, що як мінімум три різні ферментативні системи беруть участь у 

регуляції та підтримці асиметрії розподілу ліпідів у мембрані [119, 206]. 

1. MgАТФ-залежна амінофосфоліпідтранслоказа (фліпаза) відповідальна 

за локацію фосфатидилсерину (ФС) та фосфатидилетаноламіну (ФЕ) на 

внутрішній стороні мембрани шляхом пересування їх з зовнішньої на 

внутрішню поверхню. Активність фліпази інгібується високими 

концентраціями Ca2+. 

2. Менш специфічна MgАТФ-залежна фосфоліпідтранслоказа – флопаза – 
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переміщує фосфоліпіди з внутрішньої на зовнішню поверхню. Цей рух ліпідів 

назовні відбувається значно повільніше, ніж зворотнє переміщення ФС та ФЕ 

фліпазою. 

3. MgАТФ-незалежна Ca2+-залежна скремблаза забезпечує двостороннє 

трансмембранне переміщення усіх фосфоліпідів, яке призводить до порушення 

фосфоліпідної асиметрії. Високі концентрації Ca2+ можуть порушувати 

фосфоліпідну асиметрію шляхом активації скремблази та інгібування 

транслоказної активності. 

Таким чином, фосфоліпідна асиметрія біологічних мембран 

підтримується через активацію фліпази, флопази та інактивацію скремблази. За 

фізіологічних умов усі фосфоліпіди повільно, але постійно переходять на 

зовнішню сторону мембрани за допомогою флопази, в той час як ФС та ФЕ 

негайно повертаються на внутрішню сторону завдяки фліпазі [67, 95]. 

Проте, зміна об’єму і форми ЯВК у процесі заморожування, зумовлені 

втратою води цілою клітиною або дегідратацією структурних компонентів 

плазматичної мембрани і взаємодією клітин із кристалами льоду, можуть 

призводити до розвитку механічних напружень у мембрані, які викликають 

порушення її цілісності. 

Саме в плазматичній мембрані відбувається олігомеризація та потрібна 

орієнтація апоптозних рецепторів, а також локалізація багатьох апоптозних 

сигналів, у тому числі й сигналу, пов’язаного з екстерналізацією ФC. Так, під 

час апоптозу порушується асиметрія плазматичної мембрани і на її поверхні 

з’являється фосфатидилсерин (негативно заряджений фосфоліпід), який в нормі 

розташовується в цитозольній частині плазматичної мембрани (екстерналізація 

ФС у зовнішній моношар мембрани [196, 300] і подальше його окислення 

[191]). Транслокація ФС під час апоптозу здійснюється за участю Са2
+-

активованої скремблази [179] або під час вільнорадикального окислення 

кардіоліпіну мітохондрій [17]. Переміщення ФС є сигналом для поглинання 

пошкодженої клітини оточуючими клітинами за участю «рецептора 

зовнішнього ФС», локалізованого в плазматичній мембрані [54]. На думку 



63 
 

Henson з співавт. [179], рецептор ФС експресується в різних клітинах і 

тканинах, завдяки чому апоптичні клітини або «тільця» можуть захоплюватися 

і перетравлюватися не тільки фагоцитами, а й простими клітинами. 

Фосфатидилсерин грає ключову роль в так званому примусовому 

апоптозі, який викликається певним типом лейкоцитів [179, 260]. Клітина з ФС 

на зовнішньому шарі клітинної мембрани упізнається цими лейкоцитами, які і 

вводять її в апоптоз. Один із апоптогенних механізмів, що використовується 

лейкоцитами, полягає у виділенні в міжклітинний простір поблизу клітини-

мішені білків перфорину і гранзіму. Перфорин проробляє отвори в зовнішній 

мембрані клітини-мішені. Гранзіми входять в клітину і запускають в ній 

апоптоз.  

Інший спосіб, який використовують лейкоцити для примусу клітини-

мішені увійти в апоптоз, полягає в її бомбардуванні супероксидом, який 

утворюється ззовні лейкоцита за допомогою спеціального трансмембранного 

дихального ланцюга плазматичної мембрани. Цей ланцюг окислює 

внутрішньоклітинний NADPH, з якого електрони переносяться на флавін і далі 

на особливий цитохром b, здатний окислюватися киснем із виділенням 

супероксиду зовні лейкоцита. Супероксид та інші утворені з нього АФК 

окислюють ФС плазматичної мембрани клітини-мішені, тим самим посилюючи 

апоптозний сигнал, який посилається клітині цим фосфоліпідом [318]. 

 

1.5. Роль антиоксидантної системи в запобіганні накопиченню 

активних форм кисню 

 

У фізіологічно повноцінній клітині за нормальних умов механізми 

антиоксидантного захисту створюють стійкий стаціонарний стан із системами, 

які продукують АФК [94]. Тому, АФК, що утворюються в процесі нормального 

клітинного метаболізму не викликають пошкодження клітини [23]. Це 

відбувається в разі збереження роботи антиоксидантної системи клітин, яка 

включає в себе ферментні механізми захисту від окисних пошкоджень 
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(супероксиддисмутазу, каталазу, глутатіон-залежні ферменти) та інші 

механізми захисту від надлишкового перекисного окислення [143]. 

Важливим ферментом антиоксидантного захисту клітини є 

супероксиддисмутаза (СОД) [14]. Показано, що клітина швидко реагує на 

окислювальний стрес підвищенням активності СОД і синтезом глутатіону [21]. 

Супероксиддисмутаза розглядається навіть як стрес-білок, що синтезується в 

відповідь на окислювальний стрес. 

Каталаза довго зберігає свою активність та майже не вимагає енергії 

активації для своєї діяльності. Даний фермент відповідає за знешкодження 

перекису водню [14, 348]. Показано, що введення каталази до клітини 

попереджає розвиток будь-яких форм апоптозу [28, 266].  

В інактивації АФК в організмі беруть участь також багато інших молекул 

і ферментних систем [14]. Класичні в даний час антиоксиданти – вітаміни А, С, 

Е і каротиноїди – активні майже до всіх АФК без участі ферментів [297]. 

Антиоксиданти перехоплюють АФК і відновлюють їх [188]. Гідрофільні 

антиоксиданти (відновлений глутатіон і аскорбінова кислота, карнозин, 

ансерін) захищають речовини гіалоплазми і матриксу мітохондрій, а гідрофобні 

антиоксиданти (вітаміни Е та А й інші каротиноїди) локалізовані в мембрані де 

й інактивують АФК. Знешкодження вільних радикалів здійснюється ланцюгом: 

глутатіон – аскорбат – токоферол, що транспортує електрони (в складі атомів 

водню) від піридиннуклеотидів (НАД Н і НАДФ Н) до вільних радикалів. 

Таким чином забезпечується стаціонарний, вкрай низький рівень 

вільнорадикальних станів ліпідів і біополімерів у клітині [21]. 

Аскорбінова кислота (АК) – найбільш важливий антиоксидант у 

біологічному середовищі, який володіє надзвичайно широким спектром 

антиоксидантних властивостей. Даний антиоксидант активний практично до 

всіх вільних радикалів без участі ферментів [173]. У число знешкоджуючих 

нею АФК входять гідрохлорова кислота, супероксид аніон, перекисний 

радикал, перекис водню, гідроксильний радикал, синглетний кисень та ін. [73].  
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Однією з основних властивостей АК є здатність до окисно-відновних 

перетворень. Аскорбінова кислота здатна окислюватися в дегідроаскорбінову 

кислоту і, таким чином, разом з нею вона представляє окислювально-відновну 

систему, втрачає та приєднує електрони та протони [150]. При цьому вітамінна 

активність її не знижується. Як важливий компонент біологічної 

антиоксидантної системи АК бере активну участь в мікросомальному окисленні 

ендогенних і чужорідних речовин, стимулює активність цитохромної ланки, 

процесів гідроксилювання (грає роль відновлювача) [225]. Від забезпеченості 

АК залежить активність цитохрому Р-450, фагоцитарна активність нейтрофілів 

і макрофагів, їх антимікробні властивості. Значну захисну роль як антиоксидант 

АК грає при токсичній дії різних сполук [173, 227, 230]. Даний антиоксидант 

бере участь у виробленні енергії, необхідної для синтезу цитокінів [73]. 

Ймовірно, на кордоні розділу ліпіди/водна фаза АК забезпечує захист α-

токоферолу або відновлює його окислену форму після дії вільних радикалів 

[73]. Крім того, передбачається, що АК може запобігати або робити оборотним 

процес окислення відновленого глутатіону (GSH) до його функціонально 

неактивної форми (GSSG) [173]. У порівнянні з іншими водорозчинними 

антиоксидантами АК забезпечує найбільш ефективний захист проти 

пероксидації жирів плазми [73]. Існують дані, що під час кріоконсервування АК 

здатна знижувати рівень ПОЛ через зниження рівня малонового діальдегіду 

[215, 216]. 

Показано, що під час кріоконсервування АК покращує кріотолерантність 

клітин та підвищує проліфераційну та мітохондріальну активність [155], а 

також експресію генів антиоксидантних ферментів СОД і глутатіонпероксидази 

[105] та значно знижує рівні внутрішньоклітинного пероксиду, проте не чинить 

ніякого позитивного впливу на рівень супероксиду [152]. Інші дані свідчать, що 

відповідні дози АК чинять слабкий антиоксидантний ефект, який 

підтверджується відсутністю зниження кількості DCF+-клітин та навіть мають 

цитотоксичний вплив на клітини [132, 326, 344], крім того, високі концентрації 

AК індукують потік H2O2 в присутності іонів каталітичного металу, що 
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призводить до окислювального стресу в клітинах та апоптозу [116, 167, 265]. 

Інкубація клітин із додаванням дегідроаскорбінової кислоти може зменшити 

внутрішньоклітинну концентрацію глутатіону [150], а також призводити до 

збільшення пошкодження ДНК під час відсутності окисного навантаження 

[226]. 

Дуже важливою обставиною є те, що АК проявляє виражений 

антиоксидантний ефект тільки за відсутності металів змінної валентності (іонів 

заліза і міді); у присутності ж активної форми заліза (Fe3
+) вона може 

відновлювати його до двовалентного заліза (Fe2
+), яке здатне вивільняти 

гідроксильний радикал за реакцією Фентона, проявляючи властивості 

прооксиданту [21, 253, 309]. 

У 1999 році М. Маtinez і співавтори [244], висунули гіпотезу, що 

антиоксиданти, які містять тіолову групу як необхідний компонент окисного 

фосфорилювання, зможуть захистити клітинні структури від оксидативного 

ушкодження. До таких речовин відноситься N-ацетил-L-цистеїн (АЦ). Ще в 

1989 р O.I. Aruoma [74] під час вивчення in vivo та in vitro антиокисних 

властивостей АЦ виявили його неспецифічну активність в нейтралізації різних 

вільнорадикальних груп. Пряма антиоксидантна дія АЦ обумовлена 

забезпеченням тіоловими групами цитоскелетних структур, які взаємодіють з 

електрофільними групами вільних радикалів і реактивними кисневими 

метаболітами, що дозволяє зберігати клітини від руйнування [75, 182]. 

Цитопротекторна функція АЦ показана як in vitro під час стимуляції різними 

індукторами оксидативного стресу та токсичними агентами [110], так і in vivo, 

де його застосування надавало позитивний терапевтичний ефект на 

захворювання, пов’язані з розвитком оксидативного стресу [219]. Непряма 

антиоксидантна дія препарату обумовлена тим, що за рахунок амінокислоти 

цистеїну (утворюється під час розпаду АЦ), він стимулює синтез глутатіону, 

посилює активність глутатіон-S-трансферази, які беруть участь в 

антиоксидантному захисті клітин і процесах відновлення дисульфідних зв’язків 

[182]. 
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Антиоксидантна активність АЦ проявляється у його швидкій реакції з 

OH, NO2, CO3
- і тіольних радикалів, а також у відновленні порушених життєво 

важливих клітинних компонентів. N-ацетил-L-цистеїн реагує відносно повільно 

з супероксидом, перекисом водню і пероксинітрітом, які призводять до 

клітинних пошкоджень в фізіологічних умовах [223, 283]. Даний антиоксидант 

також містить SH-групу і здатний сам інактивувати АФК [233], тому його 

застосування забезпечує крім заповнення дефіциту глутатіону і безпосередньо 

антиоксидантну дію [170, 305]. Антиоксидант АЦ підвищує рівень 

антиоксидантних ферментів (СОД, каталаза і загальний глутатіон), що впливає 

на підвищення цілісності мембран та ДНК [127, 181, 201, 233], а також бере 

участь у відновленні окисленої форми аскорбінової кислоти [75, 283, 313]. 

Дані літератури показують, що АЦ у певних концентраціях здатен значно 

знизити рівень АФК після інкубації з ним до кріоконсервування, не ставлячи 

під загрозу цілісність і життєздатність ДНК [261], запобігти зниженню 

життєздатності та мітохондріального мембранного потенціалу, захистити від 

апоптотичних змін у клітинах після розморожування [257], а також зменшити 

перекисне окислення ліпідів після кріоконсервування. 

Важливою складовою антиоксидантного захисту є система глутатіону, 

яка нейтралізує перекиси ліпідів і підтримує у відновленому стані SH-групи 

білків, що забезпечує їх функціональну активність [291]. Молекула глутатіону 

складається з трьох блоків амінокислот – цистеїну, гліцину і глутаміну. Це 

головний відновник клітини, до 90% якого знаходиться в цитозолі у 

концентрації до 10 мМ. Він прямо відновлює АФК (є акцептором ОН* радикала 

і синглетного кисню), перекисні сполуки і знешкоджує вторинні метаболіти 

окислення [342]. Глутатіон є ключовим елементом антиоксидантного захисту 

ще й через здатність відновлювати інші антиоксиданти [258], які під час 

окислення стають самі небезпечними для організму. Глутатіон, окислюючись 

відновлює їх, при цьому його запаси поповнює N-ацетил-L-цистеїн [127].  

Поряд із функціонуванням у якості донору водню та кофактору ряду 

антиоксидантних ферментних систем, глутатіон займає важливе місце у захисті 
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клітин та внутрішньоклітинного середовища від реакційно-здатних 

інтермедіатів кисню, які утворюються при метаболізмі ксенобіотиків, дії 

іонізуючої радіації та окислювальному стресі іншого походження. Глутатіон 

має сильну детоксикаційну дію, є ключовим фактором захисту від ендогенних 

та екзогенних токсичних сполук до складу яких відносяться оксиди азоту, сірки 

та інші. 

Основні функції системи глутатіону полягають у захисті від активних 

форм кисню; відновленні дисульфідних зв’язків; впливу на активність 

ферментів; підтриманні оптимального стану біомембран; реалізації 

коферментних функцій; функціюванні у якості резерву цистеїну; участі в 

біосинтезі нуклеїнових основ; підвищенні клітинної резистентності до 

інтоксикацій; участі в метаболізмі ксенобіотиків; стимуляції проліферації [233]. 

Слід зазначити, що антиоксидантна дія відновленого глутатіону тісно 

пов’язана з роботою захисних ферментів його системи [23, 258]: 

глутатіонпероксидаза [130], глутатіонредуктаза [21] і глутатіонтрансфераза 

[83]. 

Згідно літературних даних додавання глутатіону до середовища 

заморожування значно покращує технологію кріоконсервування та призводить 

до поліпшення життєздатності та цілісності клітин, збільшення активності 

мітохондрій, а також зниження рівня внутрішньоклітинного пероксиду [68, 137, 

152, 340]. Також показано, що додавання даного антиоксиданту одразу після 

розморожування запобігає пошкодженню клітин, що говорить про те, що під 

час процесу заморожування-відігрівання клітина втрачає відновлений глутатіон 

[148]. 

Таким чином, перспективним напрямком може бути додавання до 

середовища кріоконсервування ЯВК КК антиоксидантів, які були б здатні 

знижувати інтенсивність оксидативного стресу на всіх етапах 

кріоконсервування [142]. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Матеріал дослідження: кордова кров людини, заготовлена на глюкозо-

цитратному розчині «Глюгицир» («Біофарма», Україна). 

2.1. Збір кордової крові 

Збір КК проводили після отримання інформованої згоди у вагітної, яка 

проходила ретельний допологовий скринінг на наявність протипоказань до 

донорства. Ексфузію крові здійснювали закритим шляхом у систему для забору 

крові з 25 мл антикоагулянту з пупкової вени під час природніх пологів після 

народження дитини й відділення її від плаценти. 

2.2. Виділення фракції ядровмісних клітин із цільної кордової крові 

Виділення фракції ЯВК із цільної КК проводили методом седиментації в 

поліглюкіні (6%-й розчин декстрану (ОАО «Біофарма», Україна) з 

молекулярною вагою 60 000) [1]. Для цього до цільної крові додавали 

поліглюкін у співвідношенні 1:1, потім відстоювали до чіткого розподілу 

еритроцитарного шару та надосаду, що містив ядровмісні клітини. Час 

седиментації складав від 30 до 50 хв. Після цього супернатант відбирали та 

центрифугували протягом 10 хв при 1000 об/хв (800g) для отримання 

концентрату ЯВК. 

2.3. Обробка ядровмісних клітин кордової крові кріопротектором 

У клітинну суспензію вносили 25%-й розчин ДМСО, приготований на 6% 

розчині поліглюкіну [6], до кінцевих концентрацій в зразку 2,5; 5; 7,5; 10 та 

15%. Суспензії клітин обробляли кріопротектором за низької позитивної 

температури (0-4 ºС). Перед змішуванням суспензію клітин і розчини 

кріопротектора доводили до відповідних температур. ДМСО додавали 

крапельно при постійному перемішуванні. Час інкубації перед заморожуванням 

становив 30 хв. 
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Після обробки клітин відповідною концентрацією кріопротектора 

суспензію клітин переносили до кріопробірок фірми «Nunc» для 

заморожування. 

2.4. Внесення до кріозахисного середовища антиоксидантів 

У роботі застосовували антиоксиданти фірми «Sigma-Aldrich» (США): 

аскорбінова кислота в кінцевих концентраціях 0,05; 0,1; 0,15 та 0,2 мМ; N-

ацетил-L-цистеїн в кінцевих концентраціях 5; 10; 15 та 30 мМ; глутатіон в 

кінцевих концентраціях 0,5; 1; 3 та 5 мМ. Розчини антиоксидантів готували на 

фізіологічному розчині.  

Після обробки концентратів клітин відповідною концентрацією ДМСО до 

суспензії клітин додавали антиоксиданти згідно рис. 2.4.1 та заморожували за 

програмою, описаною у п. 2.5.  

2.5. Заморожування-відігрівання ядровмісних клітин кордової крові 

Кріоконсервування проводили зі швидкістю 1-3 ºС в хвилину до -80 ºС, з 

наступним зануренням до рідкого азоту на програмному заморожувачі Cryoson 

(Німеччина) [1].  

Відтавання здійснювали за температури 37÷40 ºС на водяній бані при 

постійному погойдуванні до зникнення твердої фази. 

2.6. Визначення кількості гемопоетичних прогеніторних клітин 

кордової крові 

Для оцінки кількості гемопоетичних прогеніторних клітин кордової крові 

(клітини з фенотипом CD45+CD34+) використовували стандартний ISHAGE 

(International Society of Hematotherapy and Graft Engineering) протокол [197, 

306]. Для цього до 50 мкл цільної крові додавали 20 мкл антитіл, що містить 

FITC-мічений CD45, клон 2D1 («BD», США), і РЕ-мічений CD34 («BD», США), 

клон 8G12, перемішували і інкубували 15 хв за кімнатної температури в 

темряві. Додавали 1 мл лізуючого розчину (хлорид амонію) до кожної 

пробірки. Інкубували зразки 3-5 хв за кімнатної температури в темряві. Проби 

аналізували на проточному цитофлуориметрі FACS Calibur фірми Becton 

Dickinson («BD», США). Для мінімізації похибки збір даних проводився до 
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моменту накопичення не менше 200 CD45+CD34+-клітин (далі CD34+-клітини). 

Результати вимірювань оцінювали за допомогою програмного забезпечення 

фірми «BD» – «CELLQuest Pro». 

Етап 1. Виділення фракції ЯВК із цільної КК (6% ПГ) 

 

Етап 2. Обробка ЯВК кріопротектором ДМСО (25%) 

 

2,5% ДМСО   5% ДМСО   7,5% ДМСО   10% ДМСО   15% ДМСО 

 

Етап 3. Додавання до ЯВК антиоксидантів (АО) на етапі  

еквілібрації з ДМСО (30 хв) 

 

+ АО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Етап 3. Кріоконсервування ЯВК КК із ДМСО та антиоксидантами 

 

Етап 4. Перенесення деконсервованих ЯВК КК до умов, які моделюють 

фізіологічні 

Розчин Хенкса, Т=37
 ºС, рН=7,4, t=1 год. 

Рис. 2.4.1. Схема експерименту. 

2,5% ДМСО 
5%    ДМСО 
7,5% ДМСО 
10% ДМСО 
15% ДМСО 

 
без АО(Контроль) 

2,5% ДМСО + АО 
5% ДМСО   + АО 
7,5% ДМСО+ АО 
10% ДМСО+ АО 
15% ДМСО+ АО 

 

з АО 

Aскорбінова  
кислота: 

- 0,05 мM 
- 0,1 мM 
- 0,15 мM 
- 0,2 мM 

Глутатіон: 
- 0,5 мM 
- 1 мM 
- 3 мM 
- 5 мM 

N-ацетил- 

L-цистеїн: 
- 5 мM 
- 10 мM 
- 15 мM 
- 30 мM 
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2.7. Визначення збереженості ядровмісних (CD45
+-) та гемопоетичних 

прогеніторних (CD34
+
) клітин кордової крові 

Абсолютну кількість клітин підраховували в камері Горяєва згідно зі 

стандартною методикою [121]. Збереженість клітин визначали як відсоток 

кількості клітин у досліджуваному зразку по відношенню до початкової їх 

кількості до будь-якого впливу (інкубація з кріопротектором, заморожування-

відігрів). 

Збереженість ЯВК, % = —————————————— х100% 

 

Абсолютну кількість ГПК в зразках визначали як добуток абсолютної 

кількості ЯВК на відсоток ГПК, визначений методом проточної 

цитофлуориметрії. Збереженість ГПК визначали за тією ж формулою як і для 

ЯВК. 

2.8. Визначення життєздатності ядровмісних (CD45
+-) та 

гемопоетичних прогеніторних (CD34
+
) клітин кордової крові 

Життєздатність ЯВК та ГПК оцінювали за стандартним протоколом 

ІSHAGE (International Society of Hematotherapy and Graft Engineering) з 

використанням моноклональних антитіл і ДНК-барвника 7-аміноактиноміцину 

D (7AAD) [346] методом проточної цитофлуориметрії. Для цього до 50 мкл 

цільної крові додавали по 10 мкл реагентів (FITC-мічений CD45, клон 2D1, РЕ-

мічений CD34, клон 8G12 та 7AAD). Перемішували й інкубували 15 хв за 

кімнатної температури в темряві. До кожної пробірки додавали 1 мл лізуючого 

розчину (хлориду амонію («BD», США)), який викликав лізис еритроцитів. 

Аналізували зразки за допомогою програмного забезпечення «CELLQuest Pro 

(«BD»). Для мінімізації похибки аналізували 20 000 подій, або не менш ніж 200 

CD34+. 

2.9. Визначення виходу життєздатних ядровмісних (CD45
+-) та 

гемопоетичних прогеніторних (CD34
+
) клітин після кріоконсервування та 

перенесення до умов, які моделюють фізіологічні 

Кількість клітин після впливу  

Вихідна кількість клітин 
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Вихід життєздатних ядровмісних (CD45+-) та гемопоетичних 

прогеніторних (CD34+) клітин після кріоконсервування по відношенню до 

початкового їх рівня до кріоконсервування (після обробки кріопротектором) 

визначали за формулою: 

Вихід життєздатних 
клітин після 

кріоконсервування, % 
= 

Абсолютна кількість життєздатних 
клітин 

після кріоконсервування 
Х  100% Абсолютна кількість життєздатних 

клітин 
до кріоконсервування 

 

Абсолютна кількість життєздатних клітин до кріоконсервування = 

абсолютна кількість клітин, які збереглися в зразку до кріоконсервування х 

відсоток життєздатних клітин в пробі до кріоконсервування (визначали 

методом проточної цитофлуориметрії як 7AAD-- клітини). 

Абсолютна кількість життєздатних клітин після кріоконсервування = 

абсолютна кількість клітин, які збереглися в зразку після кріоконсервування х 

відсоток життєздатних клітин в пробі після кріоконсервування (визначали 

методом проточної цитофлуориметрії як 7AAD-- клітини). 

Вихід життєздатних ядровмісних (CD45+-) та гемопоетичних 

прогеніторних (CD34+) клітин після моделювання трансфузії по відношенню до 

початкового їх рівня після кріоконсервування визначали за формулою: 

Вихід життєздатних клітин 
після моделювання 
трансфузії, % 

= 

Абсолютна кількість життєздатних 
клітин 

після моделювання трансфузії 
Х  100% Абсолютна кількість життєздатних 

клітин 
після кріоконсервування 

 

Абсолютна кількість життєздатних клітин після моделювання трансфузії 

= абсолютна кількість клітин, які збереглися в зразку після моделювання 

трансфузії х відсоток життєздатних клітин в зразку після моделювання 

трансфузії (визначали методом проточної цитофлуориметрії як 7AAD-- 

клітини). 
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2.10. Оцінка кількості ядровмісних клітин кордової крові із 

надлишковим вмістом активних форм кисню 

Оцінка кількості ядровмісних клітин кордової крові із надлишковим 

вмістом активних форм кисню була здійснена за допомогою флуоресцентного 

зонду дихлородигідрофлуоресцеїн диацетату (DCFH2DA («Sigma-Aldrich», 

США)) [299, 328].  

DCFH2DA у кількості 9,75 мг розчиняли в 250 мкл 100% ДМСО. 

Додаткова концентрація ДМСО після внесення DCF у зразок не перевищувала 

0,025%. Після додавання зонду зразки інкубували протягом 30 хв у темряві при 

37 ºС на водяній бані. Після інкубації клітинної суспензії з DCF було проведено 

центрифугування при 1000 об/хв (800g) протягом 5 хв з подальшим видаленням 

супернатанту та внесенням 1 мл фізіологічного розчину.  

Зразки аналізували на проточному цитофлуориметрі FACS Calibur («BD», 

США) при довжині хвилі збудження 488 нм та емісії 530 нм. Активна форма 

DCF має флуоресценцію у зеленій області спектра, що вимірюється на першому 

каналі флуоресценції (FL1) проточного цитофлуориметра. Результати 

вимірювання оцінювали за допомогою програмного забезпечення фірми «BD» 

– «CELLQuest Pro». Клітинами з надлишковим вмістом АФК (DCF+-клітини) у 

кожній експериментальній групі вважалися ті, флуоресценція яких 

перевищувала аутофлуоресценцію ЯВК тієї ж експериментальної групи без 

внесення DCF. 

Попередньо були проведені експерименти з визначення оптимальної 

концентрації DCF, яка може бути використана для аналізу (2,5 мкм, 5 мкм, 10 

мкм, 25 мкм і 35мкм), умов інкубації клітин з даним зондом, вивчення впливу 

часу зберігання DCF на відтворюваність результатів і необхідності відмивання 

клітин від даного флуоресцентного барвника. 

Аналіз проводився в наступних експериментальних групах: 

А. Контроль – клітини, виділені поліглюкіном (м. в. 60 кДа) (експ. група – 

«контр.»); 
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Б. Клітини, виділені декстраном і оброблені 7,5% ДМСО (експ. група – 

«ДМСО»); 

В. Клітини, виділені декстраном, оброблені 7,5% ДМСО та 

кріоконсервовані згідно п. 2.4 (експ. група – «3 ºС/хв»); 

Г. Клітини, виділені декстраном, оброблені 7,5% ДМСО та 

кріоконсервовані прямим зануренням у рідкий азот (експ. група – «LN2») 

2.11. Оцінка стадій апоптозу/некрозу ядровмісних клітин кордової 

крові 

Оцінку стадій апоптозу ядровмісних клітин проводили з одночасним 

внесенням до зразку маркерів Annexin V [318] і 7-AAD [350]. Для цього до 50 

мкл цільної крові додавали по 5 мкл Annexin V і 10 мкл 7-AAD, перемішували й 

інкубували протягом 15 хв за кімнатної температури в темряві. Потім, протягом 

15 хв, проводили лізис еритроцитів з використанням хлориду амонію. Зразки 

аналізували на проточному цитофлуориметрі «FACS Calibur» («BD», США). 

Для мінімізації похибки в зразках аналізували 100 000 подій. Результати 

вимірювання оцінювали за допомогою програмного забезпечення «CELLQuest 

Pro» («BD»). 

Даний метод дозволяє ідентифікувати чотири різних стана клітин: 

1 – живі клітини (AnnexinV-7AAD--клітини); 

2 – клітини, що знаходяться на початковій стадії апоптозу 

(AnnexinV+7AAD--клітини); 

3 – мертві клітини, які знаходяться на стадії пізнього апоптозу/некрозу 

(AnnexinV+7AAD+); 

4 – мертві некротичні клітини (AnnexinV-7AAD+). 

2.12. Перенесення деконсервованих ядровмісних клітин кордової 

крові до умов, які моделюють фізіологічні 

Після розморожування клітини, оброблені ДМСО та антиоксидантами в 

різній концентрації, були використані для оцінки зворотності змін 

кріоконсервованих ядровмісних, у тому числі гемопоетичних прогеніторних, 

клітин кордової крові при перенесенні до умов, які моделюють фізіологічні. 
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Для цього суспензію клітин переносили до розчину Хенкса (1:10 за об’ємом)) з 

підтриманням температури інкубації (37 ºС) [294] протягом години.  

Після інкубації клітинної суспензії із розчином Хенкса було проведено 

центрифугування при 1000 об/хв (800g) протягом 5 хв з подальшим видаленням 

супернатанту. Після цього визначали збереженість, життєздатність, кількість 

клітин із надлишковим вмістом АФК методом проточної цитофлуориметрії та 

вихід життєздатних клітин. 

2.13. Статистична обробка результатів 

Статистичну обробку результатів проводили методом Стьюдента-Фішера 

з використанням програми «Excel» («Microsoft Office», США), після 

встановлення нормальності розподілу. Дані представлені у вигляді M±SE 

(середнє значення ± стандартна похибка). Кількість експериментів у кожній 

серії дослідів була не менше п’яти. Відмінності вважали статистично 

значущими при р<0,05. 
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РОЗДІЛ 3 

ОЦІНКА ЗБЕРЕЖЕНОСТІ, ЖИТТЄЗДАТНОСТІ ТА КІЛЬКОСТІ 

ЯДРОВМІСНИХ, У ТОМУ ЧИСЛІ ГЕМОПОЕТИЧНИХ 

ПРОГЕНІТОРНИХ, КЛІТИН КОРДОВОЇ КРОВІ З НАДЛИШКОВИМ 

ВМІСТОМ АФК ДО ТА ПІСЛЯ КРІОКОНСЕРВУВАННЯ З ДМСО ТА 

АНТИОКСИДАНТАМИ В РІЗНИХ КОНЦЕНТРАЦІЯХ 

 

3.1. Вплив кріозахисних розчинів, які містять різні концентрації 

ДМСО, на стан ядровмісних клітин кордової крові до та після 

кріоконсервування 

 

Використання гемопоетичних прогеніторних клітин (ГПК) за останні 15 

років міцно увійшло в практичну медицину як ефективний метод лікування 

захворювань крові, імунної системи, порушень обміну речовин і онкологічних 

захворювань [100, 281]. Щорічно кількість проведених трансплантацій 

збільшується, а показання до даного виду терапії розширюються. На 

сьогоднішній день одним із джерел для отримання ГПК є кордова 

(плацентарна, пуповинна, фетальна) кров (КК) людини. Завдяки унікальним 

властивостям клітин, відносній простоті та безпеці заготівлі, КК стала одним із 

найбільш затребуваних альтернативних кістковому мозку джерел ГПК [84, 

161]. Все це призвело до створення мережі кріобанків клітин КК та розробці 

протоколів їх низькотемпературного зберігання, які б забезпечували 

максимальну збереженість, життєздатність та функціональну активність 

клітин-попередників [263]. 

Відомо, що якість препарату залежить від багатьох факторів: об’єму 

КК, підготовці її до заморожування: виділення ядровмісних клітин, а також 

вибору оптимальних технологій кріоконсервування. Особливу увагу науковці 

повинні приділяти безпосередньо підготовці КК до тривалого зберігання й 

вибору оптимальних технологій кріоконсервування [1]. Оцінка збереженості 

та життєздатності ЯВК, у тому числі ГПК (CD34+-клітин), кордової крові на 
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всіх стадіях кріоконсервування є необхідною для вивчення процесів, які 

призводять до загибелі клітин на кожному етапі кріоконсервування, щоб 

зрозуміти критичні точки процесу кріоконсервування, на яких відбувається 

зниження цих показників. 

Процедура кріоконсервування ЯВК включає в себе кілька технологічних 

етапів: виділення концентрату ЯВК, обробка їх кріопротекторними речовинами 

та заморожування-відігрівання клітин. 

Перший етап кріоконсервування передбачає отримання та виділення з 

цільної КК фракції ЯВК. З огляду на невеликий відсоток ГПК (який сильно 

варіює і значно залежить від маси плода, перебігу вагітності і ряду інших 

факторів), а також обмежений об’єм одержуваної дози КК (у середньому, не 

більше 100 мл), дуже важливим завданням на підготовчих етапах перед 

кріоконсервуванням є найбільш повне виділення ЯВК (в тому числі і ГПК) під 

час сепарації зі збереженням якості клітин.  

Широко вживаними методами седиментації еритроцитів і виділення ЯВК 

є методи за допомогою високомолекулярних сполук, таких як розчин желатину, 

гідроксиетилкрохмалю, поліглюкіну, які дозволяють виділяти до 80% ЯВК [98, 

184]. Поліглюкін (декстран з молекулярною вагою 60 кДа) має ряд переваг над 

іншими високомолекулярними речовинами, які застосовуються для виділення 

ЯВК із цільної КК. По-перше, він має дезагрегуючі властивості і, аналогічно 

аутологічній плазмі, є найбільш сприятливим середовищем для функціонування 

клітин. По-друге, поліглюкін є легко доступним стандартним препаратом, який 

не вимагає відмивання клітин перед застосуванням [19]. До того ж, полімерні 

кріопротектори типу декстрана утворюють з молекулами води, які входять в 

координаційну сферу макромолекули, зв’язки і цим самим значно підвищують 

в’язкість мікрооточення. При цьому у водному середовищі відбувається 

формування міцелярних структур, які розгортаються, і сольватація такої 

системи збільшується, а в’язкість рідкої фази підвищується. В силу цього, а 

також в результаті безпосередньої взаємодії реакційноздатних груп білків і 
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молекул зв’язаної Н2О, структура біомакромолекул під час кріоконсервування 

стабілізується [98]. 

У зв’язку із вище зазначеним, у нашій роботі для виділення ЯВК із 

цільної КК був застосований саме поліглюкін. За допомогою даного методу нам 

вдалося виділити до 83,5±2,8% ЯВК. Проте, слід зазначити, що основну 

цінність несуть гемопоетичні прогеніторні клітини КК, які входять до складу 

ядровмісних клітин та функціональна повноцінність яких може стати 

визначальним фактором у ефективному застосуванні препаратів КК. Після 

проведення седиментації за допомогою поліглюкіну, ми виділяли 86,4±3,1% 

CD34-позитивних клітин, що свідчить про ефективність даного методу. 

Наступним етапом у технології кріоконсервування ЯВК КК, у тому числі 

ГПК, є їхня обробка кріозахисними речовинами. Зараз для кріоконсервування 

ЯВК КК найбільш широко використовується проникаючий кріопротектор 

диметилсульфоксид (ДМСО) у концентраціях 7,5÷10% [3, 84, 112, 183, 295]. 

Слід відзначити, що у наявних в даний час протоколах кріоконсервування ЯВК 

КК використовується концентрація ДМСО, час еквілібрації з ним та програма 

кріоконсервування, встановлена для прогеніторних клітин кісткового мозку та 

периферичної крові. Кріоконсервування за цими протоколами може призводити 

до втрати 50% популяції ядровмісних клітин КК, а враховуючи обмежений 

об’єм під час заготівлі та неможливість повторного забору, такі втрати 

неприйнятні та можуть призводити до неефективності трансплантації [72]. 

Саме кінцева концентрація ДМСО 7,5÷10% була визнана найбільш 

ефективною для захисту ГПК під час кріоконсервування [1]. Спроби знизити 

концентрацію ДМСО до 2,5÷5% приводили до значних втрат ГПК після 

розморожування [339], а внесення до середовища заморожування ДМСО в 

кінцевій концентрації вище 10% не приводило до підвищення збереженості 

ГПК і негативно впливало на реципієнта [237], тому що, крім кріозахисних 

властивостей, ДМСО має токсичну дію по відношенню до біооб’єктів, 

викликаючи порушення структурно-функціональних властивостей клітин, що 

впливає на властивості мембранної поверхні, структурну впорядкованість 
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ліпідів, конформацію периферичних й інтегральних білків та може привести до 

втрати їхньої збереженості й життєздатності [89, 310]. Різними групами вчених 

проводилися експерименти з вивчення можливості зниження концентрації 

ДМСО до 2-6% [80] в поєднанні з дисахаридами та полісахаридами [91] для 

кріоконсервування ядровмісних клітин. Результати даних досліджень були не 

гірші ніж отримані з 7,5% ДМСО без додавання сахаридів, еквівалентні або 

трохи кращі, ніж після видалення 10% ДМСО з деконсервованих клітин [247]. 

Проте, в даному дослідженні мав місце негативний вплив на відновлення 

клітин або приживлення в результаті зниження концентрації ДМСО до 5% при 

загальновживаних швидкостях охолодження. 

Опираючись на отримані літературні дані нами була проведена оцінка 

впливу різних концентрацій проникаючого кріопротектора ДМСО на 

збереженість та життєздатність ЯВК/ГПК КК на етапі еквілібрації. У роботі 

використовували концентрації ДМСО від 2,5 до 15% і час інкубації 30 хвилин 

(максимальний час контакту клітин із ДМСО перед кріоконсервуванням) з 

метою вивчення впливу концентраційного та часового факторів на стан ЯВК 

КК, у тому числі ГПК. 

Проведені дослідження (табл. 3.1.1) продемонстрували, що при 

збільшенні концентрації кріопротектора відбувається виражене зниження 

збереженості ЯВК на 11,2±1,3 та 15,1±2,1% при 10 та 15% ДМСО, відповідно. 

Це може бути пов’язано з тим, що у високих концентраціях ДМСО має 

здатність викликати незворотні пошкодження клітини в результаті денатурації 

каталітичних білків, а також мембранних структур цитоплазми і ядра [51]. 

Застосування даних концентрацій ДМСО значуще знижувало кількість і CD34+-

клітин на 7-10%. Слід також відмітити, що еквілібрація з ДМСО в менших 

концентраціях (2,5, 5 та 7,5%) достовірно не впливала на досліджувані 

показники.  

Необхідно відзначити, що збереженість клітин не є достатнім параметром 

оцінки впливу ДМСО на їхній стан, в зв’язку з чим було проведено визначення 

життєздатності ядровмісних та гемопоетичних прогеніторних клітин. 
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Таблиця 3.1.1  

Збереженість і життєздатність CD45+ та CD34+-клітин кордової крові 

після еквілібрації їх у розчинах ДМСО різної концентрації протягом 30 хв, % 

 

Концентрація 

ДМСО, % 

Ядровмісні клітини  

(CD45+) 

Гемопоетичні прогеніторні 

клітини (CD34+) 

Збереженість Життєздатність Збереженість Життєздатність 

2,5 98,8±0,9 95,6±2,1 99,1±0,9 97,4±2,3 

5 98,4±1,3 94,5±1,4 98,9±1,1 96,8±3,1 

7,5 95,6±2,8 94,4±2,1 97,4±1,8 96,1±2,4 

10 87,6±2,9* 92,1±1,5 92,1±2,5* 94,1±1,7 

15 83,7±2,5* 91,8±1,7 89,2±3,2* 93,7±2,8 

Примітка: Дані представлено у відсотках, у вигляді М±SЕ. * – різниця 

статистично значуща по відношенню до відповідної групи клітин, інкубованих 

із 2,5% ДМСО; р<0,05. 

 

Оцінка життєздатності CD45+- та CD34+-клітин показала відсутність 

значущих відмінностей між різними експериментальними групами. Тенденція 

до зниження життєздатності спостерігалася після еквілібрації з 10 та 15% 

ДМСО (табл. 3.1.1).  

Найбільш небезпечними етапами для клітин є стадії безпосереднього 

заморожування та розморожування. Крім втрати кількості клітин, яка 

спостерігається вже на етапі виділення та еквілібрації з ДМСО, процес 

кріоконсервування здатний викликати порушення структурно-функціональних 

властивостей ЯВК, у тому числі CD34+-клітин, що в подальшому може 

призвести як до пошкодження цих клітин, так і до їх загибелі. 

Основна маса ушкоджень клітинних структур у період заморожування 

прямо або опосередковано пов’язана з внутрішньоклітинною кристалізацією і, 

як наслідок, гіперконцентрацією солей, зміною іонної сили розчинів, рН, 

дегідратацією та фазовими перетвореннями біополімерів і надмолекулярних 
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структур [133, 334]. Всі ці зміни роблять дуже сильний «стресовий вплив» на 

клітини, в результаті яких виникають первинні кріоушкодження, що змінюють 

властивості мембранної поверхні, структурної впорядкованості ліпідів, 

конформації периферичних та інтегральних білків та інші зміни [252]. У 

результаті клітина переходить у відмінний від нативного стан, який дозволяє їй 

функціонувати в іншому режимі. І хоча цей адаптивний механізм дозволяє 

пережити клітинам несприятливий для них період, проте він пов’язаний з 

високим ризиком виникнення функціональних збоїв, які призводять в 

остаточному результаті до їх загибелі. Всі ці зміни можуть викликати 

дисбаланс прооксидант-антиоксидантної системи та накопичення надлишкової 

кількості активних форм кисню, що може стати додатковою причиною загибелі 

клітин. У процесі рекристалізації та відтавання первинні кріоушкодження є 

причиною вторинних змін, які, в свою чергу, викличуть лізис клітини [160].  

Тому основним завданням кріобіологів під час розробки технологій 

кріоконсервування є мінімізація факторів, які призводять до розвитку 

патологічних і незворотніх процесів у клітинах, з метою покращення 

результатів кріоконсервування. Виходячи з цього, наступним завданням нашої 

роботи було оцінити ефективність кріоконсервування ЯВК КК у кріозахисних 

розчинах, які містять різні концентрації ДМСО.  

Для кріоконсервування ЯВК КК нами було обрано загальновживану 

програму заморожування, яка передбачає заморожування клітин зі швидкістю 1 

ºС у хвилину до -80  ºС з наступним зануренням у рідкий азот [1]. 

Аналіз збереженості ЯВК та CD34+-клітин після кріоконсервування (табл. 

3.1.2) продемонстрував зниження цього показника порівняно з даними, 

отриманими до кріоконсервування. Найбільші втрати як ЯВК, так і CD34+-

клітин були в зразках, кріоконсервованих під захистом 2,5% ДМСО, де 

збереженість була на рівні 47,2±3,7 та 52,8±1,8%, відповідно, що вказує на 

недостатню концентрацію кріопротектора. Після кріоконсервування ГПК під 

захистом 5 та 15% ДМСО було отримано майже однаковий рівень збереженості 

(70,1±2,4 та 72,4±4,1%), який був дещо нижчий порівняно з концентраціями 7,5 
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та 10% ДМСО, застосування яких сприяло збереженню 78,3±3,1 та 79,1±2,9% 

CD34+-клітин. Аналогічні результати були отримані й під час аналізу ЯВК, 

проте рівень збереженості в усіх досліджуваних групах виявився дещо нижчим 

порівняно з даними, отриманими для ГПК. Це може говорити про більшу 

кріостійкість ГПК порівняно з ЯВК. 

Таблиця 3.1.2  

Збереженість і життєздатність CD45+ та CD34+-клітин кордової крові 

після кріоконсервування в розчинах ДМСО різної концентрації, % 

 

Концентрація 

ДМСО, % 

Ядровмісні клітини  

(CD45+) 

Гемопоетичні прогеніторні 

клітини (CD34+) 

Збереженість Життєздатність Збереженість Життєздатність 

2,5 47,2±3,7* 21,8±5,1* 52,8±1,8* 24,7±2,7* 

5 63,2±2,7* 75,2±3,9* 70,1±2,4* 80,1±3,2* 

7,5 72,1±3,2* 78,5±4,2* 78,3±3,1* 82,6±2,4* 

10 73,4±2,1* 76,9±3,1* 79,1±2,9* 81,4±2,1* 

15 65,2±2,2* 72,6±2,9* 72,4±4,1* 79,3±3,7* 

Примітка: Дані представлено у відсотках, у вигляді М±SЕ. * – різниця 

статистично значуща по відношенню до відповідної групи клітин до 

кріоконсервування із рівнем р<0,05.  

 

Аналіз результатів життєздатності ЯВК/ГПК КК (табл. 3.1.2), 

кріоконсервованих під захистом різних концентрацій ДМСО, показав значуще 

зниження даного показника після кріоконсервування в експериментальних 

групах із 5-15% ДМСО без значущих відмінностей між собою. Слід зазначити, 

що рівень життєздатності, як і збереженості, ГПК був вищий, порівняно з ЯВК 

(окрім груп із 2,5% ДМСО), що говорить про меншу їх чутливість до фізико-

хімічних факторів кріоконсервування, можливо через особливості будови 

мембрани.  
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На наступному етапі був проведений кількісний аналіз клітин, які 

залишилися життєздатними у пробі відносно їх початкового рівня до 

заморожування (вихід життєздатних клітин).  

Аналіз виходу життєздатних CD45+- та CD34+-клітин після 

кріоконсервування продемонстрував (рис. 3.1.1), що кріоконсервування ЯВК і 

ГПК КК під захистом ДМСО в кінцевих концентраціях як 5 так і 15% сприяло 

збереженню 47 та 58% життєздатних клітин, відповідно. Найменші втрати 

життєздатних клітин спостерігалися в зразках, кріоконсервованих під захистом 

кріопротекторних розчинів із 7,5 та 10% ДМСО, які виявили здатність зберегти 

до 56 та 65% життєздатних ЯВК та ГПК, відповідно.  

 

Рис. 3.1.1. Вихід життєздатних CD45+- та CD34+-клітин після 

кріоконсервування відносно їх початкового рівня до заморожування в розчинах 

ДМСО різної концентрації 

Примітка: Дані представлено у відсотках, у вигляді М±SЕ.  

 

Літературні дані свідчать, що одним із проявів токсичної дії ДМСО під 

час еквілібрації клітинної суспензії з кріопротектором може бути зміщення 

прооксидант-антиоксидантної рівноваги в бік збільшення рівня активних форм 

кисню (АФК) [202], у результаті чого може відбуватися порушення 

енергетичного стану та пошкодження мембран клітин через перекисне 
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окислення ліпідів, а також пошкодження ДНК [220]. Отже, дуже важливим 

завданням є моніторинг вмісту АФК на всіх етапах кріоконсервування.  

Існують дані [285], що ДМСО в деякій мірі має антиоксидантний ефект (є 

акцептором гідроксильного радикалу). Однак, також він може виступати і в 

ролі прооксиданту, шляхом окислення тіолових груп у білках [123, 285]. До 

того ж у літературі є дані, які свідчать про збільшення рівня концентрації 

супероксиданіону в клітинах приблизно в 2 рази після додавання ДМСО і в 5 

разів після кріоконсервування з ним [85]. Тому визначення вмісту АФК може 

стати одним із ключових інтегральних параметрів оцінки стану ЯВК, у тому 

числі ГПК, під час впливу різних концентрацій кріопротектора [315].  

На сьогодні синтезовано багато барвників для вимірювання АФК [86]. 

Однак тільки деякі зонди пройшли комплексну оцінку й отримали широке 

визнання. Одним із найбільш популярних є 2',7'-дихлордигідрофлуоресцеїн 

диацетат (DCFH2-DA) [113], який за наявності в клітині АФК, в основному 

Н2О2, переходить в високофлуоресцентну форму DCF. Проте, навіть при 

широкому застосуванні в біологічних дослідженнях існують суперечливі дані 

щодо методичних підходів із визначення АФК у різних клітинах: немає єдиної 

думки в питанні підготовки зразків перед аналізом на проточному 

цитофлуориметрі (оптимальна концентрація DCF, яка використовується для 

аналізу, умови інкубації клітин із зондом, а також необхідність відмивання 

клітин від флуоресцентного барвника) [328]. 

Виходячи з вище наведеного нами була проведена серія експериментів з 

відпрацювання методики визначення кількості ЯВК КК із надлишковим 

вмістом АФК за допомогою DCF.  
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Рис. 3.1.2. Кількість клітин із надлишковим вмістом АФК залежно від 

концентрації DCF у зразку на різних етапах кріоконсервування 

Примітка: Дані представлено у відсотках, у вигляді М±SЕ. 

 

Літературні джерела свідчать, що для аналізу найчастіше використовують 

DCF у концентраціях від 3 до 30 мкМ [193]. У зв’язку з цим нами були 

проаналізовані дані, отримані при використанні наступних концентрацій 

барвника: 2,5 мкМ, 5 мкМ, 10 мкМ, 25 мкМ і 35 мкМ. Визначення проводили на 

контрольних клітинах (після виділення), після обробки кріопротектором та 

після кріоконсервування за двома режимами: загальновживаний, повільний 

режим (3 ºС в хвилину до -80 ºС з наступним зануренням у рідкий азот) та 

швидкий – пряме занурення в рідкий азот. 

Із рисунку 3.1.2 видно, що при внесенні DCF до експериментальних груп 

у концентрації 2,5 мкМ – виявлялася мінімальна кількість DCF+-клітин, що 

може свідчити про недостатню концентрацію барвнику в зразку для коректного 

аналізу. Зі збільшенням концентрації до 5 мкМ – спостерігалося різке 

збільшення їхньої кількості. Подальше зростання концентрації DCF не 

призводило до значущих змін досліджуваного показника. Таким чином ми 

встановили, що оптимальною концентрацією DCF для оцінки кількості 
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ядровмісних клітин кордової крові, що містять надлишкову кількість АФК, є 5 

мкМ. 

Окрім концентрації, що застосовується для аналізу, у даних літератури 

існують суперечності щодо необхідності використання свіжоприготовленого 

розчину DCF або допускається його зберігання. Тому наступні наші 

дослідження були спрямовані на вивчення впливу часу зберігання DCF на 

відтворюваність результатів.  

Проведені експерименти (рис. 3.1.3) дозволили встановити, що зберігання 

розчину DCF не призводить до значущої зміни інтенсивності флуоресценції та 

кількості мічених клітин, що вказує на можливість використання 

приготовленого розчину в декількох серіях експериментів, за умови зберігання 

його в темряві при температурі не вище -18 ºС (морозильна камера). 

 

Рис. 3.1.3. Кількість клітин із надлишковим вмістом АФК, визначена за 

допомогою розчину DCF з різними термінами зберігання 

Примітка: Дані представлено у відсотках, у вигляді М±SЕ. 

 

Ще одним дискусійним питанням є необхідність відмивання клітинної 

суспензії від флуоресцентного зонду. Ряд авторів вказує на необхідність 

проведення даної маніпуляції, інші її виключають, обґрунтовуючи свій вибір 

можливістю елімінації з аналізу частини клітин внаслідок видалення їх із 

супернатантом, і, як наслідок, викривлення «реальної картини» кількості DCF+-
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клітин [314]. У зв’язку з цим, нами була проведена оцінка необхідності 

відмивання клітин від даного флуоресцентного барвника. З цією метою після 

інкубації клітинної суспензії з DCF було проведено «м’яке» осадження клітин 

центрифугуванням при 800 об/хв протягом 5 хв з подальшим видаленням 

супернатанту і внесенням 1 мл фізіологічного розчину. 

Як видно з рисунка 3.1.4 у невідмитій суспензії ЯВК спостерігалися 

підвищені показники неспецифічної флуоресценції, що робить неможливим 

коректний аналіз цитограм і дозволяє зробити висновок про необхідність 

відмивання суспензії клітин від DCF, оскільки після відмивання на 

логарифмічній шкалі цитограм спостерігається чітка межа між забарвленими та 

незабарвленими клітинами. 

 

 

Рис. 3.1.4. Цитограми ядровмісних клітин кордової крові, невідмитих (А) 

та відмитих від DCF (Б) 

Примітка: 1 – клітини після виділення; 2 – клітини після експозиції з 5% 

ДМСО. 

А 

Б 

1 2 
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Таким чином, після відпрацювання методичного підходу для оцінки 

кількості клітин із надлишковим вмістом АФК за допомогою флуоресцентного 

барвника дихлородигідрофлуоресцеїн диацетату (DCFH2-DA), ми дійшли 

висновку, що:  

1. Для оцінки кількості ядровмісних клітин кордової крові з надлишковим 

вмістом АФК оптимальною є концентрація DCF – 5мкМ; 

2. Приготування розчину DCFH2-DA ex tempore не є необхідним при 

проведенні кожного наступного експерименту; 

3. Відмивання клітинної суспензії від флуоресцентного барвника DCFH2-

DA шляхом додавання фізіологічного розчину, приготовленого на фосфатному 

буфері є обов’язковим кроком. 

Проведені експерименти з визначення кількості клітин із надлишковим 

вмістом АФК в ЯВК КК, отриманими одразу після виділення ЯВК за 

допомогою поліглюкіну, показали, що кількість CD45+DCF+-клітин була на 

рівні 5,2±1,3%. Інкубація суспензії клітин із кріопротектором в досліджуваних 

концентраціях протягом 30 хв викликала збільшення кількості DCF+-клітин в 

усіх зразках (рис. 3.1.5). Інкубація з найменшою із застосованих нами 

концентрацій ДМСО (2,5%) призводила до збільшення DCF+-клітин до 

9,4±1,5%. Інкубація ЯВК КК протягом 30 хв із 5 та 7,5% ДМСО викликала 

збільшення кількості CD45+DCF+-клітин більш ніж у 2 рази (11,4±1,5 та 

13,9±1,8%). Підвищення концентрації ДМСО до 10% призводило до збільшення 

кількості клітин із надлишковим вмістом АФК у 4 рази (18,7±2,6%), а до 15% 

ДМСО – у 5 разів (23,2±3,1%) порівняно з даними після виділення. Це може 

вказувати на розвиток окисного стресу та/або можливе пригнічення ендогенних 

антиоксидантних систем, які нейтралізують вільні радикали.  

Можна припустити, що зміщення прооксидантно-антиоксидантної 

рівноваги є одним із перших неспецифічних ланок у розвитку стрес-реакції 

клітини на додавання ДМСО і може служити медіатором підвищеного рівня 

АФК, що ініціює апоптоз і в подальшому призведе до загибелі клітин.  
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Слід зазначити, що ДМСО у концентраціях 2,5 та 5% менше впливав на 

стан ЯВК до кріоконсервування порівняно з трьома іншими групами, що 

пов’язано з низькою концентрацією кріопротектора, в результаті чого відбулася 

незначна зміна позаклітинного середовища (табл. 3.1.1; рис. 3.1.5).  

 

Рис. 3.1.5. Кількість ядровмісних клітин кордової крові з надлишковим 

вмістом АФК після еквілібрації з ДМСО різної концентрації та 

кріоконсервування 

Примітка: Дані представлено у відсотках, у вигляді М±SЕ. * – різниця 

статистично значуща по відношенню до відповідної групи клітин до 

кріоконсервування із рівнем р<0,05; # – різниця статистично значуща по 

відношенню до зразка після виділення поліглюкіном; р<0,05. 

 

Процес заморожування-відігрівання ЯВК КК за обраною програмою із 

усіма концентраціями ДМСО, призводив до збільшення кількості клітин із 

надлишковим вмістом АФК, порівняно з даними, отриманими до 

кріоконсервування (рис. 3.1.5). Проте, значущі відмінності спостерігалися в 

групі з 5 та 7,5% ДМСО. Низький відсоток DCF+-клітин у зразку, 

кріоконсервованому із 2,5% ДМСО (12,1±1,2%) та одночасне зниження 

показників збереженості та життєздатності вказує на те, що в даних зразках 

відбулася масова руйнація клітин, пов’язана з недостатньою концентрацією 

кріопротектора в середовищі та впливом факторів кріоконсервування.  
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Високий рівень АФК спостерігався в клітинах, кріоконсервованих під 

захистом кріопротектора у концентрації 5 (29,5±4,7%) та 15% (25,5±2,1%). Це 

може бути пов’язано з тим, що концентрація 5% виявилася недостатньою для 

захисту клітин під час кріоконсервування, а 15% – токсичною для 

кріоконсервування ЯВК КК, що призводило до збільшення кількості DCF+-

клітин, проте у даних зразках спостерігався більший рівень збереженості 

порівняно з 2,5% ДМСО (табл. 3.1.2). 

Найменша кількість DCF+-клітин була отримана після 

кріоконсервування ЯВК із 7,5 (20,6±3,2%) та 10% (21,2±1,9%) ДМСО (рис. 3.1.6 

(дані типового експерименту)). Слід зазначити, що саме у цих зразках рівень 

збереженості та життєздатності також був найвищий (табл. 3.1.2).  

 

Рис. 3.1.6. Цитограма ядровмісних клітин кордової крові з надлишковим 

вмістом АФК після кріоконсервування в 7,5% розчині ДМСО 

Примітка: FL1-H – інтенсивність флуоресценції DCF. 

 

Таким чином, отримані результати з кількості клітин із надлишковим 

вмістом АФК продемонстрували зворотну залежність між числом збережених 

клітин і кількістю DCF+-клітин (за винятком зразка з 2,5% ДМСО, у якому 

відбулася надмірна руйнація клітин), тобто при збільшенні рівня АФК в 

клітинах та впливу факторів кріоконсервування, відбувається зниження 

кількості збережених ЯВК КК після кріоконсервування.  
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3.2. Оцінка стану ядровмісних клітин кордової крові до та після 

кріоконсервування в розчинах, які містять різні концентрації ДМСО та 

аскорбінової кислоти 

 

Виходячи з даних, отриманих у розділі 3.1, доцільно було використати 

речовини, які були б здатні «перехоплювати» вільні радикали або 

нейтралізувати джерело їх виникнення, сполуки, які б гальмували або 

знижували інтенсивність вільнорадикального окислення та нейтралізовували 

АФК. Одними з таких речовин виступають антиоксиданти, які можуть 

«знешкоджувати» вільні радикали ще до ушкодження біомолекул, і їхня дія 

спрямована проти практично всіх видів радикалів, які утворюються в клітині 

[23]. До таких речовин відносять аскорбінову кислоту (АК) [143], яку 

зараховують до представників «першої лінії оборони» від «агресивних» 

реактивних сполук, які мають високу окисну активність [21]. Вона відіграє 

значну роль в гальмуванні перекисного окислення ліпідів у різних модельних 

системах [185], а також здатна прямо знижувати рівень вільних радикалів [73].  

На даний час у літературі існує багато даних щодо ефективних 

концентрацій цього антиоксиданту і в значній мірі вони визначаються типом 

об’єкту, який кріоконсервується [259]: в залежності від концентрації АК може 

проявляти як антиоксидантні, так і прооксидантні властивості і тому її 

концентрація має бути ретельно підібрана. У зв’язку з цим, у своїй роботі ми 

використовували досить широкий концентраційний діапазон АК (0,05; 0,1; 0,15 

та 0,2 ммоль/л) у поєднанні з ДМСО в концентраціях 2,5; 5; 7,5; 10 та 15%. 

Аналіз отриманих результатів з визначення збереженості та 

життєздатності (табл. 3.2.1) ЯВК КК, у тому числі ГПК, після обробки різними 

концентраціями кріопротектора в поєднанні з АК не виявив значущих 

відмінностей в абсолютній більшості зразків. Хоча можна говорити про 

тенденцію до зниження як числа збережених, так і життєздатних ЯВК/ГПК у 

зразках, інкубованих із АК у концентрації 0,2 мМ. При чому дана концентрація 

АК у комбінації з 15% ДМСО призводила до значного зниження рівня 

збереженості CD34+-клітин (табл. 3.2.1). Слід також зазначити, що в усіх групах 
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спостерігалася тенденція до зниження збереженості та життєздатності після 

еквілібрації з 10 та 15% ДМСО.  

Таблиця 3.2.1 

Збереженість і життєздатність CD45+ та CD34+-клітин кордової крові 

після еквілібрації в розчинах ДМСО та аскорбінової кислоти різної 

концентрації протягом 30 хв, % 

 

Конц. 
ДМСО, 

% 

Конц. 
АК, 
мМ 

Ядровмісні клітини  
(CD45+) 

Гемопоетичні прогеніторні 
клітини (CD34+) 

Збереженість Життєздатність Збереженість Життєздатність 

2,5 Контр. 98,8±0,9 95,6±1,6 99,1±0,9 97,4±2,3 
0,05 96,4±2,1 94,3±2,2 98,4±1,1 97,7±2,3 
0,1 99,1±1,4 96,1±1,4 99,5±0,5 98,2±1,6 
0,15 97,3±1,8 96,4±1,1 98,9±1,1 98,9±1,1 
0,2 96,9±2,4 93,7±3,2 97,7±1,3 96,5±1,9 

5 Контр. 98,4±0,8 94,5±1,4 98,9±1,1 96,8±3,1 
0,05 97,6±2,3 93,6±1,9 98,3±0,9 95,2±2,1 
0,1 98,1±0,8 93,9±1,1 99,1±0,8 96,5±2,2 
0,15 98,4±1,5 94,2±1,7 99,4±0,5 97,1±1,7 
0,2 95,8±1,9 92,4±0,8 98,1±1,1 95,9±3,5 

7,5 Контр. 95,6±2,8 94,4±2,1 97,4±1,8 96,1±2,4 
0,05 94,3±1,1 93,5±2,1 97,1±2,1 95,5±1,9 
0,1 95,7±1,2 94,7±1,2 98,4±1,5 97,1±2,4 
0,15 96,1±0,9 95,3±1,1 98,9±0,9 96,8±3,2 
0,2 93,6±1,7 93,1±0,6 97,2±2,2 95,4±1,6 

10 Контр. 87,6±2,9 92,1±1,7 92,1±2,5 94,1±1,7 
0,05 87,2±1,3 90,8±2,1 93,1±3,1 93,7±3,4 
0,1 88,4±1,6 91,6±1,5 94,1±2,3 94,2±2,5 
0,15 89,3±0,8 91,4±0,9 95,2±1,2 94,5±1,6 
0,2 85,9±1,8 88,9±1,4 93,3±1,5 93,8±2,3 

15 Контр. 83,7±2,5 91,8±1,6 89,2±3,2 93,7±2,8 
0,05 84,9±1,4 92,1 ±0,8 92,3±2,3 93,1±2,8 
0,1 85,7±0,9 93,4±1,4 92,8±1,8 94,4±2,3 
0,15 85,4±1,1 93,9±1,6 91,8±3,4 93,3±1,9 
0,2 82,1±2,1 90,6±1,2 81,4±2,4* 92,1±1,3 

Примітка: Дані представлено у відсотках, у вигляді М±SЕ. * – різниця 

статистично значуща по відношенню до контрольних значень без додавання 

антиоксиданту; р<0,05.  
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Наступним завданням було вивчення кількості CD45+DCF+-клітин після 

обробки їх ДМСО в різних концентраціях при додаванні аскорбінової кислоти. 

Аналіз результатів показав, що внесення аскорбінової кислоти не 

змінювало значуще кількості клітин із надлишковим вмістом АФК, порівняно з 

відповідними зразками без додавання АК (рис. 3.2.1). Тенденція до зниження 

кількості DCF+-клітин спостерігалася практично в усіх зразках, окрім 2,5% 

ДМСО, до яких було додано 0,1 та 0,15 мМ АК. Найбільше зниження 

CD45+DCF+-клітин було в зразках із 7,5 та 10% ДМСО у комбінації з 0,1 мМ 

(12,5±1,1 та 17,1±1,2%) та 0,15 мМ концентраціями АК (12,3±1,2 та 16,8±1,8%) 

порівняно з контрольними значеннями.  

 

Рис. 3.2.1. Кількість ядровмісних клітин кордової крові з надлишковим 

вмістом АФК після еквілібрації їх у розчинах ДМСО та аскорбінової кислоти 

різної концентрації протягом 30 хв 

Примітка: Дані представлено у відсотках, у вигляді М±SЕ.  

 

Слід відзначити, що висока (0,2 мМ) концентрація АК викликала деяке 

збільшення кількості клітин із надлишковим вмістом АФК в усіх 

експериментальних групах. Це підтверджує дані про прооксидантну дію цієї 

речовини в певних концентраціях. Слід також відзначити, що зі збільшенням 
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концентрації кріопротектора спостерігалося підвищення кількості DCF+-клітин 

від 8,7±1,7 до 24,1±1,7%. 

На наступному етапі були проведені дослідження з визначення 

показників збереженості та життєздатності ЯВК КК, у тому числі, 

гемопоетичних прогеніторних, після кріоконсервування з ДМСО у різних 

концентраціях у присутності аскорбінової кислоти. 

Як видно з табл. 3.2.2, додавання до суспензій ЯВК аскорбінової кислоти 

в мінімальній концентрації (0,05 мМ) не впливало на кількість збережених 

клітин, що вказує на недостатню концентрацію антиоксиданту для 

цитопротекторної дії на ЯВК КК під час кріоконсервування. При цьому 

додавання аскорбінової кислоти в концентраціях 0,1 і 0,15 мМ дозволило 

зберегти більшу кількість клітин в усіх експериментальних групах, що напряму 

може бути пов’язано з антиоксидантним ефектом даної кислоти [173]. Він може 

бути обумовлений тим, що аскорбінова кислота інактивує вільні радикали, 

утворюючи неактивний радикал (семідегідроаскорбат), тобто АК перехоплює 

АФК і відновлює їх [225], не дозволяючи викликати пов’язані зі збільшенням 

їхнього рівня пошкодження клітин.  

Оцінка збереженості ЯВК та ГПК, кріоконсервованих із 5% ДМСО та 0,1 

і 0,15 мМ АК (табл. 3.2.2) показала значуще збільшення даного показника до 

75-76 та 77-79%, що на 13 та 9% більше порівняно зі значеннями без додавання 

антиоксиданту. У групі, кріоконсервованій під захистом 7,5% ДМСО, 

спостерігалося збільшення числа збережених CD45+ та CD34+-клітин до 84-86 

та 87-88%, що перевищує контрольні значення на 14 та 10%. Додавання АК у 

такій концентрації до 10% ДМСО сприяло збереженню 81% ЯВК та 85% ГПК 

після кріоконсервування, що на 8 та 6% більше ніж було отримано при 

кріоконсервуванні зразків, до яких не було додано антиоксидант. 

Як зазначалося раніше, АК у великій концентрації (0,2 мМ) ніякого 

позитивного впливу на ядровмісні та прогеніторні клітини не чинила, а 

навпаки, у цих зразках спостерігалася тенденція до зниження рівня 
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збереженості даних клітин порівняно зі зразками, до яких було додано 0,1 та 

0,15 мМ концентрації АК (табл. 3.2.2). 

Таблиця 3.2.2 

Збереженість і життєздатність CD45+ та CD34+-клітин кордової крові 

після кріоконсервування в розчинах ДМСО та аскорбінової кислоти  

різної концентрації, % 

 

Конц. 
ДМСО, 

% 

Конц. 
АК, 
мМ 

Ядровмісні клітини  
(CD45+) 

Гемопоетичні прогеніторні 
клітини (CD34+) 

Збереженість Життєздатність Збереженість Життєздатність 

2,5 Контр. 47,2±3,7 21,8±5,1 52,8±1,8 24,7±2,7 
0,05 50,1±4,1 21,2±3,2 53,1±1,8 24,9±2,5 
0,1 52,4±2,8 25,4±3,7 56,3±1,7 28,7±3,3 
0,15 53,7±5,9 23,9±4,5 55,9±1,3 26,2±1,4 
0,2 50,4±3,1 21,9±2,7 52,9±2,2 25,1±1,9 

5 Контр. 63,2±2,7 75,2±3,9 70,1±2,4 80,1±3,2 
0,05 74,6±2,7* 75,8±3,1 76,2±2,1* 80,8±2,1 
0,1 76,6±1,4* 78,5±2,1 79,1±3,3* 81,8±1,4 
0,15 75,4±3,7* 79,3±3,6 77,4±2,8* 82,6±1,7 
0,2 67,5±2,9 65,8±4,1* 70,8±1,9 78,4±2,3 

7,5 Контр. 72,1±3,2 78,5±4,2 78,3±3,1 82,6±2,4 
0,05 77,7±6,7 80,9±3,8 82,6±1,5 84,3±2,8 
0,1 84,5±4,3* 82,8±4,5 87,4±2,6* 86,2±2,2 
0,15 86,4±5,1* 84,2±3,7 88,6±3,1* 87,1±3,1 
0,2 79,1±6,9 78,1±3,4 82,4±1,8 82,9±1,9 

10 Контр. 73,4±2,1 76,9±3,1 79,1±2,9 81,4±2,1 
0,05 77,6±4,7 72,5±4,1 81,2±2,2 79,4±1,1 
0,1 81,4±4,4* 73,8±4,2 85,4±2,5* 80,1±2,7 
0,15 81,1±6,7* 72,8±4,1 84,9±2,1* 78,5±1,8 
0,2 76,1±7,1 62,7±3,2* 80,8±1,6 75,2±2,8* 

15 Контр. 65,2±2,2 72,6±2,9 72,4±4,1 79,3±3,7 
0,05 64,7±1,6 71,4±1,7 73,1±1,6 79,7±1,6 
0,1 66,8±1,2 73,1±1,2 73,6±1,2 80,4±2,3 
0,15 69,5±3,8 74,2±2,4 74,8±2,7 79,1±1,4 
0,2 63,2±2,4 70,8±2,7 72,7±1,7 78,2±1,7 

Примітка: Дані представлено у відсотках, у вигляді М±SЕ. * – різниця 

статистично значуща по відношенню до контрольних значень без додавання 

антиоксиданту, р<0,05.  
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Ми припускаємо, що це може бути пов’язано з тим, що надмірний вміст 

аскорбінової кислоти (окислених метаболітів, таких як дегідроаскорбат і 

монодегідроаскорбат) може мати прооксидантний ефект. Наявність у АК як 

антиоксидантних, так і прооксидантних властивостей неодноразово зазначалося 

дослідниками [150]. Антиоксидантний ефект, за даних умов експерименту, мав 

місце до концентрації АК 0,15 мМ, а з ростом її вмісту не тільки зменшується 

ймовірність інактивації радикалів, а й навпаки підсилюються окислювальні 

процеси, рівень яких, як було показано раніше, збільшується ще й при 

додаванні до клітин ДМСО. 

Оцінка життєздатності ЯВК КК та ГПК показала (табл. 3.2.2), що 

результати кріоконсервування з додаванням АК у концентраціях 0,05; 0,1 та 

0,15 мМ не відрізнялись від аналогічних показників без використання 

антиоксиданту. Застосування ж високої концентрації АК (0,2 мМ) призводило 

до зменшення кількості життєздатних клітин в суспензії по відношенню до 

контрольних значень. Використання максимальної концентрації АК (0,2 мМ) 

призводило до зниження життєздатності CD45+-клітин, кріоконсервованих із 5 

та 10% ДМСО на 10 та 14%, відповідно. Життєздатність CD34+-клітин у зразку 

з 10% ДМСО знижувалася на 6%, що вказує на прооксидантний вплив АК. 

У наступних серіях експериментів визначали вихід життєздатних CD45+-

клітин після заморожування-відігрівання (рис. 3.2.2). Було виявлено, що 

додавання до кріозахисного середовища з 5% ДМСО АК у концентраціях 0,1 та 

0,15 мМ сприяло збільшенню виходу життєздатних клітин до рівня, який 

забезпечував загальновживаний режим кріоконсервування з використанням 7,5 

та 10% розчинів ДМСО – до 60% CD45+7AAD--клітин.  

При додаванні 0,15 мМ даного антиоксиданту до суспензії клітин, 

кріоконсервованих із ДМСО у концентрації 7,5% (рис. 3.2.2), вихід 

життєздатних CD45+-клітин одразу після розморожування становив 73%, в той 

час як без додавання антиоксиданту – 57%. 
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Рис. 3.2.2. Вихід життєздатних CD45+-клітин після кріоконсервування 

відносно їх початкового рівня до заморожування в розчинах ДМСО та 

аскорбінової кислоти різної концентрації 

Примітка: Дані представлено у відсотках, у вигляді М±SЕ. * – різниця 

статистично значуща по відношенню до відповідної групи контрольних значень 

без додавання антиоксиданту із рівнем р<0,05. 

 

Треба зазначити, що додавання АК у концентрації 0,2 мМ не сприяло 

збільшенню виходу ЯВК у життєздатному стані порівняно з трьома іншими 

концентраціями аскорбінової кислоти, що говорить про зависоку концентрацію 

антиоксиданту для даного типу клітин. Вихід життєздатних CD45+-клітин після 

кріоконсервування у зразках із 2,5; 10 і 15% ДМСО та АК значуще не 

відрізнявся від показників у зразках, кріоконсервованих без АК.  

Аналіз виходу життєздатних ГПК після кріоконсервування (рис. 3.2.3) 

показав, що результати кріоконсервування CD34+-клітин в розчинах, які містять 

5% ДМСО та ефективні концентрації АК (0,1 та 0,15 мМ), досягали рівня 

даних, отриманих із загальновживаними концентраціями ДМСО (7,5 та 10%) 

без застосування антиоксиданту (вихід до 65% життєздатних клітин).  

Додавання 0,1 та 0,15 мМ розчину АК до 7,5% ДМСО (рис. 3.2.3) 

забезпечувало вихід життєздатних CD34+-клітин на рівні 77% після 
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розморожування, в той час як у зразку без додавання антиоксиданту було 

отримано 65% життєздатних ГПК. 

 

Рис. 3.2.3. Вихід життєздатних CD34+-клітин після кріоконсервування 

відносно їх початкового рівня до заморожування в розчинах ДМСО та 

аскорбінової кислоти різної концентрації 

Примітка: Дані представлено у відсотках, у вигляді М±SЕ. * – різниця 

статистично значуща по відношенню до відповідної групи контрольних значень 

без додавання антиоксиданту із рівнем р<0,05.  

 

Слід відзначити, що у зразках із 0,2 мМ концентрацією АК не 

спостерігалося збільшення виходу життєздатних CD34+-клітин. При інших 

комбінаціях АК та ДМСО вихід життєздатних ГПК не відрізнявся від зразків, 

до яких не було додано антиоксидант. 

На наступному етапі нами був проаналізований вплив АК на кількість 

клітин із надлишковим вмістом АФК в суспензіях ЯВК після 

кріоконсервування з ДМСО в різних концентраціях разом із додаванням АК. 

Наведені на рис. 3.2.4 дані після кріоконсервування суспензій ЯВК, 

оброблених ДМСО в різних концентраціях, з додаванням АК 

продемонстрували, що навіть така мінімальна концентрація даного 

антиоксиданту, як 0,05 мМ, забезпечувала зниження кількості клітин із 
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надлишковим вмістом АФК в групі з 10% ДМСО до 16,3±1,0% порівняно з 21% 

контрольних значень у суспензіях, до яких не було додано антиоксидант.  

 

Рис. 3.2.4. Кількість ядровмісних клітин кордової крові із надлишковим 

вмістом АФК після кріоконсервування в розчинах ДМСО та аскорбінової 

кислоти різної концентрації 

Примітка: Дані представлено у відсотках, у вигляді М±SЕ. * – різниця 

статистично значуща по відношенню до відповідної групи контрольних значень 

без додавання антиоксиданту із рівнем р<0,05.  

 

У свою чергу застосування концентрацій АК 0,1 і 0,15 мМ забезпечувало 

значуще зниження даного показника в групі, кріоконсервованій з ДМСО в 

концентрації 5% (з 29,5±4,7% у зразку без додавання АК до 21,2±2 та 19,7±2,7% 

у зразках з антиоксидантом), в інших групах можна говорити лише про 

тенденцію до зниження (рис. 3.2.4).  

Додавання АК у найвищій з досліджуваних нами концентрацій (0,2 мМ) 

викликало збільшення кількості клітин із надлишковим вмістом АФК у зразку з 

7,5% ДМСО і становило 27,3±2,8%, що на 7% більше, порівняно з відповідним 

зразком, до якого не було додано антиоксидант. Отримані результати разом із 

даними про зниження життєздатності клітин при використанні цієї 

концентрації АК (табл. 3.2.2) служать підтвердженням її прооксидантної дії, яка 
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може бути пов’язана з тим, що АК представлена в рідині у вигляді АК і 

аскорбінового радикала А, який, якщо накопичується надмірно, може 

індукувати утворення вільних радикалів [21]. Тому, підвищені концентрації АК 

можуть призводити до накопичення проміжного продукту – аскорбінового 

радикалу А та індукувати оксидативний стрес. 

Таким чином, у ході проведених досліджень було з’ясовано, що 

використання АК під час кріоконсервування ЯВК КК сприяло зниженню 

кількості клітин із надлишковим вмістом АФК та збільшенню їх збереженості 

та життєздатності, проте її концентрація має бути ретельно підібрана. Найбільш 

ефективними виявилися концентрації 0,1 та 0,15 мМ даного антиоксиданту. 

 

3.3. Вплив кріозахисних розчинів, які містять різні концентрації 

ДМСО та N-ацетил-L-цистеїну, на стан ядровмісних клітин кордової крові 

до та після кріоконсервування 

 

На наступному етапі нами були проведені дослідження з визначення 

цитопротекторного ефекту такої речовини з антиоксидантними властивостями 

як N-ацетил-L-цистеїн (АЦ), який характеризується не тільки безпосередньою 

антиоксидантною активністю завдяки SH-групам, але й бере участь у синтезі 

глутатіону та сприяє детоксикації шкідливих речовин. Таким чином, розробка 

методів кріоконсервування ЯВК КК, в тому числі ГПК, з використанням АЦ 

може бути перспективною. Тому наступним завданням було проведення 

досліджень щодо визначення впливу різних концентрацій ДМСО та АЦ на 

показники збереженості та життєздатності ядровмісних та гемопоетичних 

прогеніторних клітин кордової крові до та після кріоконсервування. 

Виходячи з даних літератури, для з’ясування оптимальної концентрації 

АЦ нами були проведені експерименти з вивчення його антиоксидантної дії у 

різних концентраціях: 5; 10; 15 і 30 мМ. 

Результати проведених експериментів показали, що додавання до 

кріозахисного середовища АЦ на етапі еквілібрації з ДМСО (табл. 3.3.1) значно 
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не впливало на збереженість як ЯВК, так і ГПК перед кріоконсервуванням, 

порівняно з даними, отриманими без додавання антиоксиданту.  

Таблиця 3.3.1 

Збереженість і життєздатність CD45+ та CD34+-клітин кордової крові 

після еквілібрації в розчинах ДМСО та N-ацетил-L-цистеїну  

різної концентрації протягом 30 хв, % 

 

Конц. 
ДМСО, 

% 

Конц. 
АЦ,  
мМ 

Ядровмісні клітини  
(CD45+) 

Гемопоетичні прогеніторні 
клітини (CD34+) 

Збереженість Життєздатність Збереженість Життєздатність 

2,5 Контр. 98,8±0,9 95,6±1,6 99,1±0,9 97,4±2,3 
5 98,2±1,7 97,1±0,8 99,7±0,3 97,1±2,3 

10 98,4±0,9 97,2±1,0 99,3±0,6 99,4±0,4 
15 99,0±0,6 97,5±0,9 99,1±0,5 99,7±0,3 
30 97,9±2,1 97,2±0,8 98,7±1,3 98,1±1,1 

5 Контр. 98,4±0,8 94,5±1,4 98,9±1,1 96,8±3,1 
5 98,6±1,3 94,4±0,9 99,1±0,8 96,8±1,8 

10 98,5±1,7 95,6±2,1 98,9±1,0 97,1±2,4 
15 98,4±0,8 92,8±0,9 98,7±0,9 98,2±3,2 
30 98,4±1,4 93,8±1,0 98,5±1,2 95,1±1,9 

7,5 Контр. 95,6±2,8 94,4±2,1 97,4±1,8 96,1±2,4 
5 96,3±1,4 96,3±0,6 97,5±2,3 97,4±1,3 

10 96,0±0,9 94,5±1,6 98,4±1,0 96,9±2,1 
15 96,4±1,2 94,8±1,2 98,1±1,7 96,3±3,2 
30 94,2±0,8 94,2±0,9 97,6±2,1 95,7±2,7 

10 Контр. 87,6±2,9 92,0±1,7 92,1±2,5 94,1±1,7 
5 91,4±1,1 91,2±1,6 92,9±2,4 93,8±2,5 

10 91,2±0,7 93,0±1,0 96,8±3,1 96,1±3,1 
15 97,0±1,8* 93,8±1,1 97,1±2,1* 95,2±2,2 
30 86,5±0,7 91,9±2,1 93,6±1,7 94,1±2,9 

15 Контр. 83,7±2,5 91,8±1,6 89,2±3,2 93,7±2,8 
5 90,2±4,0 93,6±1,0 93,8±2,1 93,9±1,6 

10 93,3±0,8* 93,3±1,2 95,1±1,9* 95,2±2,2 
15 94,2±1,8* 91,2±1,7 94,9±1,3* 93,4±1,9 
30 80,6±1,2 90,2±1,2 87,4±1,4 92,7±2,4 

Примітка: Дані представлено у відсотках, у вигляді М±SЕ. * – різниця 

статистично значуща по відношенню до контрольних значень без додавання 

антиоксиданту; р<0,05.  
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Проте слід зазначити, що застосування АЦ у концентраціях 10 та 15 мМ у 

комбінації з 15% ДМСО та 15 мМ АЦ із 10% ДМСО (табл. 3.3.1) забезпечувало 

значуще підвищення кількості збережених CD45+-клітин та, зокрема, CD34+-, 

що говорить про позитивний вплив даного антиоксиданту на клітини, який 

може бути проявом детоксикуючих властивостей АЦ за даних концентрацій.  

Показники життєздатності ЯВК/ГПК після еквілібрації із різними 

концентраціями ДМСО та АЦ значуще не відрізнялися від контрольних значень 

(табл. 3.3.1). 

Результати проведених експериментів із впливу АЦ на кількість клітин із 

надлишковим вмістом АФК показали (рис. 3.3.1), що додавання 5 та 30 мМ 

розчинів АЦ в кріопротекторні середовища, що містять різні концентрації 

ДМСО, не виявляли антиоксидантної дії на клітини на етапі еквілібрації. 

 

Рис. 3.3.1. Кількість ядровмісних клітин кордової крові з надлишковим 

вмістом АФК після еквілібрації їх у розчинах ДМСО та N-ацетил-L-цистеїну 

різної концентрації протягом 30 хв 

Примітка: Дані представлено у відсотках, у вигляді М±SЕ. * – різниця 

статистично значуща по відношенню до відповідної групи контрольних значень 

без додавання антиоксиданту із рівнем р<0,05.  
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Як було зазначено вище, збільшення концентрації кріопротектора 

призводило до зростання кількості DCF+ ядровмісних клітин. При цьому 

еквілібрація зразків із розчином АЦ у кінцевій концентрації 10 мМ призводила 

до певного зниження кількості клітин із надлишковим вмістом АФК в усіх 

експериментальних групах (рис. 3.3.1). У зразках із 15 мМ концентрацією АЦ 

спостерігалося значуще зниження кількості CD45+DCF+-клітин навіть в 

розчинах, що містили ДМСО у концентраціях 10 та 15%, а також при 

застосуванні низьких (2,5 та 5%) концентрацій кріопротектора порівняно з 

відповідними групами клітин, інкубованими без внесення антиоксиданту. N-

ацетил-L-цистеїн у даній концентрації (15 мМ) знижував кількість DCF+-клітин 

на 2-5% у зразках із вищезазначеними концентраціями ДМСО. Таким чином, 

даний антиоксидант ще на етапі обробки кріопротектором здійснював 

цитопротекторний вплив як при низьких концентраціях ДМСО, так і, що 

особливо важливо, при більш високих токсичних концентраціях, які можуть 

призводити у подальшому до загибелі клітин.  

Наступним завданням було оцінити ефективність кріоконсервування 

ядровмісних та гемопоетичних прогеніторних клітин кордової крові у 

кріозахисних розчинах, які містять різні концентрації ДМСО та АЦ. 

Заморожування ЯВК у середовищах, які містять ДМСО та АЦ, 

забезпечувало більш високі показники збереженості ЯВК КК (табл. 3.3.2) 

порівняно з відповідними контрольними групами без АЦ. Додавання 5 мМ 

концентрації АЦ до кріозахисного середовища з 5 та 7,5% ДМСО сприяло 

збільшенню кількості збережених CD45+-клітин до 69,4±1,8 та 78,8±1,5%, 

відповідно. Застосування концентрацій АЦ 10 та 15 мМ у розчині підвищувало 

кількість ЯВК КК майже в усіх експериментальних групах, окрім зразків, 

кріоконсервованих у розчинах, що містять 2,5 і 15% ДМСО та 10 мМ АЦ. 

Найбільша кількість збережених клітин спостерігалась при застосуванні 

антиоксиданту у концентрації 10 та 15 мМ у комбінації з 7,5 (83,9±4,3 та 

84,5±1,4%) та 10% ДМСО (84,6±5,9 та 86,4±2,8%, відповідно).  
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Таблиця 3.3.2  

Збереженість і життєздатність CD45+ та CD34+-клітин кордової крові 

після кріоконсервування в розчинах ДМСО та N-ацетил-L-цистеїну  

різної концентрації, % 

 

Конц. 
ДМСО, 

% 

Конц. 
АЦ, 
мМ 

Ядровмісні клітини  
(CD45+) 

Гемопоетичні прогеніторні 
клітини (CD34+) 

Збереженість Життєздатність Збереженість Життєздатність 

2,5 Контр. 47,2±3,7 21,8±5,1 52,8±1,8 24,7±2,7 
5 48,6±2,1 20,7±3,1 53,7±2,1 26,1±3,7 

10 50,0±7,2 23,5±3,2 55,1±1,7 27,2±2,8 
15 53,6±1,6* 28,2±1,4 57,4±2,9 29,8±4,1 
30 51,3±2,7 19,7±1,6 54,2±2,8 25,8±2,2 

5 Контр. 63,2±2,7 75,2±3,9 70,1±2,4 80,1±3,2 
5 69,4±1,8* 75,7±1,2 73,2±1,8 81,3±1,8 

10 72,3±2,8* 74,5±3,7 75,4±1,4* 84,2±1,3 
15 71,2±1,6* 74,8±1,6 76,1±2,1* 83,1±2,6 
30 68,6±1,9* 73,2±1,4 72,8±1,5 80,9±2,0 

7,5 Контр. 72,1±3,2 78,5±4,2 78,3±3,1 82,6±2,4 
5 78,8±1,5* 77,5±1,6 79,3±2,2 84,8±2,1 

10 83,9±4,3* 80,1±3,9 86,4±1,6* 86,6±1,8 
15 84,5±1,4* 80,5±1,5 88,2±3,1* 88,2±1,5* 
30 79,5±2,2* 77,3±2,1 80,1±1,7 85,2±1,1 

10 Контр. 73,4±2,1 76,9±3,1 79,1±2,9 81,4±2,1 
5 77,8±3,4 73,1±1,8 80,8±4,1 83,2±1,4 

10 84,6±5,9* 77,8±2,9 88,6±2,8* 87,8±3,3* 
15 86,4±2,8* 78,2±3,1 90,2±3,1* 86,6±2,1* 
30 83,3±1,7* 77,9±2,5 81,3±1,4 84,4±1,8 

15 Контр. 65,2±2,2 72,6±2,9 72,4±4,1 79,3±3,7 
5 65,3±1,4 71,3±3,1 72,9±2,3 81,2±2,4 

10 68,9±4,7 76,2±1,6 77,1±1,7 80,9±1,6 
15 71,2±2,2* 75,4±2,7 76,8±2,4 84,3±1,5 
30 66,3±3,4 71,2±4,3 73,8±1,5 80,2±1,9 

Примітка: Дані представлено у відсотках, у вигляді М±SЕ. * – різниця 

статистично значуща по відношенню до контрольних значень без додавання 

антиоксиданту; р<0,05. 

 

Це можна пояснити тим, що АЦ містить SH-групу і здатний інактивувати 

АФК, тому його застосування забезпечує як заповнення дефіциту глутатіону, 
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так і безпосередню антиоксидантну дію, а також введення АЦ знижує 

інтенсивність утворення малонового діальдегіду, попереджаючи розвиток 

процесів перекисного окислення ліпідів у мембрані [305], які здатні призвести 

до загибелі клітин. 

Застосування АЦ у концентрації 30 мМ (табл. 3.3.2) у групах із 5; 7,5 та 

10% ДМСО сприяло збільшенню кількості збережених CD45+-клітин на 5-10% 

порівняно з контрольними значеннями, проте, ці дані нижчі, ніж ті, які були 

отримані в зразках із 10 та 15 мМ концентраціями антиоксиданту. 

Аналізуючи отримані дані зі збереженості CD34+-клітин (табл. 3.3.2), 

кріоконсервованих із додаванням АЦ, слід зазначити, що додавання до 

суспензії клітин із різними концентраціями ДМСО АЦ у концентрації 5 та 30 

мМ не викликало значущих змін порівняно з даними, отриманими без 

антиоксиданту. Проте застосування концентрацій АЦ 10 та 15 мМ сприяло 

збільшенню рівня збереженості в експериментальних групах із 5, 7,5 та 10% 

ДМСО. Найбільша кількість збережених CD34+-клітин була отримана при 

застосуванні 10 та 15 мМ концентрацій антиоксиданту у комбінації з 7,5 

(86,4±1,5 та 88,2±3,1%) та 10% ДМСО (88,6±2,8 та 90,2±3,1%, відповідно), що 

на 10% більше порівняно з контролем. Результати кріоконсервування ГПК в 

розчинах, що містять 5% ДМСО та зазначені вище ефективні концентрації АЦ 

були на рівні даних, отриманих із загальновживаними концентраціями ДМСО 

(7,5 та 10%) без застосування антиоксидантів.  

Аналіз життєздатності ЯВК після кріоконсервування (табл. 3.3.2) не 

виявив значущих відмінностей між експериментальними групами. Проте в 

зразках, кріоконсервованих із додаванням АЦ у кінцевих концентраціях 10 та 

15 мМ спостерігалося певне підвищення кількості життєздатних CD45+-клітин 

порівняно з іншими двома застосованими нами концентраціями. 

Порівняльний аналіз життєздатності CD45+- та CD34+-клітин (табл. 3.3.2) 

після кріоконсервування з додаванням АЦ продемонстрував більш високу 

життєздатність стовбурових клітин. Додавання АЦ у низькій (5 мМ) та високій 

(30 мМ) концентраціях не призводило до значущих змін життєздатності ГПК 
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порівняно з контрольними значеннями. У зразках, із 15 мМ концентрацією АЦ і 

7,5% ДМСО та 10 і 15 мМ АЦ і 10% ДМСО, спостерігалося значуще 

підвищення даного показника на 6% порівняно з контрольними значеннями.  

Аналіз виходу життєздатних CD45+-клітин після кріоконсервування (рис. 

3.3.2) дозволив виявити, що АЦ у концентрації 5 мМ не впливав на даний 

показник, можливо, через недостатню його концентрацію в зразку, в той час як 

застосування 10 та 15 мМ концентрації підвищувало вихід життєздатних ЯВК у 

зразках, кріоконсервованих із 7,5 та 10% ДМСО до 69% порівняно з даними без 

додавання АЦ (57%). Слід відзначити, що АЦ у концентрації 15 мМ здатен 

зберегти CD45+7AAD--клітини навіть у групі з 15% ДМСО до 53,7±2,5%. Цей 

показник був на рівні даних, отриманих із 5% ДМСО.  

 

Рис. 3.3.2. Вихід життєздатних CD45+-клітин після кріоконсервування 

відносно їх початкового рівня до заморожування в розчинах ДМСО та N-

ацетил-L-цистеїну різної концентрації 

Примітка: Дані представлено у відсотках, у вигляді М±SЕ. * – різниця 

статистично значуща по відношенню до відповідної групи контрольних значень 

без додавання антиоксиданту із рівнем р<0,05. 

 

Додавання до кріозахисного розчину з ДМСО АЦ у кінцевій концентрації 

30 мМ призводило до зниження виходу життєздатних CD45+-клітин практично 
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в усіх групах (окрім зразка з 10% ДМСО) порівняно з двома іншими (10 та 15 

мМ) концентраціями антиоксиданту (рис. 3.3.2). Можливо, за даної 

концентрації (30 мМ) АЦ проявляв прооксидантні властивості та не здатен 

регулювати рівні окисленої та відновленої форм глутатіону шляхом 

тіолдисульфідного обміну з цистеїном [75]. У результаті цього окислювальний 

стрес може привести до істотного накопичення окисленої форми глутатіону 

[258]. Підвищений вміст її в клітині, в свою чергу, може викликати окислення 

тіолових груп білків плазми і (або) білків базолатеральних мембран клітин 

тканини та їх інактивацію, бо у нормі вміст окисленої форми глутатіону 

набагато нижчий, ніж відновленої його форми [23, 305].  

Вихід життєздатних CD34+-клітин (рис. 3.3.3) після кріоконсервування з 

різними концентраціями ДМСО та N-ацетил-L-цистеїном у концентраціях 5 та 

30 мМ був на одному рівні та значуще не відрізнявся від відповідних зразків, до 

яких не було додано антиоксидант.  

 

Рис. 3.3.3. Вихід життєздатних CD34+-клітин після кріоконсервування 

відносно їх початкового рівня до заморожування в розчинах ДМСО та N-

ацетил-L-цистеїну різної концентрації 

Примітка: Дані представлено у відсотках, у вигляді М±SЕ. * – різниця 

статистично значуща по відношенню до відповідної групи контрольних значень 

без додавання антиоксиданту із рівнем р<0,05.  
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Збільшення концентрації АЦ до 10 та 15 мМ у середовищі призводило до 

значущого підвищення кількості життєздатних ГПК в усіх зразках (рис. 3.3.3). 

Слід зазначити, що вихід життєздатних CD34+-клітин у групах із 5% ДМСО та 

АЦ у кінцевих концентраціях 10 та 15 мМ був на рівні зразків із 7,5 та 10% 

ДМСО, до яких не було додано антиоксидант (65-67%). Найбільша кількість 

CD34+7AAD--клітин була отримана після кріоконсервування у розчинах із АЦ у 

кінцевих концентраціях 10 та 15 мМ та 7,5 (74,8±2,4 та 77,8±2,3%, відповідно) і 

10% ДМСО (77,8±3,3 та 78,1±3,1%, відповідно). 

На наступному етапі було проаналізовано вплив АЦ на кількість 

CD45+DCF+-клітин після кріоконсервування з ДМСО в різних концентраціях. 

Аналіз результатів показав (рис. 3.3.4), що у зразках, кріоконсервованих 

із додаванням АЦ, спостерігалася менша кількість клітин із надлишковим 

вмістом АФК у 2-2,5 рази по відношенню до відповідних груп, 

кріоконсервованих без антиоксиданту, за виключенням 2,5% ДМСО.  

 

Рис. 3.3.4. Кількість ядровмісних клітин кордової крові з надлишковим 

вмістом АФК після кріоконсервування в розчинах ДМСО та N-ацетил-L-

цистеїну різної концентрації 

Примітка: Дані представлено у відсотках, у вигляді М±SЕ. * – різниця 

статистично значуща по відношенню до відповідної групи контрольних значень 

без додавання антиоксиданту із рівнем р<0,05.  
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Слід відзначити, що АЦ проявляв значну антиоксидантну дію навіть при 

застосуванні високої (15%) концентрації кріопротектора. При цьому АЦ у 

концентрації 5 та 30 мМ, незалежно від концентрації кріопротектора, виявляв 

меншу ефективність щодо зниження внутрішньоклітинного вмісту АФК 

порівняно з розчинами АЦ у кінцевій концентрації 10 і 15мМ.  

Найменша кількість CD45+DCF+-клітин (рис. 3.3.4) була отримана в 

зразках, кріоконсервованих із 7,5 і 10% розчином ДМСО та додаванням 

антиоксиданту АЦ до кінцевих концентрацій 10 мМ (8,7±2,1 та 8,3±1,3%, 

відповідно) і 15 мМ (9,1±1,7 та 9,2±2,1%, відповідно) на 12-13% (рис. 3.3.5 (дані 

типового експерименту)), що повністю збігається з даними зі збереженості та 

життєздатності (табл. 3.3.2).  

 

Рис. 3.3.5. Цитограма ядровмісних клітин кордової крові з надлишковим 

вмістом АФК після кріоконсервування в розчині 7,5% ДМСО та 10 мМ N-

ацетил-L-цистеїну 

Примітка: FL1-H – інтенсивність флуоресценції DCF. 

 

Слід зазначити, що у зразках, кріоконсервованих в розчинах із 2,5% 

ДМСО та 10 і 15 мМ концентрацію АЦ спостерігалося збільшення кількості 

клітин із надлишковим вмістом АФК порівняно з контрольними значеннями. 

Це може бути пов’язано з тим, що АЦ у даних зразках сприяв збереженню 

більшої кількості клітин, у тому числі, мічених DCF, які не руйнувались, а 

залишались у суспензії та йшли до аналізу, про що свідчать дані з табл. 3.3.2. 
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Таким чином, отримані дані показали, що додавання до кріозахисного 

середовища з ДМСО антиоксиданту АЦ сприяло зменшенню кількості DCF+- 

клітин і таким чином попередженню розвитку окисного стресу в ЯВК КК під 

час кріоконсервування. Найбільш ефективними виявилися концентрації 10 та 

15 мМ, які в комбінації з 7,5 та 10% ДМСО значно підвищували показники 

збереженості та життєздатності клітин після кріоконсервування. 

 

3.4. Оцінка стану ядровмісних клітин кордової крові до та після 

кріоконсервування в розчинах, які містять різні концентрації ДМСО та 

глутатіону 

Оскільки ключова роль у захисті клітин від окисного стресу відводиться 

системі глутатіону, яка нейтралізує перекиси ліпідів і підтримує у 

відновленому стані SH-групи білків, наступним антиоксидантом, який було 

використано, став глутатіон [127]. Існують дані, що кріоконсервування 

призводить до збіднення відновленого глутатіону в мітохондріях [52, 144], 

через дефектне функціонування носія, відповідального за перенесення його з 

цитоплазми до мітохондріального матриксу [239]. Через первинний дефект під 

час транспортування цитозольного глутатіону в мітохондрії, попередники 

глутатіону (АЦ та АК) можуть бути неефективні в поповненні рівнів 

мітохондріальних його запасів, не дивлячись на значне збільшення його в 

цитозолі.  

Виходячи із вищенаведеного, доцільно було провести оцінку впливу 

глутатіону на ЯВК і ГПК КК під час кріоконсервування. Для визначення 

антиоксидантного ефекту на ЯВК КК нами було обрано такий діапазон 

концентрацій глутатіону: 0,5; 1; 3 та 5 мМ/л. 

Аналіз збереженості ЯВК та ГПК, інкубованих із кріопротектором з 

додаванням глутатіону (табл. 3.4.1) продемонстрував відсутність значущих 

відмінностей від аналогічних показників без використання антиоксиданту 

практично в усіх експериментальних групах, окрім 10% ДМСО: додавання 1 та 

3 мМ розчинів глутатіону до даної концентрації сприяло підвищенню кількості 
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збережених ЯВК на 5 та 7% порівняно з контролем та збільшувало рівень 

збереженості CD34+-клітин (зразок із 3 мМ глутатіоном) до 96,1±1,1%. 

Таблиця 3.4.1 

Збереженість і життєздатність CD45+ та CD34+-клітин кордової крові 

після еквілібрації в розчинах ДМСО та глутатіону  

різної концентрації протягом 30 хв, % 

 

Конц. 
ДМСО, 

% 

Конц. 
GSH, 
мМ 

Ядровмісні клітини  
(CD45+) 

Гемопоетичні прогеніторні 
клітини (CD34+) 

Збереженість Життєздатність Збереженість Життєздатність 

2,5 Контр. 98,8±0,9 95,6±1,6 99,1±0,9 97,4±2,3 
0,5 98,9±1,1 96,1±0,9 99,2±0,8 98,8±1,2 
1 99,3±0,7 97,8±1,2 99,8±0,2 98,1±1,8 
3 99,4±0,6 97,3±1,8 99,4±0,6 99,1±0,7 
5 97,9±1,9 94,7±2,1 98,9±0,7 97,9±2,1 

5 Контр. 98,4±0,8 94,5±1,4 98,9±1,1 96,8±3,1 
0,5 98,8±1,2 94,1±1,2 99,0±0,6 97,7±1,5 
1 99,1±0,7 96,8±1,9 99,3±0,4 98,2±1,1 
3 99,3±0,5 95,9±0,8 98,9±0,9 98,4±1,3 
5 98,1±1,5 93,6±1,0 98,1±1,0 96,5±2,2 

7,5 Контр. 95,6±2,8 94,4±2,1 97,4±1,8 96,1±2,4 
0,5 96,8±1,4 96,9±0,8 97,9±1,7 98,9±0,7 
1 97,4±1,2 98,2±1,7 98,4±1,2 99,3±0,5 
3 97,9±1,8 97,4±1,7 98,7±1,9 99,7±0,1 
5 96,1±0,6 95,3±2,6 97,6±2,3 97,7±1,8 

10 Контр. 87,6±2,9 92,0±1,7 92,1±2,5 94,1±1,7 
0,5 92,1±0,7 92,8±0,9 93,4±1,2 96,3±2,5 
1 92,9±1,4* 95,8±1,1* 95,2±2,3 97,2±1,1 
3 94,1±2,7* 94,7±1,8 96,1±1,1* 98,1±1,3* 
5 91,5±1,9 91,6±1,4 94,2±3,0 95,8±1,7 

15 Контр. 83,7±2,5 91,8±1,6 89,2±3,2 93,7±2,8 
0,5 84,2±1,3 92,4±2,8 91,4±3,7 94,5±3,2 
1 85,8±1,7 93,8±1,7 92,6±2,1 95,2±2,1 
3 86,1±1,1 93,6±2,1 92,9±1,9 96,1±1,3 
5 82,4±2,7 90,4±3,1 90,8±1,7 92,8±2,2 

Примітка: Дані представлено у відсотках, у вигляді М±SЕ. * – різниця 

статистично значуща по відношенню до контрольних значень без додавання 

антиоксиданту; р<0,05.  
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Подібні результати було отримано під час аналізу життєздатності (табл. 

3.4.1): відсутні значущі зміни практично в усіх експериментальних групах, 

окрім групи, в якій еквілібрація ЯВК протягом 30 хв із 10% ДМСО та 1 мМ 

глутатіону призводила до збільшення рівня життєздатності клітин до 

95,8±1,1%, а з 3 мМ глутатіону – до 98,1±1,3% життєздатних ГПК. Слід 

відзначити, що спостерігалася тенденція до зниження збереженості та 

життєздатності ЯВК/ГПК КК із підвищенням концентрації кріопротектора. 

Проведені нами дослідження також дозволили встановити, що 

еквілібрація ЯВК КК із ДМСО та глутатіоном у низькій (0,5 мМ) концентрації 

не змінювала рівень АФК в клітинах порівняно з контролем (рис. 3.4.1). 

Значуще зниження кількості CD45+DCF+-клітин спостерігалося при підвищенні 

концентрації глутатіону до 1 та 3 мМ у зразках із ДМСО у концентраціях 5% 

(до 8,4±0,6 та 7,6±0,7%, відповідно), 7,5% (до 10,6±0,8 та 10,1±0,9%, 

відповідно) та 10% (до 14,8±1 та 13,1±0,7%, відповідно).  

 

Рис. 3.4.1. Кількість ядровмісних клітин кордової крові з надлишковим 

вмістом АФК після еквілібрації в розчинах ДМСО та глутатіону різної 

концентрації протягом 30 хв 

Примітка: Дані представлено у відсотках, у вигляді М±SЕ. * – різниця 

статистично значуща по відношенню до відповідної групи контрольних значень 

без додавання антиоксиданту із рівнем р<0,05.  
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При додаванні даних концентрацій антиоксиданту (1 та 3 мМ) до 

наднизької концентрації ДМСО (2,5%) значущих змін порівняно з контролем не 

спостерігалось. Це може свідчити про те, що концентрація 2,5% чинить слабкий 

вплив на структурно-функціональний стан клітин, що проявляється в незначній 

кількості ЯВК КК із надлишковим вмістом АФК. Навпаки, ДМСО у 

концентрації 15% призводив до збільшення кількості клітин із надлишковим 

вмістом АФК, при цьому, додавання антиоксиданту до даної групи не 

призводило до зниження DCF+-клітин ймовірно через високу токсичність 

кріопротектора. Хоча навіть за даної концентрації спостерігалася тенденція до 

зниження кількості ЯВК із надлишковим вмістом АФК, що свідчить про сильні 

антиоксидантні властивості глутатіону. 

Інкубація клітин у 5 мМ розчині глутатіону не призводила до значущого 

зниження АФК у клітинах в усіх експериментальних групах (рис. 3.4.1), а при 

додаванні даної концентрації до зразків із 15% ДМСО навіть спостерігалося 

підвищення кількості DCF+-клітин. Це може свідчити про прооксидантний 

ефект, який, можливо проявлявся в порушенні функції ферменту 

глутатіонредуктази, який відповідає за відновлення окисленої форми 

антиоксиданту [21].  

Отримані нами результати після кріоконсервування показали, що 

застосування даного антиоксиданту в досліджуваних концентраціях здатне 

значно підвищити збереженість ЯВК КК навіть у наднизькій (2,5%) та високій 

концентраціях (15%) ДМСО – до 56 та 72%, відповідно (табл. 3.4.2). 

Застосування глутатіону у концентрації 0,5 мМ сприяло значущому 

збільшенню кількості збережених CD45+-клітин до 81,2±1,8% (у комбінації з 

7,5% ДМСО). Збільшення концентрації антиоксиданту до 1 та 3 мМ у зразку з 

ДМСО у концентрації 7,5 (88,9±2,4 та 90,1±2,6%, відповідно) та 10% (87,4±3,5 

та 90,8±1,7%, відповідно) зберігало до 90% ЯВК після кріоконсервування, що 

говорить про значний вклад глутатіону у захист клітин від пошкоджуючих 

факторів кріоконсервування.  
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Таблиця 3.4.2 

Збереженість та життєздатність CD45+ та CD34+-клітин кордової крові 

після кріоконсервування в розчинах ДМСО та  

глутатіону різної концентрації, % 

 

Конц. 
ДМСО, 

% 

Конц. 
GSH, 
мМ 

Ядровмісні клітини  
(CD45+) 

Гемопоетичні прогеніторні 
клітини (CD34+) 

Збереженість Життєздатність Збереженість Життєздатність 

2,5 Контр. 47,2±3,7 21,8±5,1 52,8±1,8 24,7±2,7 
0,5 54,8±2,8* 27,4±4,2 59,7±2,2* 29,6±4,1 
1 56,4±3,4* 30,5±2,6* 61,2±3,1* 33,8±2,7* 
3 55,1±3,0* 29,7±3,5 61,8±2,7* 32,3±3,5* 
5 53,2±2,5 26,8±2,8 58,4±2,1* 30,8±3,2* 

5 Контр. 63,2±2,7 75,2±3,9 70,1±2,4 80,1±3,2 
0,5 77,4±1,6* 78,4±1,3 80,5±3,3* 83,1±1,5 
1 79,1±0,9* 76,5±2,1 84,4±2,9* 84,8±2,1 
3 81,5±2,1* 77,3±1,8 85,8±2,6* 83,7±1,4 
5 78,2±1,8* 74,8±1,2 82,1±4,3* 81,2±2,5 

7,5 Контр. 72,1±3,2 78,5±4,2 78,3±3,1 82,6±2,4 
0,5 81,2±1,8* 80,4±2,1 87,1±2,0* 85,9±1,7 
1 88,9±2,4* 84,6±1,6 91,4±4,3* 90,8±3,8* 
3 90,1±2,6* 85,9±1,2 93,6±3,7* 91,2±4* 
5 87,6±2,1 82,1±2,9 90,8±3,1* 86,7±2,3 

10 Контр. 73,4±2,1 76,9±3,1 79,1±2,9 81,4±2,1 
0,5 79,8±1,9* 75,6±1,8 84,8±1,8* 80,9±2,4 
1 87,4±3,5* 80,3±2,2 90,5±3,5* 85,8±2,8 
3 90,8±1,7* 81,4±2,4 93,4±4,2* 86,7±3,2 
5 84,7±1,2* 78,9±1,6 89,6±5,1* 83,7±1,8 

15 Контр. 65,2±2,2 72,6±2,9 72,4±4,1 79,3±3,7 
0,5 70,4±1,8* 73,4±3,1 77,1±2,6 80,8±3,2 
1 71,6±2,6* 79,6±1,8* 79,5±2,2* 83,2±1,8 
3 72,8±1,2* 80,1±2,1* 78,7±3,1* 84,1±2,1 
5 70,1±3,7 74,7±4,2 76,4±2,3 82,3±1,6 

Примітка: Дані представлено у відсотках, у вигляді М±SЕ. * – різниця 

статистично значуща по відношенню до контрольних значень без додавання 

антиоксиданту; р<0,05.  
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Отримані дані зі збереженості з 5 мМ глутатіоном були нижчі ніж із 

концентраціями 1 та 3 мМ та залишались на рівні даних, отриманих із 

концентрацією 0,5 мМ (окрім зразка з 7,5% ДМСО, де спостерігалося 

збільшення кількості збережених клітин на 15% порівняно з контрольними 

значеннями). 

Аналіз кріоконсервованих ГПК кордової крові показав, що додавання 

глутатіону (табл. 3.4.2) також сприяло значному підвищенню їх збереженості 

порівняно з даними, отриманими без додавання антиоксиданту. Слід зазначити, 

що концентрації 0,5 та 5 мМ виявились менш ефективними порівняно з двома 

іншими (1 та 3 мМ), а при додаванні їх до 15% ДМСО взагалі не виявлено змін 

(можливо через токсичність кріопротектора). Застосування глутатіону в 

концентрації 1 та 3 мМ підвищувало рівень збереженості ГПК у зразках із 

ДМСО в концентраціях 7,5 (91,4±4,3 та 93,6±3,7%, відповідно) і 10% ДМСО 

(90,5±3,5 та 93,4±4,2%, відповідно) до 90-93% після кріоконсервування, в інших 

зразках даний показник був нижчий. 

Аналіз життєздатності ЯВК КК (табл. 3.4.2) не виявив значущих 

відмінностей від контрольних значень, крім зразків, у яких концентрація 

глутатіону складала 1 і 3 мМ, а ДМСО – 2,5 та 15%, що свідчить про сильний 

цитопротекторний ефект глутатіону під час кріоконсервування CD45+-клітин 

навіть при застосуванні наднизької (2,5%) та високої (15%) концентрації 

ДМСО. Використані комбінації ДМСО та глутатіону сприяли підвищенню 

життєздатності ЯВК КК до 30 (2,5% ДМСО) та 80% (15% ДМСО).  

Аналіз життєздатності ГПК (табл. 3.4.2), кріоконсервованих із 

додаванням глутатіону, продемонстрував збільшення кількості життєздатних 

CD34+-клітин у зразках із наднизькою концентрацією (2,5%) ДМСО при 

додаванні розчинів глутатіону в кінцевій концентрації 1, 3 та 5 мМ. Хоча в 

даній групі без додавання антиоксиданту відбулась значна руйнація клітин (про 

що свідчать дані зі збереженості (табл. 3.4.2)) глутатіон, завдяки своїм 

цитопротекторним властивостям, здатен не тільки підвищити показники 

збереженості, але й життєздатності даних клітин до 33%. При 
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кріоконсервуванні CD34+-клітин у розчинах із глутатіоном у концентрації 1 і 3 

мМ та ДМСО у кінцевій концентрації 7,5% спостерігалося підвищення 

життєздатності до 90,8±3,8 та 91,2±4%. В усіх інших зразках можна говорити 

про тенденцію до збільшення життєздатності ГПК після кріоконсервування. 

Визначення виходу життєздатних CD45+-клітин після кріоконсервування 

(рис. 3.4.2) продемонструвало значуще підвищення кількості життєздатних 

клітин після кріоконсервування ЯВК у розчинах, що містять ДМСО та 

глутатіон в усіх експериментальних групах, окрім 2,5 ДМСО (через значну 

руйнацію клітин).  

 

Рис. 3.4.2. Вихід життєздатних CD45+-клітин після кріоконсервування 

відносно їх початкового рівня до заморожування в розчинах ДМСО та 

глутатіону різної концентрації 

Примітка: Дані представлено у відсотках, у вигляді М±SЕ. * – різниця 

статистично значуща по відношенню до відповідної групи контрольних значень 

без додавання антиоксиданту із рівнем р<0,05.  

 

Додавання низької концентрації (0,5 мМ) глутатіону до ДМСО у 

концентрації 10 та 15% не призводило до значущих змін (рис. 3.4.2). 

Застосування концентрацій антиоксиданту 1 та 3 мМ у комбінації з 7,5% ДМСО 

здатне підвищувати вихід життєздатних ЯВК до 75,2±1,8 та 77,4±1,9%, 
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відповідно, що на 15 та 17% вище даних, отриманими без додавання 

антиоксиданту; у випадку з 10% ДМСО – до 70,2±1,7 і 73,9±2,7%, відповідно. 

Слід зазначити, що вихід життєздатних ЯВК після кріоконсервування з 5% 

ДМСО та глутатіоном був на рівні даних, отриманих із загальновживаними 

концентраціями ДМСО (7,5 та 10% ДМСО), до яких не було додано 

антиоксидант (63%). 

Аналіз виходу життєздатних CD34+-клітин (рис. 3.4.3) після 

кріоконсервування із додаванням до кріозахисного середовища глутатіону 

показав збільшення кількості життєздатних клітин практично в усіх 

експериментальних групах, окрім зразків із концентрацією антиоксиданту 0,5 

мМ та ДМСО у концентрації 2,5; 10 і 15%, де не спостерігалися відмінності 

порівняно з даними, отриманими без додавання антиоксиданту.  

 

Рис. 3.4.3. Вихід життєздатних CD34+-клітин після кріоконсервування 

відносно їх початкового рівня до заморожування в розчинах ДМСО та 

глутатіону різної концентрації 

Примітка: Дані представлено у відсотках, у вигляді М±SЕ. * – різниця 

статистично значуща по відношенню до відповідної групи контрольних значень 

без додавання антиоксиданту із рівнем р<0,05.  
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Найбільша збереженість життєздатних CD34+-клітин спостерігалася при 

додаванні розчинів глутатіону у кінцевій концентрації 1 та 3 мМ до 7,5% 

ДМСО (83,0±3,0 та 85,4±2,9%), що на 16 та 18% більше контрольних зразків, до 

яких не було додано глутатіон. Слід також відзначити, що результати, отримані 

із 5 мМ концентрацією антиоксиданту були дещо нижчі порівняно із 1 та 3 мМ 

концентраціями глутатіону, а в зразках із ДМСО в концентраціях 2,5 та 15% 

взагалі не спостерігалось ефекту. 

Додавання до кріозахисного середовища глутатіону та подальше 

кріоконсервування сприяло достовірному зниженню кількості клітин із 

надлишковим вмістом АФК (рис. 3.4.4) в усіх експериментальних групах 

порівняно зі зразками, до яких не було додано антиоксидант, окрім груп, 

кріоконсервованих із 2,5% ДМСО, де результати не відрізнялись від 

контрольних значень (виключення становить проба, заморожена із 3 мМ 

розчином глутатіону).  

 

Рис. 3.4.4. Кількість ядровмісних клітин кордової крові із надлишковим 

вмістом АФК після кріоконсервування в розчинах ДМСО та глутатіону різної 

концентрації 

Примітка: Дані представлено у відсотках, у вигляді М±SЕ. * – різниця 

статистично значуща по відношенню до відповідної групи контрольних значень 

без додавання антиоксиданту із рівнем р<0,05.  
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Найменша кількість DCF+-клітин була отримана після кріоконсервування 

ЯВК у зразках із 7,5% ДМСО з розчинами глутатіону у кінцевих концентраціях 

1 та 3 мМ (рис. 3.4.5 (дані типового експерименту)). Даний кріозахисний 

розчин попереджав утворення надлишкової кількості АФК в ЯВК КК, та сприяв 

зниженню кількості DCF+-клітин на 13% порівняно з контрольними значеннями 

без додавання антиоксиданту.  

 

Рис. 3.4.5. Цитограма ядровмісних клітин кордової крові з надлишковим 

вмістом АФК після кріоконсервування в розчині 7,5% ДМСО та 3 мМ 

глутатіону 

Примітка: FL1-H – інтенсивність флуоресценції DCF. 

 

Таким чином, отримані результати свідчать про те, що використані в 

роботі такі антиоксиданти як АЦ та глутатіон сприяли зниженню рівня АФК в 

клітинах і запобігали розвитку окисного стресу. Зокрема, у зразках, 

кріоконсервованих із даними речовинами у комбінації з 7,5 та 10% ДМСО 

спостерігалося зниження кількості DCF+-клітин на 13%, в той час як АК не 

проявляла вираженого антиоксидантного ефекту при кріоконсервуванні ЯВК.  

Найбільш ефективними виявились кріопротекторні розчини, що містили 

глутатіон у концентрації 1 та 3 мМ та 7,5-10% ДМСО. У цих розчинах можливо 

зберегти до 77% ЯВК та 85% CD34+-клітин у життєздатному стані після 

кріоконсервування по відношенню до їх вихідного рівня, в той час як 
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застосування аскорбінової кислоти сприяло збереженню до 73% життєздатних 

ЯВК та 77% ГПК, а кріоконсервування з АЦ підвищувало загальну кількість 

життєздатних ЯВК до 69 та 78% ГПК. Вихід життєздатних CD45+-клітин після 

кріоконсервування з 5% ДМСО та антиоксидантами був на рівні даних, 

отриманих із оптимальними концентраціями ДМСО (7,5 та 10% ДМСО), до 

яких не було додано антиоксиданти. 

Слід зазначити, що кріоконсервування ЯВК КК в розчинах, які містять 

АК, є також перспективним напрямком для розробки протоколів 

кріоконсервування, проте слід враховувати, що дана сполука може виступати в 

ролі як потужного антиоксиданту, так і мати виражений прооксидантний вплив. 

 

Основні результати цього розділу були опубліковані в наступних 

роботах [7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 40, 42, 43, 77, 79, 

241, 242, 243]. 
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РОЗДІЛ 4 

ВПЛИВ РІЗНИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ ДМСО ТА АНТИОКСИДАНТІВ 

НА ЗБЕРЕЖЕНІСТЬ, ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ ТА КІЛЬКІСТЬ КЛІТИН ІЗ 

НАДЛИШКОВИМ ВМІСТОМ АФК В ЯДРОВМІСНИХ, У ТОМУ ЧИСЛІ 

ГЕМОПОЕТИЧНИХ ПРОГЕНІТОРНИХ, КЛІТИНАХ КОРДОВОЇ КРОВІ 

ПІСЛЯ КРІОКОНСЕРВУВАННЯ ТА ПЕРЕНЕСЕННЯ ДО УМОВ, ЯКІ 

МОДЕЛЮЮТЬ ФІЗІОЛОГІЧНІ 

 

Як показали наші попередні результати під час кріоконсервування ЯВК 

КК зазнають значного стресорного впливу, в результаті чого відбувається 

накопичення високих концентрацій активних форм кисню, які, як свідчать 

літературні дані [179], можуть ініціювати розвиток апоптозу та загибель клітин 

як до, так і після кріоконсервування. Існує також теорія, що в процесі 

кріоконсервування клітини отримують певні сигнали, які роблять їх 

«схильними» до розвитку апоптозу, але не ініціюють його розвиток у цей 

момент [54, 337]. 

Зменшення роботи антиоксидантної системи, порушення впорядкованості 

структури мембрани та вихід глутатіону з органел під час кріоконсервування 

можуть призводити до збільшення рівня АФК у клітинах після перенесення їх у 

кровоносне русло, що призведе до розвитку перекисного окислення ліпідів [59, 

220, 251]. Максимальний розвиток ПОЛ, наприклад, в розморожених 

мітохондріях виявляється не відразу після відігрівання, а через певний 

проміжок часу, як правило, через кілька годин [51, 52]. Існують припущення 

[52], що в початковий період після відігрівання рівень ПОЛ лімітується 

структурними антиоксидантами глутатіонпероксидазної системи. У міру 

руйнування природних механізмів захисту (антиоксидантів) після відігрівання в 

мітохондріях процеси окислення зростають. Подібна специфіка розвитку ПОЛ 

у мембранах мітохондрій після низькотемпературного впливу і в процесі 

зберігання добре збігається з відомим кріобіологічними феноменом – 

латентності холодового ушкодження [51]. Одним із специфічних проявів 
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окислення ліпідів є швидкий розвиток цих процесів у мембрані, коли будь-які 

ультраструктурні порушення не виявляються. 

У зв’язку з цим, для підвищення терапевтичної ефективності препаратів 

кордової крові важливим завданням є не тільки проведення їх оцінки відразу 

після розморожування, а й визначення відстроченого виживання клітин після 

перенесення до фізіологічних умов. 

Тому, на наступному етапі нами була проведена оцінка відстроченої 

загибелі клітин після розморожування. Для цього ми застосували підхід із 

моделювання трансфузії [294]. В експерименті застосували просту модель, 

відтворюючи лише основні принципи трансфузії: розведення деконсервованої 

клітинної суспензії, яке відбувається природним чином у кровоносному руслі 

реципієнта, ізоосмотичність середовища та температуру інкубації (37 ºС). 

Підтримання температури 37 ºС протягом усього періоду інкубації клітин - 

важливий фактор, що дозволяє виявити порушення метаболізму, оскільки 

збереження клітин в умовах більш низьких температур маскує можливий 

дисбаланс у клітинному метаболізмі в силу уповільнення практично всіх 

процесів зі зниженням температури. При моделюванні трансфузії було 

прийнято 10-кратне розведення суспензії кріоконсервованих ЯВК. 

Ізоосмотичність забезпечували розчином Хенкса із включенням до його складу 

буферної системи, яка підтримує рН 7,4.  

Таким чином, дана модель умов, які моделюють фізіологічні, забезпечує 

контроль основних параметрів середовища для оцінки стабільності 

кріоконсервованих ЯВК. 

Виходячи з цього, наступним завданням було оцінити ефективність 

кріоконсервування ЯВК КК, кріоконсервованих у захисних розчинах, що 

містять різні концентрації ДМСО та антиоксидантів, шляхом перенесення до 

умов, які моделюють фізіологічні.  

Аналіз результатів збереженості та життєздатності ЯВК показав (табл. 

4.1), що дані показники були мінімальні в зразках, кріоконсервованих із ДМСО 

у концентраціях 2,5 та 15% після перенесення до умов, які моделюють 
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фізіологічні, хоча в групі з 15% ДМСО дані показники були вищі. У даних 

експериментальних групах втрати абсолютної кількості клітин були значуще 

більшими (до 4 разів), ніж відразу після розморожування. Це може бути 

пов’язано з недостатньою концентрацією ДМСО (2,5%) під час 

кріоконсервування або токсичністю середовища (15%).  

Таблиця 4.1 

Збереженість і життєздатність CD45+ та CD34+-клітин кордової крові, 

кріоконсервованих в розчинах ДМСО різної концентрації, після перенесення до 

умов, які моделюють фізіологічні, % 

 

Конц. 
ДМСО, % 

Ядровмісні клітини 
(CD45+) 

Гемопоетичні прогеніторні 
клітини (CD34+) 

Збереженість Життєздатність Збереженість Життєздатність 

2,5 А 47,2±3,7 21,8±5,1 52,8±1,8 24,7±2,7 
Б 11,4±3,1* 8,4±3,3* 19,6±2,8* 15,3±1,6* 

5 А 63,2±2,7 75,2±3,9 70,1±2,4 80,1±3,2 
Б 34,3±1,2* 46,4±0,8* 41,2±3,1* 50,2±2,4* 

7,5 А 72,1±3,2 78,5±4,2 78,3±3,1 82,6±2,4 
Б 51,6±1,5* 59,3±2,2* 59,8±2,2* 65,4±1,9* 

10 А 73,4±2,1 76,9±3,1 79,1±2,9 81,4±2,1 
Б 55,1±1,2* 55,6±1,5* 62,3±1,5* 61,8±2,7* 

15 А 65,2±2,2 72,6±2,9 72,4±4,1 79,3±3,7 
Б 23,1±1,4* 30,3±1,9* 30,1±1,7* 35,7±3,1* 

Примітка: Дані представлено у відсотках, у вигляді М±SЕ. А – дані, 

отримані одразу після розморожування; Б – дані, отримані після 

кріоконсервування та перенесення до умов, які моделюють фізіологічні; * – 

різниця статистично значуща по відношенню до контрольних значень, 

отриманих одразу після розморожування; р<0,05. 

 

У зразках із ДМСО у концентрації 5% спостерігалося зниження 

збереженості та життєздатності у 2 рази, порівняно з даними після 

розморожування. Найбільш захищеними виявилися клітини, кріоконсервовані з 

ДМСО у концентрації 7,5 та 10%. За даних концентрацій зниження показників 
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збереженості та життєздатності було менш вираженим у порівнянні з іншими 

експериментальними групами, хоча й значуще нижчим на 15-20% порівняно з 

даними відразу після кріоконсервування. 

Як видно з таблиці 4.1 аналогічні дані були отримані під час аналізу ГПК 

КК. Слід зазначити, що кількість збережених та життєздатних клітин після 

годинної інкубації була вищою порівняно з даними, отриманими з ЯВК КК. 

Найбільші показники збереженості та життєздатності ГПК спостерігалися в 

зразках із ДМСО в концентраціях 7,5 та 10%, хоча й у даних групах 

спостерігалося значуще зниження даних показників на 20% порівняно з 

даними, отриманими одразу після розморожування. 

Для оцінки ефективності досліджуваних клітинних препаратів, крім 

контролю кількісних і якісних показників популяції гемопоетичних 

стовбурових клітин-попередників, які є основними клітинами в терапії різних 

гематологічних та онкогематологічних захворювань, також нами був 

проведений аналіз кількості життєздатних CD45+-клітин у зразках по 

відношенню до їх вихідного рівня після кріоконсервування (вихід життєздатних 

клітин).  

Отримані результати (рис. 4.1) показали, що перенесення 

деконсервованих клітин до умов, які моделюють фізіологічні призводило до 

значного зниження виходу життєздатних ЯВК. Концентрація ДМСО 2,5 та 15% 

виявились неефективними за даною програмою кріоконсервування ЯВК КК. 

Про це свідчить зниження виходу життєздатних клітин у 10 разів (2,5% ДМСО) 

і становить 1,0±0,2%, через недостатню концентрацію кріопротектора в зразку, 

та майже у 7 разів (15% ДМСО) і становить 7,0±0,4% через токсичність ДМСО 

в даній концентрації, порівняно з даними, отриманими одразу після 

розморожування.  

Значне зниження даного показника спостерігалося і за умови 

використання 5% ДМСО (майже у 3 рази) (рис. 4.1). У даному зразку вихід 

життєздатних клітин сягав усього 15,9±0,6% порівняно з 47,5±3,5% після 

кріоконсервування. 
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Рис. 4.1. Вихід життєздатних CD45+-клітин після кріоконсервування в 

розчинах ДМСО різної концентрації та перенесення до умов, які моделюють 

фізіологічні, по відношенню до їх рівня одразу після розморожування 

Примітка: Дані представлено у відсотках, у вигляді М±SЕ. * – різниця 

статистично значуща по відношенню до відповідної групи клітин одразу після 

розморожування з рівнем р<0,05.  
 

Найбільший вихід життєздатних клітин (рис. 4.1) був отриманий при 

використанні кріопротектора в концентрації 7,5 (30,6±1,4%) та 10% 

(30,6±1,2%). Однак навіть у даних зразках втрати кількості життєздатних клітин 

були більшими майже у 2 рази порівняно з даними після кріоконсервування. 

Проведений аналіз виходу життєздатних ГПК у зразках, після 

перенесення кріоконсервованих клітин у фізіологічні умови, (рис. 4.2) показав 

зниження кількості життєздатних CD34+-клітин після інкубування їх протягом 

години в умовах, які моделюють фізіологічні. Найбільша кількість 

життєздатних клітин була отримана при використанні ДМСО у концентрації 7,5 

(39,1±1,9%) та 10% (38,5±2,1%), що підтверджується нашими попередніми 

даними (табл. 4.1).  
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Рис. 4.2. Вихід життєздатних CD34+-клітин після кріоконсервування в 

розчинах ДМСО різної концентрації та перенесення до умов, які моделюють 

фізіологічні, по відношенню до їх рівня одразу після розморожування 

Примітка: Дані представлено у відсотках, у вигляді М±SЕ. * – різниця 

статистично значуща по відношенню до відповідної групи клітин одразу після 

розморожування з рівнем р<0,05. 

 

Аналіз кількості клітин із надлишковим вмістом АФК у зразках, 

кріоконсервованих із наднизькою (2,5%) та низькою (5%) концентраціями 

кріопротектора (рис. 4.3) продемонстрував значуще зниження кількості 

CD45+DCF+-клітин приблизно у 2 рази порівняно з даними, отриманими одразу 

після розморожування. Це можна пояснити втратою значної кількості клітин, 

що співпадає з даними зі збереженості (табл. 4.1).  

Кількість DCF+-клітин після інкубації зразків, кріоконсервованих із 

ДМСО в концентрації 7,5 та 10% залишалась на рівні результатів, отриманих 

одразу після розморожування (рис. 4.4 (дані типового експерименту)). Однак, 

це пояснюється також значною руйнацією клітин, що підтверджується даними 

зі збереженості. Максимальна кількість DCF+-клітин спостерігалася у зразку з 

ДМСО у концентрації 15% (29,8±4,2%). 
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Рис. 4.3. Кількість ядровмісних клітин кордової крові з надлишковим 

вмістом АФК після кріоконсервування в розчинах ДМСО різної концентрації та 

перенесенні до умов, які моделюють фізіологічні 

Примітка: Дані представлено у відсотках, у вигляді М±SЕ. * – різниця 

статистично значуща по відношенню до відповідної групи клітин одразу після 

розморожування із рівнем р<0,05.  

 

 
Рис. 4.4. Цитограма ядровмісних клітин кордової крові з надлишковим 

вмістом АФК, кріоконсервованих в розчині 7,5% ДМСО, після перенесення до 

умов, які моделюють фізіологічні 

Примітка: FL1-H – інтенсивність флуоресценції DCF. 
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Використання ДМСО в концентрації 15% (рис. 4.3) після 

кріоконсервування ЯВК та перенесення до умов, які моделюють фізіологічні, 

показало найбільшу кількість клітин із надлишковим вмістом АФК, що 

призвело до значущого зниження показників збереженості майже у 3 рази 

порівняно з даними після кріоконсервування, а життєздатності майже у 2,5 

рази. Наші дані узгоджуються з даними авторів [51], які досліджували 

ультраструктуру клітин, інкубованих із ДМСО в концентрації 15%. В цих 

умовах вони виявили у клітин зміну ультраструктури мітохондрій, які 

зазнавали значного набухання; різке зростання гетерогенності ліпідного бішару 

за рахунок появи більш текучих мікрообластей; порушення бар’єрних 

властивостей плазматичних мембран для іонів, дрібних і середніх біомолекул, 

наприклад, амінокислот, що може привести до загибелі клітини. 

Виходячи з отриманих результатів нами було встановлено, що під час 

перенесення клітин в умови, які моделюють фізіологічні, відбувається 

зниження збереженості та життєздатності ядровмісних, у тому числі 

гемопоетичних прогеніторних, клітин кордової крові. Однією з причин цього є 

накопичення АФК під час впливу фізико-хімічних стрес-факторів 

кріоконсервування. У зв’язку з цим, доцільно було провести дослідження з 

оцінки ефективності внесення антиоксидантів у кріозахисні розчини з метою 

зменшення накопичення АФК і запобігання розвитку окисного стресу в 

клітинах та підвищення рівня збереженості й життєздатності клітин при 

перенесенні до умов, які моделюють фізіологічні. 

Наведені в табл. 4.2 дані зі збереженості ЯВК КК після годинної інкубації 

в умовах, які моделюють фізіологічні, зразків, кріоконсервованих із різними 

концентраціями кріопротектора в поєднанні з аскорбіновою кислотою, виявили 

підвищення кількості збережених клітин в усіх експериментальних групах (за 

виключенням зразків, кріоконсервованих із наднизькою (2,5%) концентрацією 

кріопротектора). Застосування АК у концентрації 0,05 мМ сприяло збільшенню 

кількості збережених клітин у зразках із ДМСО в концентрації 5 та 15% до 

40,0±1,3 та 44,2±3,7%.  
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Таблиця 4.2 

Збереженість і життєздатність CD45+ та CD34+-клітин кордової крові, 

кріоконсервованих в розчинах ДМСО та аскорбінової кислоти різної 

концентрації, після перенесення до умов, які моделюють фізіологічні, % 

 

Конц. 
ДМСО, 

% 

Конц. 
АК, 
мМ 

Ядровмісні клітини 
(CD45+) 

Гемопоетичні прогеніторні 
клітини (CD34+) 

Збереженість Життєздатність Збереженість Життєздатність 

2,5 Контр. 11,4±3,1 8,4±3,3 19,6±2,8 15,3±1,6 
0,05  10,8±1,8 8,2±1,1 19,8±1,2 15,1±1,4 
0,1 13,3±0,9 10,7±2,4 21,4±1,6 14,7±1,1 
0,15 9,2±2,4 10,6±1,8 20,9±1,3 16,2±1,7 
0,2 10,1±2,2 8,3±1,6 17,6±2,1 13,8±2,2 

5 Контр. 34,3±1,2 46,4±0,8 41,2±3,1 50,2±2,4 
0,05 40,0±1,3* 47,7±2,1 44,3±2,3 52,3±1,8 
0,1 44,0±1,6* 50,5±1,8* 53,8±1,6* 54,6±1,6* 
0,15 42,8±1,9* 52,9±1,6* 52,9±2,9* 56,9±2,1 
0,2 35,2±2,3 37,7±2,5* 40,8±1,8 42,9±1,3* 

7,5 Контр. 51,6±1,5 59,3±2,2 59,8±2,2 65,4±1,9 
0,05 53,2±1,8 58,3±1,9 63,1±1,4 65,8±2,2 
0,1 59,7±1,2* 62,8±2,1* 69,2±2,2* 70,7±1,2* 
0,15 61,7±2,3* 65,2±1,4* 68,9±1,9* 70,3±1,5* 
0,2 55,2±2,1 54,7±1,7 62,4±1,6 60,1±1,9 

10 Контр. 55,1±1,2 55,6±1,5 62,3±1,5 61,8±2,7 
0,05 57,6±1,3 53,3±2,6 64,1±1,1 62,3±2,3 
0,1 61,3±0,9* 56,6±2,2 68,9±2,1* 63,1±3,4 
0,15 61,9±2,3* 53,0±1,8 67,2±1,8* 62,8±1,7 
0,2 55,3±1,8 42,9±3,6* 62,4±1,3 55,4±1,5* 

15 Контр. 23,1±1,4 30,3±1,9 30,1±1,7 35,7±3,1 
0,05 44,2±3,7* 41,9±2,7* 47,1±3,2* 43,4±1,4* 
0,1 46,9±2,8* 45,5±3,8* 49,8±4,3* 49,7±2,9* 
0,15 47,9±4,1* 48,3±3,2* 51,9±2,8* 52,4±1,8* 
0,2 40,5±5,2* 41,7±4,6* 43,4±2,1* 42,6±2,1* 

Примітка: Дані представлено у відсотках, у вигляді М±SЕ. * – різниця 

статистично значуща по відношенню до відповідних контрольних значень без 

додавання антиоксиданту; р < 0,05.  
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При цьому додавання АК в ефективних концентраціях (0,1 і 0,15 мМ) 

дозволяло зберегти більшу кількість клітин в усіх експериментальних групах, 

проте, найбільший рівень даного показнику спостерігався при застосуванні цих 

концентрацій антиоксиданту у комбінації з ДМСО в концентрації 7,5 (59,7±1,2 

та 61,7±2,3%, відповідно) та 10% (61,3±0,9 та 61,9±2,3%, відповідно).  

Аскорбінова кислота у великій (0,2 мМ) концентрації ніякого 

позитивного впливу на ядровмісні клітини не чинила, а навпаки, спостерігалася 

тенденція до зниження рівня збереженості даних клітин порівняно зі зразками, 

до яких було додано ефективні (0,1 та 0,15 мМ) концентрації АК. Слід 

зазначити, що в зразку з ДМСО у концентрації 15%, АК сприяла збільшенню 

кількості збережених клітин майже у 2 рази в усіх експериментальних групах 

порівняно зі зразками, кріоконсервованими без додавання антиоксиданту, хоча 

ці дані нижчі, порівняно з ефективними концентраціями антиоксиданту та 7,5 і 

10% ДМСО. Це може свідчити про цитопротекторний вплив антиоксиданту на 

клітини навіть за умов токсичності кріопротектора.  

Аналіз даних (табл. 4.2), отриманих зі збереженості CD34+-клітин після 

перенесення до умов, які моделюють фізіологічні, показав значуще збільшення 

рівня досліджуваного показника в зразках із концентраціями АК 0,1 та 0,15 мМ 

(за виключенням груп із 2,5% ДМСО). Найбільший рівень збереженості 

спостерігався в зразках із ефективними концентраціями АК (0,1 та 0,15 мМ) у 

комбінації з ДМСО в концентрації 7,5 (69,2±2,2 та 68,9±1,9%, відповідно) і 10% 

(68,9±2,1 та 67,2±1,8%, відповідно). Кріоконсервування ГПК із додаванням 

антиоксиданту в концентрації 0,05 та 0,2 мМ ніяк не впливало на кількість 

збережених клітин, окрім зразків із 15% ДМСО, де спостерігалося їх 

збільшення на 15% порівняно з відповідними зразками, кріоконсервованими 

без додавання антиоксиданту.  

Аналіз кількості життєздатних ЯВК та ГПК (табл. 4.2) показав, що 

застосування АК у концентрації 0,05 мМ не призводило до значущих змін. 

Збільшення даного показника спостерігалося в групах, які були 

кріоконсервовані під захистом ДМСО в концентрації 5; 7,5 та 15% у комбінації 



132 
 

з АК в концентрації 0,1 і 0,15 мМ на 4-6% у зразках із 5 та 7,5% та на 10-17% у 

зразках із 15% ДМСО. Слід також зазначити, що додавання АК в концентрації 

0,2 мМ викликало зниження життєздатності в групах із 5, 7,5 та 10% ДМСО на 

5-10%. Це додатково підтверджує прооксидантну дію АК за даної концентрації.  

Проведений аналіз виходу життєздатних ЯВК після кріоконсервування та 

перенесення до умов, які моделюють фізіологічні (рис. 4.5) показав, що 

кріоконсервування клітин із АК у різних концентраціях та ДМСО в 

концентрації 5 і 15% здатне зберегти в життєздатному стані до 24% клітин (0,15 

мМ АК) порівняно з контрольними значеннями, які становили 15 та 7%, 

відповідно. Це свідчить про цитопротекторні властивості АК при низькій 

концентрації кріопротектора (5%) в середовищі та здатність АК знижувати 

токсичний ефект на клітини в зразках із ДМСО в концентрації 15%.  

 

Рис. 4.5. Вихід життєздатних CD45+-клітин після кріоконсервування в 

розчинах ДМСО і аскорбінової кислоти різної концентрації та перенесення до 

умов, які моделюють фізіологічні, по відношенню до їх рівня одразу після 

розморожування 

Примітка: Дані представлено у відсотках, у вигляді М±SЕ. * – різниця 

статистично значуща по відношенню до відповідних контрольних значень без 

додавання антиоксиданту із рівнем р<0,05.  
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Аскорбінова кислота у концентрації 0,1 та 0,15 мМ у комбінації з ДМСО 

в концентрації 7,5% здатна підвищити вихід життєздатних клітин після 

перенесення до умов, які моделюють фізіологічні, до 40, та до 35% при 

додаванні до 10% ДМСО, що на 10 та 5% більше порівняно з даними, 

отриманими без додавання антиоксиданту. Слід зазначити, що вихід 

життєздатних клітин у групах із антиоксидантом у концентрації 0,05 мМ був 

нижчим порівняно з групами з ефективними концентраціями (0,1 та 0,15 мМ) 

АК, а в комбінації з ДМСО в концентрації 7,5% навіть спостерігалося значуще 

зниження даного показника з 30,6±1,4 до 21,0±2,3%. Концентрація АК 0,2 мМ у 

групах, кріоконсервованих із 5 та 10% ДМСО, сприяла значному зниженню 

виходу життєздатних клітин до 13,3±1,1% та 23,7±2,4%, що говорить про 

прооксидантний ефект АК за даної концентрації. 

Аналіз виходу життєздатних ГПК в експериментальних групах після 

перенесення деконсервованих клітин до умов, які моделюють фізіологічні (рис. 

4.6) показав, що кріоконсервування CD34+-клітин із ДМСО в концентрації 2,5 

та 10% у комбінації з АК не призводило до значущих змін у кріоконсервованих 

клітинах. Аскорбінова кислота у концентрації 0,1 та 0,15 мМ у комбінації з 

ДМСО в концентрації 5 та 7,5% забезпечувала збереження в життєздатному 

стані 30 та 50% ГПК КК, що перевищує відповідні дані, отримані в зразках без 

додавання антиоксиданту.  

Застосування низької (0,05 мМ) та високої (0,2 мМ) концентрації 

антиоксиданту (рис. 4.6) не впливало на вихід життєздатних клітин після 

годинної інкубації, проте спостерігалася тенденція до зниження кількості 

CD34+7AAD--клітин у зразках із 0,2 мМ концентрацією АК. Слід відмітити, що 

при перенесенні кріоконсервованих клітин із ДМСО в концентрації 15% в 

умови, які моделюють фізіологічні, АК сприяла зниженню токсичного 

навантаження на клітини та підвищенню виходу життєздатних клітин в цих 

зразках, проте ці дані нижчі, ніж були отримані з ДМСО в концентрації 5 та 

7,5% у комбінації з ефективними концентраціями АК (0,1 та 0,15 мМ). 
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Рис. 4.6. Вихід життєздатних CD34+-клітин після кріоконсервування в 

розчинах ДМСО і аскорбінової кислоти різної концентрації та перенесення до 

умов, які моделюють фізіологічні, по відношенню до їх рівня одразу після 

розморожування 

Примітка: Дані представлено у відсотках, у вигляді М±SЕ. * – різниця 

статистично значуща по відношенню до відповідних контрольних значень без 

додавання антиоксиданту із рівнем р<0,05. 

 

Після інкубації деконсервованих ЯВК протягом години в умовах, які 

моделюють фізіологічні, було виявлено значуще збільшення кількості DCF+-

клітин (рис. 4.7) у групах із 2,5; 5 та 7,5% ДМСО до 30, 35 та 27%, відповідно, 

що може стати причиною подальшої загибелі ЯВК під час трансфузії 

реципієнту.  

При цьому в групі, кріоконсервованій з ДМСО в концентрації 7,5%, 

збільшення кількості CD45+DCF+-клітин складає лише 7%, в той час як у групах 

із 2,5 та 5% ДМСО – 24 та 20%, відповідно, що свідчить про кращу 

цитопротекторну дію кріопротектора в концентрації 7,5% (рис. 4.8 (дані 

типового експерименту).  
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Рис. 4.7. Кількість ядровмісних клітин кордової крові із надлишковим 

вмістом АФК після кріоконсервування в розчинах ДМСО і аскорбінової 

кислоти різної концентрації та перенесення до умов, які моделюють 

фізіологічні 

Примітка: Дані представлено у відсотках, у вигляді М±SЕ. * – різниця 

статистично значуща по відношенню до відповідних контрольних значень без 

додавання антиоксиданту із рівнем р<0,05.  

 

 

Рис. 4.8. Цитограма ядровмісних клітин кордової крові з надлишковим 

вмістом АФК, кріоконсервованих в розчині 7,5% ДМСО і 0,1 мМ аскорбінової 

кислоти, після перенесення до умов, які моделюють фізіологічні 

Примітка: FL1-H – інтенсивність флуоресценції DCF. 
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У групах із ДМСО в концентрації 10 та 15% (рис. 4.7) АК у застосованих 

нами концентраціях не змінювала кількість DCF+-клітин порівняно з 

відповідними зразками, до яких не вносили антиоксидант. У цих групах можна 

говорити лише про тенденцію до збільшення кількості клітин із надлишковим 

вмістом АФК. Ці дані свідчать про те, що аскорбінова кислота має тимчасову 

антиоксидантну дію та не здатна попередити надмірне накопичення АФК в 

ЯВК КК після перенесення їх до фізіологічних умов, що може призвести до 

загибелі клітин та стати причиною зниження ефективності препарату ЯВК КК. 

Визначення цитопротекторного ефекту N-ацетил-L-цистеїну 

продемонструвало (табл. 4.3), що він здатен значно підвищити рівень 

збереженості ЯВК КК навіть після годинної інкубації порівняно з відповідними 

контрольними значеннями без додавання антиоксиданту.  

Концентрація АЦ 5 мМ підвищувала кількість збережених клітин у 

зразках із ДМСО у концентрації 7,5; 10 та 15% до 57,7; 59,2 та до 40,8% (табл. 

4.3)). Найбільша кількість збережених ЯВК спостерігалася після перенесення 

до умов, які моделюють фізіологічні, у зразках, кріоконсервованих із 

розчинами антиоксиданту в концентрації 10 та 15 мМ з 7,5 та 10% ДМСО, в 

яких відзначалась найменша кількість DCF+-клітин (рис. 4.11). Додавання 

даних концентрацій антиоксиданту до зразків, кріоконсервованих із 5 та 15% 

ДМСО також підвищувало рівень досліджуваного показника, проте ці дані були 

нижчі ніж у зразках із 7,5 та 10% ДМСО. Найбільша із нами застосованих 

концентрація АЦ (30 мМ) у комбінації з ДМСО не призводила до підвищення 

кількості збережених ЯВК КК (окрім зразка з 15% ДМСО) і отримані дані були 

нижчі, ніж у зразках із концентраціями АЦ 10 та 15 мМ.  

Після перенесення ГПК, кріоконсервованих під захистом ДМСО та 

антиоксиданту N-ацетил-L-цистеїну, до умов, які моделюють фізіологічні (табл. 

4.3), спостерігалася більша збереженість в усіх експериментальних групах, 

окрім зразків із наднизькою концентрацією кріопротектора (2,5%) та 

використанням даного антиоксиданту у низькій (5 мМ) та високій (30 мМ) 

концентраціях. 
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Таблиця 4.3 

Збереженість і життєздатність CD45+ та CD34+-клітин кордової крові, 

кріоконсервованих в розчинах ДМСО та N-ацетил-L-цистеїну різної 

концентрації, після перенесення до умов, які моделюють фізіологічні, % 

 

Конц. 
ДМСО, 

% 

Конц. 
АЦ, 
мМ 

Ядровмісні клітини 
(CD45+) 

Гемопоетичні прогеніторні 
клітини (CD34+) 

Збереженість Життєздатність Збереженість Життєздатність 

2,5 Контр. 11,4±3,1 8,4±3,3 19,6±2,8 15,3±1,6 
5 12,1±3,2 4,7±1,4 18,9±1,8 12,8±1,3 

10 14,2±2,0 12,0±3,8 20,1±1,3 15,9±2,1 
15 15,4±3,0 14,8±3,3 21,3±1,7 17,3±1,8 
30 13,1±3,4 8,9±2,3 19,9±2,1 14,2±2,4 

5 Контр. 34,3±1,2 46,4±0,8 41,2±3,1 50,2±2,4 
5 38,4±2,9 47,2±1,9 45,7±1,4 51,8±2,2 

10 49,6±2,2* 52,0±2,2* 51,3±3,4* 57,6±1,7* 
15 49,3±3,6* 82,7±2,9* 51,7±2,8* 58,1±3,2* 
30 37,6±2,1 43,2±3,6 46,4±2,5 49,6±1,3 

7,5 Контр. 51,6±1,5 59,3±2,2 59,8±2,2 65,4±1,9 
5 57,7±2,2* 58,6±1,8 63,4±1,6 64,7±1,5 

10 68,8±2,6* 60,6±3,4 71,7±4,1* 68,9±1,1* 
15 70,1±2,8* 61,3±2,4 76,4±3,7* 69,4±1,3* 
30 56,0±4,1 56,5±1,9 64,2±2,3 64,9±1,2 

10 Контр. 55,1±1,2 55,6±1,5 62,3±1,5 61,8±2,7 
5 59,2±1,8* 53,3±1,3 62,7±1,7 61,3±1,9 

10 70,3±2,7* 57,0±4,6 74,6±2,6* 66,7±1,4* 
15 73,2±3,3* 57,5±2,5 77,2±3,2* 67,5±2,0* 
30 59,7±3,6 54,7±2,6 63,8±1,4 64,7±1,8 

15 Контр. 23,1±1,4 30,3±1,9 30,1±1,7 35,7±3,1 
5 40,8±2,5* 50,1±7,9* 44,5±2,1* 48,4±1,6* 

10 44,9±6,6* 55,0±2,3* 50,8±1,3* 60,1±2,3* 
15 50,1±2,8* 53,2±2,5* 52,7±1,7* 62,7±3,4* 
30 40,1±2,3* 46,4±1,9* 42,2±2,4* 51,8±3,1* 

Примітка: Дані представлено у відсотках, у вигляді М±SЕ. * – різниця 

статистично значуща по відношенню до відповідних контрольних значень без 

додавання антиоксиданту; р<0,05.  
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Проте слід відзначити, що поєднання даних концентрацій АЦ (5 та 30 

мМ) з найвищою із застосованих нами концентрацій ДМСО (15%) призводило 

до збільшення кількості збережених CD34+-клітин на 12-22% порівняно з 

контрольними значеннями, що підтверджує детоксикуючі властивості даної 

речовини. Антиоксидант АЦ у концентрації 10 мМ та 15 мМ значуще 

підвищував рівень даного показника в усіх експериментальних групах (за 

виключенням 2,5% ДМСО). Найбільша кількість збережених клітин 

спостерігалася при кріоконсервуванні CD34+-клітин із розчинами АЦ 10 та 15 

мМ та ДМСО в концентрації 7,5 (71,7±4,1 та 76,4±3,7%) і 10% (74,6±2,6 та 

77,2±3,2%). 

Аналіз відсотка життєздатних CD45+-клітин (табл. 4.3) виявив значущі 

відмінності від контрольних значень в групах із 5 та 15% ДМСО після годинної 

інкубації в умовах, які моделюють фізіологічні. Проте проведений аналіз 

виходу життєздатних ЯВК (рис. 4.9) показав, що кріоконсервування клітин із 

ДМСО в концентраціях 5 і 15% та АЦ у різних концентраціях здатне зберегти в 

життєздатному стані лише до 25 та 27% клітин після перенесення їх до умов, 

які моделюють фізіологічні.  

Кріоконсервування ЯВК КК під захистом 10 та 15 мМ розчинів АЦ (рис. 

4.9) значуще підвищувало вихід життєздатних клітин в усіх експериментальних 

групах, проте найбільша їх кількість була отримана в результаті 

кріоконсервування ЯВК КК із 10 та 15 мМ розчином АЦ у комбінації з 7,5 та 

10% ДМСО, де загальна кількість життєздатних клітин сягала близько 45% 

Кількість життєздатних ГПК (табл. 4.3), отримана після перенесення до 

умов, які моделюють фізіологічні, не виявила впливу АЦ на цей показник 

відносно контрольних значень у групі з ДМСО в концентрації 2,5%. Дані, 

отримані при застосування АЦ у низькій (5 мМ) та високій концентраціях (30 

мМ) теж значуще не відрізнялися від контрольних значень, окрім зразків із 15% 

ДМСО. Застосування розчинів антиоксиданту в кінцевій концентрації 10 та 15 

мМ сприяло збільшенню рівня життєздатності в усіх зразках (крім 2,5% 
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ДМСО). Додавання даних концентрацій до 7,5 та 10% ДМСО здатне зберегти в 

життєздатному стані до 70% CD34+-клітин. 

 

Рис. 4.9. Вихід життєздатних CD45+-клітин після кріоконсервування в 

розчинах ДМСО і N-ацетил-L-цистеїну різної концентрації та перенесення до 

умов, які моделюють фізіологічні, по відношенню до їх рівня одразу після 

розморожування 

Примітка: Дані представлено у відсотках, у вигляді М±SЕ. * – різниця 

статистично значуща по відношенню до відповідних контрольних значень без 

додавання антиоксиданту із рівнем р<0,05. 

 

Проведений аналіз виходу життєздатних CD34+-клітин після годинної 

інкубації в розчині Хенкса (рис. 4.10) показав відсутність значущих змін у 

зразках із АЦ у концентраціях 5 та 30 мМ (окрім 15% ДМСО). У зразках із 10 та 

15 мМ АЦ спостерігався вищій рівень виходу життєздатних CD34+-клітин 

порівняно з контролем, після інкубування їх протягом години. Кількість 

життєздатних клітин, отримана при додаванні ефективних концентрацій АЦ (10 

мМ та 15 мМ) до 5 та 15% ДМСО, була на одному рівні та становила 30-32%. 

При застосуванні даних концентрацій антиоксиданту у комбінації з ДМСО в 

концентраціях 7,5 та 10% зберігалося до 53,0 та 52,1% життєздатних CD34+-

клітин, відповідно. 
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Рис. 4.10. Вихід життєздатних CD34+-клітин після кріоконсервування в 

розчинах ДМСО і N-ацетил-L-цистеїну різної концентрації та перенесення до 

умов, які моделюють фізіологічні, по відношенню до їх рівня одразу після 

розморожування 

Примітка: Дані представлено у відсотках, у вигляді М±SЕ. * – різниця 

статистично значуща по відношенню до відповідних контрольних значень без 

додавання антиоксиданту із рівнем р<0,05. 
 

На наступному етапі було проведено визначення кількості клітин із 

надлишковим вмістом АФК після перенесення ЯВК, кріоконсервованих у 

розчинах із різною концентрацією ДМСО та N-ацетил-L-цистеїну, до умов, які 

моделюють фізіологічні. 

Отримані дані (рис. 4.11) дозволили встановити, що антиоксидант АЦ 

завдяки своїм вираженим антиоксидантним властивостям у концентрації 10 та 

15 мМ здатен значуще зменшити кількість DCF+-клітин майже в усіх 

експериментальних групах (окрім 5% ДМСО).  

Позитивний вплив на клітини спостерігався в зразках, кріоконсервованих 

із ДМСО в концентрації 7,5 та 10% ДМСО та антиоксидантом у концентрації 10 

і 15 мМ, де дана комбінація кріопротектора та антиоксиданту сприяла 

зменшенню вмісту DCF+-клітин із 18,9% у контролі без внесення 
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антиоксиданту до 12,3% при 7,5% ДМСО (рис. 4.12 (дані типового 

експерименту)) та з 23,4 до 16,7% при 10% ДМСО.  

 

Рис. 4.11. Кількість ядровмісних клітин кордової крові з надлишковим 

вмістом АФК після кріоконсервування в розчинах ДМСО і N-ацетил-L-

цистеїну різної концентрації та перенесення до умов, які моделюють 

фізіологічні 

Примітка: Дані представлено у відсотках, у вигляді М±SЕ. * – різниця 

статистично значуща по відношенню до відповідних контрольних значень без 

додавання антиоксиданту із рівнем р<0,05.  

 

 

Рис. 4.12. Цитограма ядровмісних клітин кордової крові з надлишковим 

вмістом АФК, кріоконсервованих в розчині 7,5% ДМСО і 10 мМ N-ацетил-L-

цистеїну, після перенесення до умов, які моделюють фізіологічні 

Примітка: FL1-H – інтенсивність флуоресценції DCF. 
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Треба відзначити, що кріоконсервування ЯВК із АЦ у концентраціях 5 та 

30 мМ значуще не впливало на рівень АФК у клітинах (рис. 4.11) в умовах, які 

моделюють фізіологічні, порівняно з відповідними контрольними значеннями. 

Проте, в усіх експериментальних групах (окрім 2,5 та 10% ДМСО) 

спостерігалась тенденція до підвищення кількості DCF+-клітин. Це може бути 

пов’язано з недостатньою концентрацією антиоксиданту (5 мМ) для 

попередження накопичення АФК під час кріоконсервування або перевищеним 

його вмістом в клітинах (30 мМ) та прооксидантним ефектом, що може 

впливати на порушення рівноваги між окисленою та відновленою формами 

глутатіону, оскільки біологічне значення АЦ – виведення окисленої форми 

глутатіону з клітини за його надмірної акумуляції [127]. 

На наступному етапі було досліджено вплив глутатіону на відстрочену в 

часі загибель деконсервованих ядровмісних, в тому числі гемопоетичних 

прогеніторних, клітин кордової крові. Аналіз результатів, продемонстрував 

(табл. 4.4) збільшення рівня збереженості в усіх експериментальних групах 

порівняно з контрольними значеннями без додавання антиоксиданту.  

Слід зазначити, що кріоконсервування ЯВК із глутатіоном у концентрації 

0,5 мМ (табл. 4.4) сприяло збереженню меншої кількості клітин у зразках 

порівняно з даними, отриманими із ефективними концентраціями 

антиоксиданту (1 та 3 мМ). Після годинної інкубації ЯВК в умовах, які 

моделюють фізіологічні, найбільша кількість клітин була отримана в зразках із 

глутатіоном у концентрації 1 та 3 мМ у комбінації з 7,5 та 10% ДМСО і 

становила 75-79%. Подальше збільшення концентрації антиоксиданту до 5 мМ 

призводило до зниження рівня збереженості CD45+-клітин в усіх 

експериментальних групах. 

Найменш захищеними виявились клітини, кріоконсервовані під захистом 

2,5% та 15% ДМСО, хоча присутність розчину глутатіону у даних зразках 

сприяла збільшенню кількості збережених клітин у 3 та 2 рази порівняно з 

контролем. 
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Таблиця 4.4 

Збереженість і життєздатність CD45+ та CD34+-клітин кордової крові, 

кріоконсервованих в розчинах ДМСО та глутатіону різної концентрації, після 

перенесення до умов, які моделюють фізіологічні, % 

 

Конц. 
ДМСО, 

% 

Конц. 
GSH, 
мМ 

Ядровмісні клітини 
(CD45+) 

Гемопоетичні прогеніторні 
клітини (CD34+) 

Збереженість Життєздатність Збереженість Життєздатність 

2,5 Контр. 11,4±3,1 8,4±3,3 19,6±2,8 15,3±1,6 
0,5 36,1±2,8* 20,8±2,1* 35,7±1,6* 23,7±2,3* 
1 35,9±3,5* 24,9±2,8* 37,1±2,3* 27,4±2,7* 
3 36,3±3,1* 23,6±3,1* 38,9±1,8* 26,5±1,5* 
5 32,9±2,1* 20,0±2,1* 35,1±2,2* 23,2±1,8* 

5 Контр. 34,3±1,2 46,4±0,8 41,2±3,1 50,2±2,4 
0,5 56,0±0,9* 55,1±1,3* 61,8±2,3* 57,6±2,4* 
1 63,4±1,6* 60,0±1,8* 66,7±1,4* 68,3±4,1* 
3 63,8±1,9* 58,4±2,1* 65,9±2,8* 62,1±2,2* 
5 59,8±2,1* 54,8±1,1* 60,6±1,7* 58,4±3,4* 

7,5 Контр. 51,6±1,5 59,3±2,2 59,8±2,2 65,4±1,9 
0,5 65,3±1,2* 64,6±1,8* 70,1±1,4* 69,4±2,1 
1 79,0±1,8* 75,9±1,1* 85,2±3,3* 79,3±1,8* 
3 77,9±1,4* 74,6±1,3* 83,4±4,2* 80,1±3,3* 
5 71,7±2,0* 68,4±1,5* 77,8±2,6* 72,4±2,4* 

10 Контр. 55,1±1,2 55,6±1,5 62,3±1,5 61,8±2,7 
0,5 63,4±1,5* 61,8±1,4* 66,2±2,5# 65,4±1,7 
1 75,0±2,3* 68,6±1,7* 79,4±3,6* 72,1±2,3* 
3 79,2±1,4* 70,9±1,2* 83,8±3,8* 74,5±1,6* 
5 70,9±1,8* 65,4±1,8* 74,6±2,4* 70,3±2,5* 

15 Контр. 23,1±1,4 30,3±1,9 30,1±1,7 35,7±3,1 
0,5 47,9±6,8* 37,4±2,4* 50,3±3,3* 40,2±3,1 
1 50,7±5,1* 46,2±1,8* 52,4±2,4* 48,4±3,4* 
3 52,7±4,1* 52,1±3,5* 54,6±1,7* 55,3±2,5* 
5 50,2±3,7* 44,8±4,3* 52,7±1,9* 47,1±2,8* 

Примітка: Дані представлено у відсотках, у вигляді М±SЕ. * – різниця 

статистично значуща по відношенню до відповідних контрольних значень без 

додавання антиоксиданту; р < 0,05. 
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Аналіз збереженості CD34+-клітин (табл. 4.4) після перенесення до умов, 

які моделюють фізіологічні, продемонстрував підвищення рівня даного 

параметра у групах, кріоконсервованих із додаванням глутатіону. Концентрація 

антиоксиданту 0,5 мМ підвищувала кількість збережених клітин дещо нижче 

ніж ефективні концентрації глутатіону (1 та 3 мМ), які у комбінації з ДМСО в 

концентрації 7,5 і 10% зберігали до 85% CD34+-клітин, що на 25% більше 

порівняно з контролем. Найменша кількість збережених ГПК була в зразках із 

2,5 та 15% ДМСО – до 39 та 54%, хоча й це на 20 та 24% більше, ніж було 

отримано в зразках без додавання антиоксиданту. Слід відзначити, що в 

зразках, які було кріоконсервовано із додаванням 5 мМ розчину глутатіону 

спостерігалася тенденція до зниження рівня досліджуваного показнику, що 

пов’язано з прооксидантними властивостями глутатіону при високих 

концентраціях. 

Аналіз кількості життєздатних ЯВК КК (табл. 4.4.), отриманої після 

перенесення до умов, які моделюють фізіологічні, в зразках із глутатіоном 

показав значуще збільшення цього показника в усіх зразках, навіть у групах із 

2,5 та 15% ДМСО до 25 та 52%, проте ці дані нижчі ніж були отримані із 5; 7,5; 

та 10% ДМСО. У даних зразках із розчинами глутатіону в кінцевій концентрації 

1 та 3 мМ було отримано до 60-75% життєздатних клітин, що на 14-16% більше 

порівняно з відповідними контрольними значеннями без додавання 

антиоксиданту. Дані, отримані з глутатіоном у кінцевій концентрації 0,5 та 5 

мМ були нижчі, ніж отримані з ефективними концентраціями (1 та 3 мМ).  

Проведений аналіз виходу життєздатних ЯВК КК після 

кріоконсервування з ДМСО у комбінації з глутатіоном та перенесення до умов, 

наближених до фізіологічних (рис. 4.13), показав, що найменшою мірою він 

сприяв збільшенню кількості життєздатних клітин у концентрації 0,5 мМ. 

Кріоконсервування ЯВК із глутатіоном у концентрації 1 та 3 мМ підвищувало 

вихід життєздатних клітин в усіх зразках та, особливо, у групах із 7,5 та 10% 

ДМСО, приблизно на 30 та 25%, відповідно. При інкубації зразків, що містили 

антиоксидант у концентрації 5 мМ показана менша кількість життєздатних 
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клітин порівняно з даними, отриманими з ефективними (1 та 3 мМ) 

концентраціями антиоксиданту. Слід зазначити, що результати 

кріоконсервування CD45+-клітин в розчинах, що містять 5% ДМСО та 

ефективні концентрації глутатіону перевищували дані з загальновживаними 

концентраціями ДМСО (7,5% і 10%) без застосування антиоксиданту 

приблизно на 9%.  

 

Рис. 4.13. Вихід життєздатних CD45+-клітин після кріоконсервування в 

розчинах ДМСО і глутатіону різної концентрації та перенесення до умов, які 

моделюють фізіологічні, по відношенню до їх рівня одразу після 

розморожування 

Примітка: Дані представлено у відсотках, у вигляді М±SЕ. * – різниця 

статистично значуща по відношенню до відповідних контрольних значень без 

додавання антиоксиданту із рівнем р<0,05. 

 

Аналіз відсоткового вмісту життєздатних CD34+-клітин (табл. 4.4) 

показав відсутність значущих змін у зразках, кріоконсервованих із ДМСО в 

кінцевій концентрації 7,5-15% та додавання глутатіону в кінцевій концентрації 

0,5 мМ, що свідчить про недостатню концентрацію антиоксиданту. Найбільшу 

кількість життєздатних ГПК було отримано в зразках, кріоконсервованих під 

захистом ДМСО та глутатіону в концентрації 1 та 3 мМ. Даний антиоксидант 

сприяв значущому збільшенню досліджуваного показника в усіх 
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експериментальних групах. Найбільшу кількість життєздатних клітин було 

отримано після кріоконсервування CD34+-клітин у розчинах із глутатіоном у 

концентрації 1 та 3 мМ та ДМСО в концентрації 7,5%, що дозволило зберегти 

до 80% життєздатних ГПК КК після перенесення до умов, які моделюють 

фізіологічні. В зразках, кріоконсервованих із глутатіоном у кінцевій 

концентрації 5 мМ спостерігалася менша кількість життєздатних CD34+–клітин. 

Проведений аналіз виходу життєздатних CD34+-клітин після 

кріоконсервування з ДМСО у комбінації з глутатіоном (рис. 4.14) та 

перенесення до умов, які моделюють фізіологічні, показав, що найменше 

збільшення кількості життєздатних клітин було отримано в зразках із 2,5 та 

15% ДМСО, що говорить про недостатню (2,5%) або перевищену концентрацію 

кріопротектора (15%).  

 

Рис. 4.14. Вихід життєздатних CD34+-клітин після кріоконсервування в 

розчинах ДМСО і глутатіону різної концентрації та перенесення до умов, які 

моделюють фізіологічні, по відношенню до їх рівня одразу після 

розморожування 

Примітка: Дані представлено у відсотках, у вигляді М±SЕ. * – різниця 

статистично значуща по відношенню до відповідних контрольних значень без 

додавання антиоксиданту із рівнем р<0,05. 

Проте, додавання розчинів глутатіону в концентрації 1 та 3 мМ до 

кріозахисного середовища з 7,5 та 10% ДМСО сприяло збереженню майже 70% 
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життєздатних клітин (рис. 4.14). При цьому результати кріоконсервування 

CD34+-клітин в розчинах, які містять 5% ДМСО та ефективні концентрації 

глутатіону були на рівні даних, або навіть перевищували їх на 6% 

(концентрація 1 мМ), які були отримані з оптимальними концентраціями 

ДМСО (7,5 і 10%) без застосування антиоксиданту (до 40%). Це може мати 

важливе значення для розробки кріозахисних середовищ із меншою 

концентрацією ДМСО. 

Наступною нашою задачею було визначення кількості клітин із 

надлишковим вмістом АФК після перенесення ЯВК, кріоконсервованих у 

розчинах із різною концентрацією ДМСО та глутатіону, до умов, які 

моделюють фізіологічні. 

Кріоконсервування ЯВК у розчинах, що містять глутатіон (рис. 4.15) 

сприяло зниженню DCF+-клітин практично в усіх експериментальних групах, 

окрім 2,5 і 5% ДМСО, де відбулась значна руйнація клітин, про що свідчать 

дані зі збереженості та життєздатності (табл. 4.4).  

При застосуванні розчинів із концентрацією глутатіону 0,5 та 5 мМ у 

комбінації з ДМСО в концентрації 5-10% спостерігалася тенденція до 

збільшення кількості клітин із надлишковим вмістом АФК порівняно з 

ефективними концентраціями глутатіону (1 та 3 мМ) (рис. 4.15). Це можна 

пояснити недостатньою кількістю (0,5 мМ) антиоксиданту в клітині або його 

чрезмірним вмістом (5 мМ). Проте кріоконсервування CD45+-клітин із 

додаванням глутатіону в кінцевій концентрації 1 та 3 мМ та ДМСО в 

концентрації 7,5; 10 та 15% сприяло значущому зниженню CD45+DCF+-клітин 

приблизно на 7 та 11%. 

Комбінація ДМСО в концентрації 7,5% та ефективних концентрацій 

глутатіону (1 та 3 мМ) сприяла зниженню кількості клітин із надлишковим 

вмістом АФК з 19% у контролі до 11% навіть після перенесенні до умов, які 

моделюють фізіологічні (рис. 4.16 (дані типового експерименту)), що говорить 

про виражені антиоксидантні та цитопротекторні властивості даної речовини.  
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Рис. 4.15. Кількість ядровмісних клітин кордової крові із надлишковим 

вмістом АФК після кріоконсервування в розчинах ДМСО та глутатіону різної 

концентрації і перенесення до умов, які моделюють фізіологічні 

Примітка: Дані представлено у відсотках, у вигляді М±SЕ. * – різниця 

статистично значуща по відношенню до відповідних контрольних значень без 

додавання антиоксиданту із рівнем р<0,05.  

 

 

Рис. 4.16. Цитограма ядровмісних клітин кордової крові з надлишковим 

вмістом АФК, кріоконсервованих в розчині 7,5% ДМСО і 3 мМ глутатіону, 

після перенесення до умов, які моделюють фізіологічні 

Примітка: FL1-H – інтенсивність флуоресценції DCF. 
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Таким чином, отримані результати свідчать про те, що інкубація 

протягом години деконсервованих ЯВК в умовах, які моделюють фізіологічні, 

призводила до підвищення кількості DCF+-клітин та зниження показників 

збереженості й життєздатності порівняно з даними, отриманими одразу після 

кріоконсервування. Тобто, стан клітин, визначений одразу після 

розморожування не може дати повну оцінку якості препаратів КК. Тому 

визначення відстроченого виживання клітин має практичну та наукову цінність.  

Кріоконсервування ЯВК з додаванням АК в концентрації 0,1 та 0,15 мМ 

та подальше перенесення до умов, які моделюють фізіологічні, 

продемонструвало значуще підвищення як загальної кількості збережених 

клітин, так і числа життєздатних (особливо, у поєднанні з ДМСО в концентрації 

7,5 та 10%) до 50%. Проте збільшення кількості клітин із надлишковим вмістом 

АФК свідчить про подальший розвиток окисного стресу в клітинах, який 

призведе до додаткової втрати клітин. Ці дані вказують, що АК має тимчасову 

антиоксидантну дію та не здатна ефективно попереджати надмірне 

накопичення АФК в ЯВК КК після перенесення їх до фізіологічних умов. 

Глутатіон та АЦ забезпечували виражене зниження кількості клітин із 

надлишковим вмістом АФК та значуще підвищення збереженості та 

життєздатності. Найбільший цитопротекторний ефект мав глутатіон, який 

сприяв підвищенню рівня збереженості та життєздатності ЯВК КК до 70%. 

Слід зазначити, що кріоконсервування CD34+-клітин в розчинах, які містять 5% 

ДМСО та ефективні концентрації даного антиоксиданту (1 та 3 мМ) 

перевищували дані зі загальновживаними концентраціями ДМСО (7,5 і 10%) 

без застосування антиоксидантів (до 45%). Отримані результати можуть стати 

передумовою до вдосконалення існуючих методів кріоконсервування ЯВК КК, 

за рахунок запобігання розвитку апоптозу і, як наслідок, загибелі клітин, як на 

етапі підготовки до кріоконсервування, так і після заморожування-відігрівання. 

Основні результати цього розділу були опубліковані в наступних 

роботах [29, 37, 38, 39, 42, 44]. 
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РОЗДІЛ 5 

ОЦІНКА СТАДІЙ АПОПТОЗУ/НЕКРОЗУ ЯДРОВМІСНИХ КЛІТИН 

КОРДОВОЇ КРОВІ ПІСЛЯ КРІОКОНСЕРВУВАННЯ В РОЗЧИНАХ ІЗ 

РІЗНОЮ КОНЦЕНТРАЦІЄЮ ДМСО ТА АНТИОКСИДАНТІВ І 

ПЕРЕНЕСЕННЯ ДО УМОВ, ЯКІ МОДЕЛЮЮТЬ ФІЗІОЛОГІЧНІ 

 

Процеси виділення ЯВК із цільної КК, обробка кріопротекторами та 

процедура заморожування-відігрівання можуть впливати на структурно-

функціональний стан мембран [129], викликаючи їх руйнування з наступним 

некрозом, що є наслідком формування внутрішньоклітинного льоду й дії 

осмотичного стресу. Також відомо, що загибель клітин під час 

кріоконсервування може проходити й шляхом апоптозу. Це може відбуватися, 

як внаслідок нормального розвитку, так і в результаті стресових впливів на 

клітини. Апоптоз, або програмована загибель клітин, включає комплекс як 

взаємозалежних, так і незалежних каскадних шляхів і учасників, які врешті 

решт призводять до руйнування геному клітин. Однією з можливих причин 

апоптозу є фізичний та осмотичний стрес, якому піддаються клітини в процесі 

як отримання з пуповини (зміна температурного режиму, вплив 

антикоагулянту), так і під час проведення багатостадійного технологічного 

процесу кріоконсервування (сепарація ЯВК, еквілібрація з кріопротектором, 

програмне заморожування, відігрівання) [85, 232, 268]. Інший ймовірний шлях 

– це збільшення в клітинах вільних радикалів (активних форм кисню), в 

результаті чого відбувається порушення енергетичного стану та пошкодження 

мембран клітин через перекисне окислення ліпідів, а також пошкодження ДНК 

[87, 315, 335]. Слід зазначити, що апоптоз, викликаний кріоконсервуванням, 

може не бути прямо пов’язаний лише з одним із вище зазначених шляхів його 

індукування, а бути наслідком комбінації факторів і шляхів, що ініціюють його. 

Початкова стадія апоптозу під впливом кріопротектора та процесів 

заморожування-відігрівання для клітин супроводжується втратою ліпідної 

асиметрії плазматичної мембрани, що призводить до експонування 
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фосфатидилсерину (ФС) на поверхні клітини [138], який в нормі 

розташовується виключно на внутрішній стороні [250]. 

Підтримка асиметричного розподілу фосфоліпідів в плазматичній 

мембрані обумовлена злагодженою та безперебійною роботою всіх АТФ-

залежних (фліпаза, флопаза) і незалежних (скремблаза) білків-переносників 

[119, 250]. Будучи необхідним структурним компонентом мембрани, 

фосфоліпіди регулюють активний та пасивний трансмембранний транспорт 

речовин, визначають чутливість клітин до дії лігандів, детермінують активність 

мембранозв’язаних ферментних систем [267]. 

Більшість амінофосфоліпідів (фосфатидилсерин (ФС) і 

фосфатидилетаноламін (ФЕ)) локалізовані на внутрішній стороні мембрани, в 

той час як такі фосфоліпіди як фосфатидилхолін і сфінгомієлін, локалізовані на 

зовнішній. Втрата трансмембранної асиметрії фосфоліпідів, з подальшим 

експонуванням амінофосфоліпідів в зовнішньому моношарі, є одним із 

невід’ємних ознак розвитку апоптозу в клітині та тригером для їх 

макрофагального видалення з кровотоку, вказуючи на розвиток патологічних 

незворотних станів [292] і є універсальним явищем, яке відбувається в 

більшості, якщо не в усіх типах клітин. Тому оцінка ступеня порушення 

асиметрії мембрани має важливе значення під час кріоконсервування 

препаратів ЯВК КК.  

Важливо розуміти, яким шляхом відбувається загибель клітин (шляхом 

апоптозу чи некрозу) з метою можливого впливу на ці процеси задля 

попередження або зменшення втрати клітин. У подальших дослідженнях було 

застосовано метод оцінки стадій апоптозу/некрозу клітин під час 

кріоконсервування ЯВК, який базується на використанні комбінації AnnexinV з 

фарбуванням вітальним барвником 7AAD [318, 350]. Даний метод дозволяє 

ідентифікувати чотири різних типи клітин (рис. 5.1): 1 – життєздатні клітини, 

які не зв’язались ні з AnnexinV, ні пофарбувались 7AAD (AnnexinV-7AAD--

клітини), 2 – ранні апоптичні клітини, які зв’язались з AnnexinV, але зберігають 

цілісність мембрани для проникнення 7AAD (AnnexinV+7AAD--клітини), 3 – 
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мертві, пізні апоптичні/некротичні клітини, позитивно забарвлені як AnnexinV, 

так і 7AAD (AnnexinV+7AAD+) і 4 – мертві некротичні клітини та клітини з 

дезорганізованою мембраною, які не зв’язались з AnnexinV, але захопили 

7AAD (AnnexinV-7AAD+) [318]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.1. Цитограма визначення стадій апоптозу/некрозу 

Примітка: А – нижній лівий квадрант – життєздатні клітини, які не 

зв’язали ні AnnexinV, ні 7AAD. Б – верхній лівий квадрант – ранні апоптичні 

клітини, які зв’язалися з AnnexinV, але зберігають цілісність мембрани для 

проникнення 7AAD. В – верхній правий квадрант – мертві, пізні 

апоптичні/некротичні клітини, позитивно забарвлені як AnnexinV, так і 7AAD. 

Г – нижній правий квадрант – мертві некротичні клітини і клітини з 

дезорганізований мембраною, які не зв’язали AnnexinV, але захопили 7AAD. 

 

Оскільки нами було показано, що еквілібрація ядровмісних клітин в 

кріопротекторних розчинах різного складу не здійснювала будь-якого 

значущого впливу на показники життєздатності (за 7AAD), визначення стадій 

апоптозу проводили в зразках після кріоконсервування, в яких спостерігалися 

виражені значущі зміни всіх досліджуваних показників. Слід також зазначити, 

Г 

В Б

А 
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що аналіз не проводили у зразках, кріоконсервованих із ДМСО у концентраціях 

2,5 та 15% у зв’язку з показаною нами вище неефективністю та недоцільністю 

їхнього використання. 

З аналізу розподілу ЯВК КК між досліджуваними регіонами на 

цитограмах, кожен з яких визначав ступінь пошкодження клітин, видно (табл. 

5.1), що після кріоконсервування до 30% ЯВК знаходилося на різних стадіях 

апоптозу/некрозу. 

Таблиця 5.1  

Кількість клітин, які перебувають на різних стадіях апоптозу/некрозу 

після кріоконсервування в розчинах ДМСО різної концентрації, % 

 

Конц.  
ДМСО, % 

Стадії апоптозу 

AnnexinV-

/7AAD--
клітини 

AnnexinV+ 

/7AAD--
клітини 

AnnexinV+ 

/7AAD+-
клітини 

AnnexinV-

/7AAD+-
клітини 

5 70,4±3,8 1,2±0,3 5,9±1,7 23,5±2,9 

7,5 72,7±2,1 0,8±0,2 7,3±1,3 16,2±2,7 

10 70,8±3,8 0,8±0,2 7,2±0,7 19,9±2,4 
Примітка: Дані представлено у відсотках, у вигляді М±SЕ. 

 

Аналіз клітин, які мали ті чи інші порушення, показав, що незалежно від 

концентрації кріопротектора, велика їх частина характеризувалася 

пошкодженням цілісності мембрани (при збереженні впорядкованості ліпідів) 

та фрагментацією ДНК в ядрі, що характерно для клітин, які перебувають на 

стадії некрозу (AnnexinV-7AAD+). Тобто, видно, що в процесі 

кріоконсервування основні втрати клітин відбуваються в результаті прямого 

впливу пошкоджуючого фізичного та/або хімічного фактору в процесі 

заморожування-відігрівання, на які клітини не можуть або ж не встигають 

відреагувати за допомогою своїх захисних систем. Слід зазначити, що 

найбільша кількість AnnexinV-/7AAD+-клітин під час кріоконсервування була в 
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зразку, кріоконсервованому з 5% ДМСО, а найнижча – з 7,5% ДМСО (рис. 5.2 

(дані типового експерименту)). Таким чином, отримані результати 

демонструють, що чим більш незбалансований чи неадаптований режим 

кріоконсервування застосовується для ЯВК, тим буде більше клітин такого 

типу.  

 

Рис. 5.2. Цитограма ядровмісних клітин, які перебувають на різних 

стадіях апоптозу/некрозу після кріоконсервування в розчині 7,5% ДМСО 

Примітка: FL1-H – інтенсивність флуоресценції AnnexinV; FL3-H – 

інтенсивність флуоресценції 7AAD.  

 

Невеликий відсоток (6-7%) з усіх пошкоджених в процесі 

кріоконсервування ЯВК складали клітини, які знаходилися на пізній стадії 

апоптозу/некрозу (AnnexinV+7AAD+), тобто клітини, які мали порушення як 

впорядкованості в ній фосфоліпідів так і цілісності плазматичної мембрани. 

Відсоток клітин, які знаходилися на початковій стадії апоптозу 

(AnnexinV+7AAD-), не перевищував навіть 1,2%. Можна припустити, що в 

даних клітинах система репарації не справлялася з додатковими змінами 

фізико-хімічних параметрів середовища в результаті чого порушувалася 

прооксидант-антиоксидантна рівновага внаслідок надмірного вмісту АФК та 

запускався розвиток першої стадії апоптозу.  

У літературі показано, що у відповідь на загрозливий рівень оксидантів 

клітини здатні за допомогою сигнального каскаду продукувати надлишок 
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антиоксидантів і активувати ферментні захисні системи, такі як відновлений 

глутатіон, глутатіонпероксидазу, каталазу, супероксиддисмутазу, 

гемоксигенази-1, феритин і ін. [21, 23, 131]. Якщо екстремальні умови 

продовжують свій вплив, резервів цих систем саморегуляції для підтримки 

гомеостазу стає недостатньо і клітина переходить в режим функціонування в 

стресових умовах. Хоча очевидно, що клітини з дефектом антиоксидантної 

системи найбільш чутливі до впливів, які викликають їх запрограмовану 

загибель, немає однозначної відповіді, чим є окислювальний стрес, наслідком 

або індуктором функціональних змін, які супроводжують розвиток загибелі 

клітин [177, 192]. Тому, для зведення до мінімуму дії згубних впливів на 

клітини під час кріоконсервування, актуальним є включення до середовища з 

кріопротектором додаткових речовин, які мають цитопротекторні властивості, 

такі як антиоксиданти. 

В останні роки застосування антиоксидантів під час кріоконсервування 

різних об’єктів стало предметом серйозних досліджень, спрямованих на 

поліпшення якості даних клітин після розморожування [186, 222, 238, 277, 289]. 

Проте застосування антиоксидантів й інгібіторів апоптозу для 

кріоконсервування ЯВК КК активно не досліджувалось. Показано їх значення 

під час кріоконсервування сперми, ембріонів і гепатоцитів [224, 269, 284, 286].  

Однією з таких сполук є аскорбінова кислота [169, 259]. У літературі 

існують дані, згідно яких додавання до культури клітин АК здатне зменшувати 

кількість апоптичних клітин, оскільки крім прямої антиоксидантної дії АК, яка 

полягає в інактивації АФК, за рахунок ефективного зниження дисульфідних 

зв’язків у білках, АК перешкоджає передачі сигналів апоптозу за рахунок того, 

що пригнічує здатність фактору некрозу пухлин індукувати вихід цитохрому С 

з мітохондрій і таким чином пригнічує процес активації каспази 9 (каскаду 

протеаз цистеїнового типу, які ініціюють апоптоз) [225]. Тому в наступних 

наших експериментах ми вивчали вплив АК на кількість клітин, які 

перебувають на різних стадіях апоптозу/некрозу після кріоконсервування в 

кріопротекторних розчинах, що містять різні концентрації ДМСО. 
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З даних, представлених у таблиці 5.2 видно, що кріоконсервування 

ЯВК КК під захистом ДМСО у поєднанні з АК у концентрації 0,1 та 0,15 

мМ, які раніше були показані як ефективні, призводило до значущого 

зменшення кількості клітин, які знаходяться на стадії некрозу (AnnexinV-

/7AAD+) порівняно з контрольними даними, що може бути пов’язано зі 

здатністю АК запобігати або робити оборотним процес окислення 

відновленого глутатіону (GSH) до його функціонально неактивної форми 

(GSSG) [225].  

Таблиця 5.2  

Кількість клітин, які перебувають на різних стадіях апоптозу/некрозу 

після кріоконсервування в розчинах ДМСО та аскорбінової кислоти  

різної концентрації, % 

 

Конц.  
ДМСО, % 

Конц. 
АК, 
мМ 

Стадії апоптозу 

AnnexinV-

/7AAD--
клітини 

AnnexinV+ 

/7AAD--
клітини 

AnnexinV+ 

/7AAD+-
клітини 

AnnexinV-

/7AAD+-
клітини 

5 

Контроль 70,4±3,8 1,2±0,3 5,9±1,7 23,5±2,9 
0,05 70,8±2,1 1,1±0,3 8,6±1,4 20,2±3,2 
0,1 72,4±3,1 1,6±0,4 9,0±1,8 18,5±1,4* 

0,15 73,9±3,4 1,2±0,2 8,2±1,1 17,9±2,2* 
0,2 66,5±4,2 2,1±0,4* 7,8±1,6 24,2±2,9 

7,5 

Контроль 72,7±2,1 0,8±0,2 7,3±1,3 16,2±2,7 
0,05 73,1±1,8 0,9±0,1 8,7±1,1 18,3±1,8 
0,1 78,8±2,2* 1,9±0,4* 10,7±1,4* 9,8±2,1* 

0,15 77,6±1,7* 2,2±0,6* 10,0±2,1 11,1±1,6* 
0,2 75,1±2,3 1,5±0,5 8,9±1,5 15,1±2,3 

10 

Контроль 70,8±3,8 0,8±0,2 7,2±0,7 19,9±2,4 
0,05 71,4±2,1 1,3±0,3 9,8±1,9 18,5±2,8 
0,1 74,5±1,8 2,0±0,2* 11,5±2,1* 13,1±2,1* 

0,15 73,4±1,5 1,9±0,3* 12,6±3,2* 12,7±3,2* 
0,2 61,8±3,7* 2,5±0,4* 14,5±3,8* 21,9±3,5 

Примітка: Дані представлено у відсотках, у вигляді М±SЕ. * – різниця 

статистично значуща по відношенню до відповідних контрольних значень без 

додавання антиоксиданту; р<0,05. 
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В усіх інших групах можна говорити лише про тенденцію до зниження 

кількості некротичних клітин. Аскорбінова кислота у двох інших 

концентраціях (0,05 та 0,2 мМ) ніякого значущого впливу на кількість 

клітин із даними порушеннями не здійснювала. 

Під час аналізу клітин, які перебували на пізній стадії апоптозу/некрозу 

(AnnexinV+/7AAD+) виявилось, що додавання 0,1 мМ розчину АК до 7,5% 

ДМСО та 0,1 мМ і 0,15 мМ розчинів даного антиоксиданту до 10% ДМСО 

підвищувало кількість даних клітин приблизно до 12% порівняно з даними, 

отриманими без додавання АК. Цей з першого погляду неоднозначний факт не 

можна розглядати окремо від наших попередніх досліджень, в яких 

продемонстровано, що використання саме цих ефективних концентрацій АК, 

забезпечувало значуще більшу кількість життєздатних клітин, у порівнянні з 

групами, в які вносили АК у концентрації 0,05 та 0,2 мМ, які не здійснювали 

достатнього цитопротекторного ефекту, що призводило до загибелі та руйнації 

клітин у тому числі з порушеною асиметрією. При цьому в зразках, 

кріоконсервованих з додаванням розчинів АК у концентрації 0,1 та 0,15мМ ці 

клітини зберігалися, що й викликало підвищення досліджуваного показника. 

Застосування ж 0,2 мМ АК сприяло підвищенню AnnexinV+/7AAD+-клітин до 

14,5±3,8%, що може бути пов’язано з прооксидантними властивостями даної 

речовини при такій концентрації.  

Аналіз клітин, які перебували на початковій стадії апоптозу 

(AnnexinV+/7AAD-) показав збільшення кількості клітин із порушеною 

асиметрією мембран у групах, кріоконсервованих із 5% ДМСО та 0,2 мМ 

АК (2,1±0,4%), що може бути пов’язано як з недостатньою концентрацією 

кріопротектора, так і показаними нами вище прооксидантними властивостями 

АК. У зразках, які містили ДМСО у концентрації 7,5% та АК у концентрації 0,1 

та 0,15 мМ також спостерігалося збільшення кількості AnnexinV+/7AAD--

клітин, що може бути пов’язано зі збільшенням кількості життєздатних клітин 

після кріоконсервування у даних групах (табл. 5.2). У зразках, 

кріоконсервованих із 10% ДМСО у комбінації практично з усіма 
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використаними нами концентраціями АК, окрім найменшої (0,05 мМ), 

спостерігалося значуще збільшення кількості клітин із порушеною асиметрією 

мембран, що може бути пов’язано з токсичністю кріопротектора, проте їх 

рівень залишався невисоким і не перевищував 2,5%.  

Визначення кількості клітин, які не зв’язались з жодним із використаних 

нами реагентів (AnnexinV-/7AAD-) у групах, кріоконсервованих під захистом 

ДМСО у концентрації 7,5% та АК у концентрації 0,1 і 0,15 мМ, показало їх 

значуще підвищення. Аскорбінова кислота за даних концентрацій здатна 

зберігати до 78,8% клітин із неушкодженою структурою (рис. 5.3 (дані 

типового експерименту)). Слід відзначити, що в усіх інших групах даний 

показник не відрізнявся від контрольних значень, за винятком групи з 10% 

ДМСО та АК у концентрації 0,2 мМ, де спостерігалося зменшення 

AnnexinV-/7AAD--клітин майже на 10%, що лише підтверджує 

прооксидантні властивості АК у цій концентрації та токсичність ДМСО зі 

збільшенням концентрації.  

 

Рис. 5.3. Цитограма ядровмісних клітин кордової крові, які 

перебувають на різних стадіях апоптозу/некрозу після кріоконсервування в 

розчині 7,5% ДМСО та 0,1 мМ аскорбінової кислоти 

 

Найбільш відомим модулятором титру вільних радикалів в клітинах є 

ацетилцистеїн [313]. Існують дані, які свідчать, що АЦ здатний повністю 

запобігати індукованому апоптозу деяких клітин [283, 293, 313]. Тому наступні 

наші результати присвячені дослідженням кількості клітин, які перебувають на 
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різних стадіях апоптозу/некрозу під час кріоконсервування в розчинах, що 

містять різні концентрації ДМСО та антиоксиданту N-ацетил-L-цистеїну. 

Аналізуючи отримані результати в групах, до яких було додано АЦ (табл. 

5.3), можна відзначити, що кількість некротичних клітин (AnnexinV-/7AAD+) в 

усіх експериментальних групах була нижча у порівнянні з відповідними 

контрольними зразками, кріоконсервованими без застосування АЦ. При цьому 

в зразках, інкубованих із розчинами АЦ у концентрації 10 та 15мМ ці 

відмінності мають значущий характер.  

Таблиця 5.3  

Кількість клітин, які перебувають на різних стадіях апоптозу/некрозу 

після кріоконсервування в розчинах ДМСО та N-ацетил-L-цистеїну  

різної концентрації, % 

 

Конц.  
ДМСО, % 

Конц. 
АЦ, 
мМ 

Стадії апоптозу 

AnnexinV-

/7AAD--
клітини 

AnnexinV+ 

/7AAD--
клітини 

AnnexinV+ 

/7AAD+-
клітини 

AnnexinV-

/7AAD+-
клітини 

5 

Контроль 70,4±3,8 1,2±0,3 5,9±1,7 23,5±2,9 
5 71,8±2,7 0,9±0,2 6,8±1,4 18,5±3,7 

10 74,2±1,8 1,7±0,4 6,2±0,7 16,4±2,1* 
15 73,3±3,1 0,9±0,1 7,2±1,1 18,0±1,8* 
30 70,9±1,2 1,9±0,3* 5,6±0,9 21,2±3,5 

7,5 

Контроль 72,7±2,1 0,8±0,2 7,3±1,3 16,2±2,7 
5 75,6±1,9 0,9±0,3 7,1±1,0 15,5±3,1 

10 82,2±2,3* 1,2±0,2 9,2±0,9 10,1±2,0* 
15 79,3±2,5* 1,5±0,4 10,2±2,1 9,3±1,3* 
30 74,9±1,1 1,3±0,1 6,5±1,7 16,2±3,0 

10 

Контроль 70,8±3,8 0,8±0,2 7,2±0,7 19,9±2,4 
5 72,0±1,7 1,1±0,4 7,6±0,8 14,3±1,3* 

10 78,2±2,5* 1,9±0,5* 10,4±1,1* 12,1±2,4* 
15 79,9±1,3* 1,5±0,2* 11,5±0,9* 10,3±0,9* 
30 71,6±1,0 2,1±0,3* 12,3±0,8* 15,8±3,7 

Примітка: Дані представлено у відсотках, у вигляді М±SЕ. * - різниця 

статистично значуща по відношенню до відповідних контрольних значень без 

додавання антиоксиданту; р<0,05. 
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Це пов’язано з вираженими антиоксидантними властивостями АЦ за 

даних концентрацій, що як було показано нами вище, підтверджується 

наявністю найменшої кількості клітин із надлишковим вмістом АФК у цих 

зразках після кріоконсервування. 

Аналіз клітин, які перебували на пізній стадії апоптозу/некрозу 

(AnnexinV+/7AAD+), не виявив значущих відмінностей від контрольних 

значень, за винятком зразків, кріоконсервованих із 10% ДМСО. У цих зразках 

при додаванні АЦ в концентраціях 10, 15 та 30 мМ спостерігалася достовірно 

більша кількість AnnexinV+/7AAD+-клітин, що може вказувати на підвищення 

токсичності ДМСО за даної концентрації.  

Дослідження клітин, які знаходилися на ранній стадії апоптозу показали 

ріст кількості таких клітин у групах, інкубованих із ДМСО в концентрації 5% 

та додаванні АЦ у концентрації 30 мМ (1,9±0,3%), що можна пояснити як 

можливою прооксидантною дією АЦ у цій концентрації так і недостатньою 

концентрацією ДМСО. Також збільшення кількості AnnexinV+/7AAD--клітин 

спостерігалося у групах із 10% ДМСО та АЦ в усіх використаних нами 

концентраціях (за винятком 5 мМ) у порівнянні з відповідними контрольними 

значеннями.  

Відомо, що після кріоконсервування можлива репарація деяких не 

летальних пошкоджень, до яких можна віднести і першу стадію апоптозу 

клітин (експонування ФС на зовнішній поверхні мембрани) [255]. Виходячи з 

цього можна припустити, що не всі з цих клітин загинуть, а деякі відновлять 

своє нормальне функціонування після перенесення до фізіологічних умов. 

Головним показником, який свідчить про ефективність 

кріоконсервування є визначення кількості клітин, які не зв’язались ні з 

AnnexinV, ні з 7AAD (AnnexinV-7AAD--клітини). З наведених у таблиці 5.3 

даних видно, що при використанні ДМСО в концентраціях 7,5 та 10% сумісно з 

АЦ в концентраціях 10 та 15 мМ можливе зберігання до 82,2% клітин, в яких не 

спостерігалося будь яких структурних змін, що вивчаються (рис. 5.4 (дані 

типового експерименту)). Тобто ці клітини під час попадання до організму 
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реципієнта зможуть повною мірою реалізувати свої терапевтичні властивості. 

Аналізуючи інші експериментальні групи можна говорити лише про деяку 

тенденцію до підвищення кількості цієї групи клітин.  

 

Рис. 5.4. Цитограма ядровмісних клітин кордової крові, які 

перебувають на різних стадіях апоптозу/некрозу після кріоконсервування в 

розчині 7,5% ДМСО та 10 мМ N-ацетил-L-цистеїну 

Примітка: FL1-H – інтенсивність флуоресценції AnnexinV; FL3-H – 

інтенсивність флуоресценції 7AAD.  

 

У попередніх наших дослідженнях було показано, що додавання до 

кріозахисного розчину з ДМСО глутатіону сприяло вираженому зменшенню 

кількості клітин із надлишковим вмістом АФК і тим самим попереджало 

розвиток окисного стресу. Це дозволило покращити показники збереженості та 

життєздатності ЯВК після кріоконсервування.  

Оскільки відомо, що кріоконсервування може викликати дефіцит 

відновленого глутатіону в мітохондріях, який пов’язаний з порушенням 

функціонування конкретного мітохондріального носія, який транслокує 

відновлений глутатіон з цитоплазми до мітохондріального матриксу [239], а 

глутатіон в мітохондріях є єдиним доступним захистом від метаболізму 

перекису водню та основним тіол редокс-буфером для підтримки 

внутрішньоклітинного редокс-гомеостазу, то [155] ми припускаємо, що обробка 

клітин глутатіоном здатна нормалізувати стійкі рівні відновленого глутатіону в 
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клітинах, що буде сприяти протистоянню окислювальному стресу, і тим самим 

запобігати розвитку апоптозу/некрозу в ЯВК під час кріоконсервування. 

Аналізуючи отримані результати з дослідження кількості клітин, які 

перебували на різних стадіях апоптозу/некрозу після кріоконсервування в 

розчинах із різною концентрацією ДМСО та глутатіону (табл. 5.4) можна 

відзначити зниження кількості клітин із дезорганізованою мембраною 

(AnnexinV-/7AAD+) в усіх групах.  

Таблиця 5.4  

Кількість клітин, які перебувають на різних стадіях апоптозу/некрозу 

після кріоконсервування в розчинах ДМСО та глутатіону  

різної концентрації, % 

 

Конц.  
ДМСО, % 

Конц. 
GSH, 
мМ 

Стадії апоптозу 

AnnexinV-

/7AAD--
клітини 

AnnexinV+ 

/7AAD--
клітини 

AnnexinV+ 

/7AAD+-
клітини 

AnnexinV-

/7AAD+-
клітини 

5 

Контроль 70,4±3,8 1,2±0,3 5,9±1,7 23,5±2,9 
0,5 77,6±3,4 0,8±0,2 4,6±1,1 17,4±1,8* 
1 75,3±2,1 1,2±0,3 5,9±1,3 18,1±1,5* 
3 76,0±2,3 1,3±0,1 5,0±0,9 17,9±2,0* 
5 73,6±1,8 1,6±0,4 5,8±1,0 19,6±2,3 

7,5 

Контроль 72,7±2,1 0,8±0,2 7,3±1,3 16,2±2,7 
0,5 79,5±1,7* 0,9±0,1 5,6±0,7 14,4±1,5 
1 83,5±2,5* 1,1±0,2 7,8±0,8 8,2±1,3* 
3 84,7±3,2* 1,4±0,3* 8,1±1,2 6,7±1,1* 
5 81,0±2,8* 1,2±0,2 6,5±1,0 11,8±2,2 

10 

Контроль 70,8±3,8 0,8±0,2 7,2±0,7 19,9±2,4 
0,5 74,5±2,4 1,1±0,1 6,1±1,3 18,5±1,5 
1 79,0±2,1* 1,3±0,2* 8,7±0,8 11,6±2,8* 
3 80,1±3,2* 1,5±0,2* 9,5±1,2* 9,3±3,1* 
5 77,6±2,2* 1,7±0,3* 7,8±0,8 13,4±1,7* 

Примітка: Дані представлено у відсотках, у вигляді М±SЕ. * – різниця 

статистично значуща по відношенню до відповідних контрольних значень без 

додавання антиоксиданту; р<0,05. 
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У зразках, кріоконсервованих із ДМСО у концентрації 7,5% та 

глутатіоном у концентраціях 1 та 3 мМ, кількість даних клітин була значуще 

нижчою у 2 та 2,5 рази, відповідно, порівняно з контрольними значеннями без 

додавання антиоксиданту та склала 8,2±1,3 та 6,7±1,1%, відповідно.  

Кріоконсервування ЯВК КК у кріозахисному середовищі з додаванням 

глутатіону не призводило до зміни кількості живих клітин з порушеною 

асиметрією мембрани (AnnexinV+/7AAD-) по відношенню до зразків, 

кріоконсервованих без додавання глутатіону, майже в усіх групах. 

Виключенням були зразки із ДМСО у концентрації 7,5% та концентрацією 

антиоксиданту 3 мМ і 10% ДМСО з усіма концентраціями глутатіону (крім 0,5 

мМ), де дані комбінації кріопротектора та антиоксиданту призводили до 

збільшення кількості клітин із виходом фосфоліпідів на зовнішній шар 

мембрани. При цьому відсоток даних клітин був також низьким, до 1,7% як і в 

контрольних групах. Треба відзначити, що додавання глутатіону до 

кріозахисного середовища ніякого впливу на кількість клітин, які перебували 

на пізній стадії апоптозу/некрозу (AnnexinV+/7AAD+) не здійснювало, окрім 

зразку з ДМСО в концентрації 10% та 3 мМ розчином антиоксиданту.  

Результати, отримані під час оцінки кількості неушкоджених клітин 

(AnnexinV-/7AAD-) показали, що додавання глутатіону у концентрації 1 та 3 

мМ до кріозахисного середовища з 7,5% ДМСО дозволило зберегти до 

84,7% життєздатних ЯВК після кріоконсервування (рис. 5.5 (дані типового 

експерименту)), а при додаванні до кріозахисного середовища з 10% ДМСО 

– до 80,1%.  

Підсумовуючи усе вищезазначене, можна зробити висновок, що 

процес кріоконсервування клітин супроводжується зміною їх фізико-хімічних 

властивостей для адаптації до факторів заморожування з метою максимального 

збереження функціональної повноцінності клітин після їх відігрівання, а також 

різними пошкодженнями, які можуть бути незначними і мати зворотній 

характер або серйозними і призводити до загибелі клітин. 
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Рис. 5.5. Цитограма ядровмісних клітин кордової крові, які 

перебувають на різних стадіях апоптозу/некрозу після кріоконсервування в 

розчині 7,5% ДМСО та 3 мМ глутатіону 

Примітка: FL1-H – інтенсивність флуоресценції AnnexinV; FL3-H – 

інтенсивність флуоресценції 7AAD.  

 

Функціональні порушення клітини починаються на рівні ультраструктур 

або біохімічних систем клітини, і тільки після досягнення деякого рівня їх 

дезорганізації починають проявлятися морфологічні зміни. Структурні та 

біохімічні взаємодії в клітині настільки пов’язані, що якою б не була початкова 

мішень пошкодження, вона все одно може призводити до широкого ряду 

вторинних дефектів, які викликають загибель клітини [24, 131]. Також 

можливо, пошкодження, що отримує клітина під час кріоконсервування, 

можуть викликати уповільнений апоптоз, який не буде виявлений відразу після 

відтавання. У зв’язку з цим важливим завданням, на наш погляд, є проведення 

оцінки кількості клітин, які перебувають на різних стадіях апоптозу/некрозу 

не тільки відразу після розморожування, але й через певний час після 

перенесення їх до умов, які моделюють фізіологічні.  

Отримані дані після інкубації протягом години кріоконсервованих з 

ДМСО ЯВК в умовах, які моделюють фізіологічні (табл. 5.5), 

продемонстрували збільшення кількості некротичних клітин (AnnexinV-

/7AAD+) в усіх зразках у 2 рази порівняно з даними, отриманими одразу 

після розморожування. Тобто, інкубація протягом години в цих умовах 
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виявляє загибель значної кількості клітин, що має бути враховано при 

застосуванні препарату ЯВК у клінічній практиці. 

Таблиця 5.5  

Кількість клітин, які перебувають на різних стадіях апоптозу/некрозу 

після кріоконсервування в розчинах ДМСО різної концентрації та 

перенесення до умов, які моделюють фізіологічні, % 

 

Конц.  
ДМСО, % 

Стадії апоптозу 

AnnexinV-

/7AAD--
клітини 

AnnexinV+ 

/7AAD--
клітини 

AnnexinV+ 

/7AAD+-
клітини 

AnnexinV-

/7AAD+-
клітини 

5 
А 70,4±3,8 1,2±0,3 5,9±1,7 23,5±2,9 
Б 44,4±2,5* 2,8±0,9* 3,1±1,1 50,6±2,9* 

7,5 
А 72,7±2,1 0,8±0,2 7,3±1,3 16,2±2,7 
Б 58,1±3,4* 1,7±0,7 3,9±1,4* 37,1±3,1* 

10 
А 70,8±3,8 0,8±0,2 7,2±0,7 19,9±2,4 
Б 54,0±4,2* 2,6±1,0* 4,5±1,2* 40,3±3,8* 

Примітка: Дані представлено у відсотках, у вигляді М±SЕ. А – дані, 

отримані одразу після розморожування ЯВК КК; Б – дані, отримані після 

кріоконсервування в розчинах із різною концентрацією ДМСО та 

перенесення до умов, які моделюють фізіологічні; * – різниця статистично 

значуща по відношенню до даних, отриманих одразу після розморожування, 

з рівнем р<0,05. 

 

Аналізуючи групи клітин, які перебували на початковій стадії 

апоптозу та пізній стадії апоптозу/некрозу можна відзначити, що кількість 

AnnexinV+/7AAD--клітин збільшилася (окрім групи з 7,5% ДМСО), а 

AnnexinV+/7AAD+-клітин – зменшилася (окрім зразків із 5% ДМСО). Проте 

ці зміни незначні і отримані дані залишалися на досить низькому рівні. 

Кількість клітин, які не забарвились жодною з використаних нами 

речовин (AnnexinV-/7AAD-) в усіх експериментальних групах, була значно 

нижчою ніж одразу після розморожування: годинна інкубація клітин, 

кріоконсервованих під захистом ДМСО у концентрації 5% в умовах, які 
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моделюють фізіологічні, показала зниження даного показника на 26%, 7,5% 

ДМСО – на 15% та 10% ДМСО – на 17% (рис. 5.6 (дані типового 

експерименту)). Тобто перенесення клітин в умови, які моделюють 

фізіологічні, продемонструвало, що реальна кількість живих клітин, які 

будуть здійснювати терапевтичну дію на організм реципієнта, суттєво 

менша, ніж кількість одразу після розморожування (на яку в клініці 

проводять перерахунок). Це зниження корелює з підвищенням рівня 

AnnexinV-/7AAD+--клітин, що може свідчити про неможливість клітин 

репарувати латентні порушення або про вже запущений процес загибелі 

клітин, який одразу після розморожування знаходився ще на ранній стадії і 

не міг бути виявлений. Латентні порушення стали наявними та призвели до 

загибелі клітин.  

 

Рис. 5.6. Цитограма ядровмісних клітин, які перебувають на різних 

стадіях апоптозу/некрозу, кріоконсервованих в розчині 7,5% ДМСО, після 

перенесення до умов, які моделюють фізіологічні 

 

Існують припущення, що в процесі кріоконсервування клітина 

отримує певні «стимули» до загибелі, але сам процес запускається лише 

якщо шкідлива дія продовжується або посилюється. Вважається, що одними 

з таких стимулів є утворення АФК. Виходячи з цього на наступному етапі 

роботи були проведені дослідження з визначення впливу антиоксидантів на 

розвиток апоптичних процесів у клітинах після їх інкубації в умовах, які 

моделюють фізіологічні. 
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Аналізуючи стан ЯВК, кріоконсервованих із додаванням до 

кріозахисного середовища аскорбінової кислоти, треба зазначити, що кількість 

AnnexinV-/7AAD+--клітин після перенесення ЯВК до умов, які моделюють 

фізіологічні змінювалася порівняно з даними, отриманими в тих же умовах без 

додавання АК, в залежності від концентрації антиоксиданту (табл. 5.6).  

Таблиця 5.6  

Кількість клітин, які перебувають на різних стадіях апоптозу/некрозу 

після кріоконсервування в розчинах ДМСО і аскорбінової кислоти різної 

концентрації та перенесення до умов, які моделюють фізіологічні, % 

 

Конц.  
ДМСО, % 

Конц. 
АК, 
мМ 

Стадії апоптозу 

AnnexinV-

/7AAD--
клітини 

AnnexinV+ 

/7AAD--
клітини 

AnnexinV+ 

/7AAD+-
клітини 

AnnexinV-

/7AAD+-
клітини 

5 

Контроль 44,4±2,5 2,8±0,9 3,1±1,1 50,6±2,9 
0,05 46,0±1,8 1,8±0,7 7,9±1,5* 44,6±2,2* 
0,1 47,9±1,5 2,6±0,9 8,5±2,1* 41,2±3,1* 

0,15 49,9±1,2* 3,0±0,8 8,9±3,0* 38,7±4,2* 
0,2 34,2±3,1* 3,5±1,0 7,6±1,7* 55,1±1,8* 

7,5 

Контроль 58,1±3,4 1,7±0,7 3,9±1,4 37,1±3,1 
0,05 57,3±2,1 3,3±0,9 7,5±2,2 33,9±0,9 
0,1 59,0±3,2 2,6±0,5 5,9±1,3 33,5±1,1 

0,15 59,6±2,7 3,7±0,7* 6,2±1,1 32,5±1,5 
0,2 54,4±1,9 2,3±0,4 2,9±0,8 40,6±2,8 

10 

Контроль 54,0±4,2 2,6±1,0 4,5±1,2 40,3±3,8 
0,05 51,5±2,6 1,8±0,7 8,7±1,2* 38,3±2,1 
0,1 54,6±3,1 2,4±0,9 9,1±2,5* 34,3±1,7* 

0,15 50,8±1,9 2,8±0,6 8,4±1,8* 38,6±3,2 
0,2 40,7±2,4* 3,0±1,0 9,2±3,0* 47,9±2,8* 

Примітка: Дані представлено у відсотках, у вигляді М±SЕ. * – різниця 

статистично значуща по відношенню до відповідних контрольних значень без 

додавання антиоксиданту; р<0,05. 

 

Додавання до середовища кріоконсервування АК у концентрації 0,05-0,15 

мМ призводило до того, що кількість некротичних клітин у зразках, 
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кріоконсервованих із різними концентраціями ДМСО, була меншою (або мала 

таку тенденцію) по відношенню до кількості таких клітин у контрольних 

групах без додавання АК. Даний антиоксидант у концентрації 0,2 мМ у зразках 

із 5 та 10% ДМСО здатен призводити до збільшення кількості AnnexinV-

/7AAD+--клітин у порівнянні з контрольними значеннями, отриманими одразу 

після розморожування. При цьому спостерігалося зниження кількості 

неушкоджених клітин (AnnexinV-/7AAD-). Тобто, за даної концентрації АК 

виступає у ролі додаткового пошкоджуючого фактору ЯВК КК під час 

кріоконсервування. 

Що стосується живих клітин із порушеною асиметрією 

(AnnexinV+/7AAD-), то додавання до кріозахисного розчину АК не мало впливу 

на їх кількість, за винятком зразка, що містив 0,15 мМ АК та ДМСО у 

концентрації 7,5%. 

Тобто кількість клітин, які знаходилися на початковій стадії апоптозу не 

відрізнялася від контрольних груп, до яких не було додано антиоксидант. Проте 

спостерігалося збільшення відсотка клітин на стадії пізнього апоптозу/некрозу 

у групах, кріоконсервованих із 5 та 10% ДМСО.  

Під час підрахунку числа живих AnnexinV-/7AAD--клітин виявилось, 

що додавання АК до кріозахисного середовища не призводило до зміни 

кількості цих клітин після перенесення до умов, які моделюють фізіологічні 

(рис. 5.7 (дані типового експерименту)). Виключення складають зразки, 

кріоконсервовані з 5% ДМСО та додаванням АК у кінцевій концентрації 

0,15 мМ, де кількість життєздатних клітин без порушень асиметрії 

мембрани збільшилась до 50%.  
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Рис. 5.7. Цитограма ядровмісних клітин кордової крові, які 

перебувають на різних стадіях апоптозу/некрозу, кріоконсервованих в 

розчині 7,5% ДМСО і 0,15 мМ аскорбінової кислоти, після перенесення до 

умов, які моделюють фізіологічні 

 

Аналіз стадій апоптозу клітин після кріоконсервування з додаванням АЦ 

та подальшим перенесенням до умов, які моделюють фізіологічні, який 

представлено в табл. 5.7, показав, що даний антиоксидант у концентраціях 10 та 

15 мМ (при додаванні до груп із ДМСО у концентрації 5 та 7,5%), а також 15 та 

30 мМ концентрацій (10% ДМСО) значно знижував кількість некротичних 

клітин (AnnexinV-/7AAD+) порівняно з даними, отриманими без додавання 

антиоксиданту. Найменша кількість AnnexinV-/7AAD+-клітин спостерігалася 

в групі, кріоконсервованій з ДМСО в концентрації 7,5%, де раніше нами був 

показаний найнижчий рівень клітин із надлишковим вмістом АФК (розділ 

4). Слід також зазначити, що в результаті годинної інкубації ЯВК, 

кріоконсервованих із ДМСО та АЦ, в умовах, наближених до фізіологічних, 

відбулось значне збільшення відсотка клітин із фрагментацією ДНК, які 

знаходилися на стадії некрозу порівняно з даними, отриманими одразу після 

кріоконсервування (табл. 5.3). При цьому кількість клітин, які знаходилися 

на початковій стадії апоптозу (AnnexinV+/7AAD-), взагалі не відрізнялась 

від контрольних значень без додавання АЦ, хоча отримані дані були дещо 

вищі, ніж одразу після розморожування.  
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Таблиця 5.7  

Кількість клітин, які перебувають на різних стадіях апоптозу/некрозу 

після кріоконсервування в розчинах ДМСО і N-ацетил-L-цистеїну різної 

концентрації та перенесення до умов, які моделюють фізіологічні, % 

 

Конц.  
ДМСО, % 

Конц. 
АЦ, 
мМ 

Стадії апоптозу 

AnnexinV-

/7AAD--
клітини 

AnnexinV+ 

/7AAD--
клітини 

AnnexinV+ 

/7AAD+-
клітини 

AnnexinV-

/7AAD+-
клітини 

5 

Контроль 44,4±2,5 2,8±0,9 3,1±1,1 50,6±2,9 
5 45,3±1,8 2,3±0,5 5,8±1,6 47,0±2,1 

10 49,5±1,6* 3,5±0,8 5,6±0,9* 42,4±1,3* 
15 50,0±2,1* 2,9±0,7 6,2±1,4* 41,3±1,8* 
30 40,0±2,9 3,4±0,9 2,8±1,0 54,2±2,5 

7,5 

Контроль 58,1±3,4 1,7±0,7 3,9±1,4 37,1±3,1 
5 56,8±2,1 2,5±0,6 9,3±1,7* 32,4±2,1 

10 61,0±3,0 1,8±0,5 9,9±2,1* 27,6±1,7* 
15 63,3±1,5* 2,9±0,8 10,2±3,0* 24,6±1,4* 
30 52,4±1,3* 3,3±1,0 8,2±1,9* 37,1±2,8 

10 

Контроль 54,0±4,2 2,6±1,0 4,5±1,2 40,3±3,8 
5 51,6±1,3 1,7±0,6 5,1±0,9 41,8±2,6 

10 55,3±2,5 2,4±0,9 6,4±1,5 36,6±2,1 
15 55,8±2,1 3,1±1,1 11,1±3,1* 31,9±1,5* 
30 52,8±1,8 2,9±1,2 7,7±1,3* 37,6±1,9* 

Примітка: Дані представлено у відсотках, у вигляді М±SЕ. * – різниця 

статистично значуща по відношенню до відповідних контрольних значень без 

додавання антиоксиданту; р<0,05. 

 
Аналіз клітин, які перебували на пізній стадії апоптозу/некрозу 

(AnnexinV+/7AAD+) показав деяке збільшення у групах із ДМСО в кінцевій 

концентрації 5% при кріоконсервуванні з АЦ у концентрації 10 та 15 мМ, з 

ДМСО в кінцевій концентрації 7,5% та усіма використаними 

концентраціями АЦ, а також у групі з ДМСО в кінцевій концентрації 10% 

та АЦ у концентрації 15 і 30 мМ, порівняно з контрольними значеннями. В 

усіх інших зразках значущих відмінностей виявлено не було. Слід також 
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зазначити, що відсоток даних клітин не сильно відрізнявся від даних, 

отриманих після кріоконсервування з АЦ, і залишався на досить низькому 

рівні.  

Аналізуючи стан ЯВК КК, які мають ті чи інші порушення (табл. 5.7), 

можна зазначити, що при додаванні АЦ до кріозахисного середовища 

більша кількість з них знаходилася на стадії некрозу та пізнього 

апоптозу/некрозу. Цей факт, з нашої точки зору, потрібно враховувати при 

подальшому використанні препарату в клініці. 

Під час підрахунку кількості неушкоджених клітин (AnnexinV-/7AAD-) 

виявилось (табл. 5.7), що додавання АЦ у концентрації 10 та 15 мМ до 

кріозахисного середовища з ДМСО в концентрації 5% та 7,5% призводило до 

підвищення даного показника у порівнянні з клітинами, кріоконсервованими 

без антиоксиданту (рис. 5.8 (дані типового експерименту)). 

 

Рис. 5.8. Цитограма ядровмісних клітин кордової крові, які 

перебувають на різних стадіях апоптозу/некрозу, кріоконсервованих в 

розчині 7,5% ДМСО і 15 мМ N-ацетил-L-цистеїну, після перенесення до 

умов, які моделюють фізіологічні 

Примітка: FL1-H – інтенсивність флуоресценції AnnexinV; FL3-H – 

інтенсивність флуоресценції 7AAD.  

 

Проте при додаванні АЦ у концентрації 30 мМ до клітин, 

кріоконсервованих із ДМСО в концентрації 7,5% навпаки було відзначено 

зниження неушкоджених клітин (можливо через надвисоку концентрацію АЦ). 
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Таким чином, кріоконсервування ЯВК під захистом АЦ та ДМСО 

сприяло збереженню до 63% живих та функціонально повноцінних клітин після 

годинної інкубації в умовах, наближених до фізіологічних. 

Наступним антиоксидантом, вплив якого на розвиток апоптичних 

процесів в клітинах, після кріоконсервування та перенесенні до умов, які 

моделюють фізіологічні, було вивчено, став глутатіон. 

З аналізу розподілу ЯВК між регіонами на цитограмах, видно, що 

кількість клітин на стадії некрозу (AnnexinV-/7AAD+) (табл. 5.8) була значно 

нижча порівняно з групами без додавання антиоксиданту. Найменша кількість 

мічених таким чином клітин спостерігалася в зразках, кріоконсервованих із 

ДМСО в концентрації 7,5% та додаванні глутатіону у концентрації 1 і 3 мМ. За 

даної концентрації глутатіон здатен знизити кількість таких клітин з 37% до 

8,2% та 9,3%. Однак слід відзначити, що при застосуванні антиоксиданту у 

концентрації 0,5 та 5 мМ спостерігалася більша кількість некротичних клітин 

порівняно з даними, отриманими після кріоконсервування клітин із додаванням 

1 та 3 мМ глутатіону, що може говорити про неефективність занизької та 

завеликої концентрації цього антиоксиданту.  

Використання для кріоконсервування ЯВК КК комбінації ДМСО та 

глутатіону характеризувалось відсутністю впливу на кількість клітин, які 

знаходилися на початковій стадії апоптозу (AnnexinV+/7AAD-). При цьому 

спостерігалося значне збільшення кількості клітин на пізній стадії 

апоптозу/некрозу (AnnexinV+/7AAD+) в усіх групах з додаванням глутатіону 

порівняно з контрольними значеннями без використання антиоксиданту (табл. 

5.8).  

Аналіз кількості неушкоджених клітин, які не забарвились жодним з 

використаних нами барвників (AnnexinV-/7AAD-) (табл. 5.8) показав, що 

додавання до кріозахисного середовища глутатіону сприяло збереженню 

більшої кількості живих клітин в усіх експериментальних групах після 

перенесення їх до умов, які моделюють фізіологічні. Комбінація 

кріопротектора у концентрації 7,5% та глутатіону в концентрації 1 і 3 мМ 

здатна зберегти 77,7 та 76,5% неушкоджених ЯВК після годинної інкубації 
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у моделюючому фізіологічне середовищі (рис. 5.9 (дані типового 

експерименту)). 

Таблиця 5.8  

Кількість клітин, які перебувають на різних стадіях апоптозу/некрозу, 

після кріоконсервування в розчинах ДМСО і глутатіону різної концентрації 

та перенесення до умов, які моделюють фізіологічні, % 

 

Конц.  
ДМСО 

Конц. 
GSH, 
мМ 

Стадії апоптозу 

AnnexinV-

/7AAD--
клітини 

AnnexinV+ 

/7AAD--
клітини 

AnnexinV+ 

/7AAD+-
клітини 

AnnexinV-

/7AAD+-
клітини 

5 

Контроль 44,4±2,5 2,8±0,9 3,1±1,1 50,6±2,9 
0,5 54,9±2,8* 1,7±0,5 10,3±0,9* 33,8±1,8* 
1 61,6±3,1* 2,1±0,7 11,6±1,5* 25,6±2,3* 
3 62,0±2,1* 2,5±0,4 12,4±2,1* 24,1±2,9* 
5 58,1±4,2* 3,1±0,8 11,5±1,8* 28,8±3,5* 

7,5 

Контроль 58,1±3,4 1,7±0,7 3,9±1,4 37,1±3,1 
0,5 64,1±3,1 2,3±0,3 11,3±1,3* 23,5±2,4* 
1 77,7±5,2* 1,7±0,5 12,8±2,1* 8,2±3,3* 
3 76,5±4,3* 2,0±0,2 12,7±1,9* 9,3±4,8* 
5 70,0±2,7* 2,6±0,4 11,5±2,3* 16,9±3,6* 

10 

Контроль 54,0±4,2 2,6±1,0 4,5±1,2 40,3±3,8 
0,5 61,8±3,6 3,6±0,8 9,2±2,1* 27,4±3,1* 
1 73,4±4,2* 2,5±0,9 13,3±2,8* 11,8±4,2* 
3 76,8±5,1* 2,8±0,7 12,4±1,9* 8,9±3,7* 
5 69,4±2,6* 3,1±1,0 11,3±1,5* 17,8±5,2* 

Примітка: Дані представлено у відсотках, у вигляді М±SЕ. * – різниця 

статистично значуща по відношенню до відповідних контрольних значень без 

додавання антиоксиданту; р<0,05. 
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Рис. 5.9. Цитограма ядровмісних клітин, які перебувають на різних 

стадіях апоптозу/некрозу, кріоконсервованих в розчині 7,5% ДМСО і 1 мМ 

глутатіону, після перенесення до умов, які моделюють фізіологічні 

 

Звертає на себе увагу той факт, що додавання до кріозахисного 

середовища з 5% ДМСО глутатіону у цих ефективних концентраціях, 

дозволило зберегти до 62% живих клітин із неушкодженою мембраною, що 

навіть перевищує показники після заморожування клітин із 

загальновживаними концентраціями ДМСО (7,5% та 10%) без використання 

антиоксидантів. Тобто, додавання цього антиоксиданту дозволяє отримати 

таку ж кількість живих і функціональних клітин, як і заморожування за 

загальноприйнятими протоколами, але при цьому знизити токсичність 

ДМСО за рахунок його меншої концентрації. 

Таким чином, оцінка кількості клітин, які перебувають на різних стадіях 

апоптозу/некрозу, як після кріоконсервування ЯВК в середовищах із 

додаванням антиоксидантів, так і після перенесення до умов, які моделюють 

фізіологічні, дозволила зробити висновок, що використання антиоксидантів 

здатне підвищити кількість живих неушкоджених клітин (AnnexinV-/7AAD-) на 

відміну від застосування кріозахисного середовища тільки з одним 

кріопротектором. 

Порівнюючи вплив антиоксидантів, які вивчалися, на кількість 

AnnexinV-/7AAD--клітин після кріоконсервування, можна зазначити, що при 
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додаванні даних речовин у ефективних концентраціях до 7,5% ДМСО було 

отримано до 78% живих клітин у зразках із АК, до 82,2% живих клітин із 

АЦ, та до 84,7% клітин при додаванні глутатіону. Перенесення клітин до 

умов, які моделюють фізіологічні, призводило до вираженої втрати 

кількості AnnexinV-/7AAD--клітин, порівняно з даними, отриманими одразу 

після розморожування. Додавання до кріозахисного середовища, що містить 

7,5% ДМСО антиоксидантів підвищувало ці показники до 59,6% живих 

клітин із АК, до 63,3% із АЦ та 77,7% у зразку з глутатіоном.  

 

Основні результати цього розділу були опубліковані в наступних 

роботах [29, 34, 41, 78, 240, 242]. 
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УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

Застосування гемопоетичних прогеніторних клітин (ГПК) міцно увійшло 

в практичну медицину розвинутих країн світу, як ефективний метод лікування 

патологій крові, імунної системи, порушень обміну речовин, онкологічних та 

інших захворювань [107, 198]. На сьогоднішній день одним із джерел для 

отримання ГПК є кордова кров (КК) людини. Завдяки її унікальним 

властивостям, відносній простоті та безпеці заготівлі, КК стала одним із 

найбільш затребуваних джерел ГПК [275]. Щорічно кількість проведених 

трансплантацій збільшується, а показання до даного виду терапії 

розширюються [102]. Підвищення частоти застосування кордової крові в 

клінічній практиці зумовили необхідність створення її запасів і тривалого 

зберігання. Розрив у часі між моментом заготівлі КК і введенням її в організм 

реципієнта визначає необхідність застосування технологій, які дозволяють 

зберігати матеріал в біологічно повноцінному стані. Вирішення цього завдання 

можливе лише при довгостроковому зберіганні КК в замороженому стані. Все 

це потребує створення мережі кріобанків та розробку спеціальних для даних 

клітин ефективних протоколів низькотемпературного консервування [84]. 

Найбільш широко для кріоконсервування ЯВК КК використовується 

проникаючий кріопротектор диметилсульфоксид (ДМСО) у концентраціях 

7,5÷10% [183]. Проте окрім цитопротекторного впливу, ДМСО має й токсичну 

дію, яка може проявлятися збільшенням кількості активних форм кисню в 

клітинах, викликаючи порушення енергетичного стану, пошкодження 

структурних елементів через перекисне окислення ліпідів, а також 

пошкодження ДНК, призводячи до апоптозу або некрозу клітин [87, 315, 335]. 

Слід відзначити, що апоптоз, викликаний факторами кріоконсервування, може 

розвиватися в клітинах не відразу після розморожування, а також через деякий 

проміжок часу, що значно ускладнює визначення реальної кількості 

функціонально активних клітин. Виходячи з цього, перспективним напрямком 

може бути додавання до середовища кріоконсервування антиоксидантів, які 
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були б здатні «перехоплювати» вільні радикали та гальмувати чи знижувати 

інтенсивність вільнорадикального окислення на всіх стадіях заморожування-

відігрівання. Одними з таких антиоксидантів є глутатіон – головний 

антиоксидант у клітинах [23, 142, 258], N-ацетил-L-цистеїн (АЦ), який 

характеризується не тільки безпосередньою антиоксидантною активністю, але й 

бере участь у синтезі глутатіону та забезпеченні тіоловими групами 

цитоскелетні структури, тим самим зберігаючи клітини від руйнування [75, 283, 

313] і аскорбінова кислота, яка в залежності від обраної концентрації може 

здійснювати як анти-, так і прооксидантний вплив на клітини [173]. 

Виходячи з вищенаведеного, в дисертаційній роботі було проаналізовано 

збереженість, життєздатність, кількість ядровмісних клітин із надлишковим 

вмістом АФК та стадії апоптозу під час кріоконсервування в кріопротекторних 

розчинах, що містять різні концентрації ДМСО, а також при використанні 

антиоксидантів, які можуть сприяти зниженню рівня АФК в клітинах та 

попередженню розвитку в них як апоптичних так і, можливо, некротичних 

процесів.  

Оскільки ефективність кріоконсервованих препаратів КК в значній мірі 

залежить від кількості функціонально активних клітин після розморожування, 

на першому етапі була проведена оцінка впливу різних концентрацій ДМСО на 

збереженість та життєздатність ЯВК КК на етапі еквілібрації з 

кріопротектором. Отримані результати продемонстрували, що при збільшенні 

концентрації кріопротектора (від 2,5 до 15%) відбувається зниження 

збереженості як ЯВК так і ГПК КК, при цьому показники життєздатності (за 

7ААД) у різних експериментальних групах значуще не відрізнялися, що вказує 

на відносність цього параметру.  

Найбільш небезпечними етапами для клітин є стадії безпосереднього 

заморожування та розморожування, під час яких клітини піддаються впливу 

комплексу стрес-факторів, у результаті чого виникають первинні 

кріоушкодження, які змінюють властивості мембранної поверхні, структурної 

впорядкованості ліпідів, конформації периферичних та інтегральних білків та 
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інші зміни [252]. Тому, крім втрати кількості клітин, яка спостерігається вже на 

етапі виділення та еквілібрації з ДМСО, процес кріоконсервування здатний 

викликати порушення структурно-функціональних властивостей CD45+, у тому 

числі CD34+-клітин, що в подальшому може призвести як до їх пошкодження 

так і до загибелі. Аналіз отриманих результатів зі збереженості та 

життєздатності ЯВК/ГПК після кріоконсервування з ДМСО показав, що в 

процесі кріоконсервування відбувається зниження даних показників. І чим 

менше оптимізоване кріозахисне середовище (2,5; 5 або 15% ДМСО), тим ці 

зміни більш виражені. Однією з причин цього можуть бути активні форми 

кисню (АФК), які накопичуються в клітинах під час заморожування ймовірно в 

силу інгібування антиоксидантної системи через вплив фізико-хімічних стрес-

факторів кріоконсервування [85, 202]. Тому визначення кількості клітин із 

надлишковим вмістом АФК на всіх етапах заморожування-відігрівання може 

бути одним із ключових параметрів стану ЯВК, у тому числі ГПК [315].  

Для визначення рівня АФК у клітинах широко застосовується 2',7'-

дихлордигідрофлуоресцеїн диацетат (DCFH2-DA) [113], який за наявності в 

клітинах АФК переходить в високофлуоресцентну форму DCF. Проте, навіть 

при широкому застосуванні цього зонду в біологічних дослідженнях існують 

суперечливі дані щодо методичних підходів із визначення АФК у клітинах 

різного типу [328]. У зв’язку з цим, після відпрацювання методичного підходу 

для оцінки кількості CD45+DCF+-клітин із використанням даного 

флуоресцентного барвника було показано, що для оцінки кількості ядровмісних 

клітин кордової крові з надлишковим вмістом АФК оптимальною концентрація 

DCF є 5мкМ, при цьому виключається необхідність приготування реагенту ex 

tempore, а також показана необхідність відмивання клітинної суспензії від 

даного барвника шляхом додавання фізіологічного розчину. 

Проведені дослідження з визначення кількості ЯВК із надлишковим 

вмістом АФК показали, що інкубація клітин із кріопротектором протягом 30 хв 

викликала збільшення кількості DCF+-клітин в усіх зразках у 2-5 разів (в 

залежності від концентрації ДМСО) порівняно з даними, отриманими відразу 
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після виділення поліглюкіном із цільної КК. При цьому збільшення 

концентрації ДМСО до 10-15% сприяло більшому відсотку CD45+DCF+-клітин, 

що додатково вказує на токсичний ефект ДМСО та розвиток окисного стресу 

та/або можливе пригнічення ендогенних антиоксидантних систем, які 

нейтралізують вільні радикали. Зміщення прооксидантно-антиоксидантної 

рівноваги є одним із перших неспецифічних ланок у розвитку стрес-реакції 

клітин, що ініціює апоптоз/некроз і в подальшому може призводити до їх 

загибелі. Кріоконсервування ЯВК сприяло збільшенню кількості DCF+-клітин 

на 2-18% порівняно з даними, отриманими до заморожування. Мінімальна 

кількість клітин із надлишковим вмістом АФК була отримана після 

кріоконсервування ЯВК із 7,5% та 10% ДМСО. Слід зазначити, що саме у цих 

зразках рівень збереженості та життєздатності був найвищий. При цьому 

максимальна кількість клітин із надлишковим вмістом АФК була в зразках, 

кріоконсервованих із 2,5; 5 та 15% ДМСО, що вказує на неефективність 

застосованих концентрацій. 

Таким чином, під час кріоконсервування ЯВК КК зазнають значного 

стресорного впливу, в результаті чого відбувається утворення високих 

концентрацій активних форм кисню, здатних ініціювати зниження збереженості 

та життєздатності клітин. 

Оскільки наслідком процедур заморожування-відігрівання може бути 

загибель клітин в результаті реалізації каскадного механізму апоптозу, 

початкова стадія якого супроводжується втратою ліпідної асиметрії 

плазматичної мембрани, що призводить до експонування фосфатидилсерину 

(ФС) на поверхні клітини [45], нами була проведена оцінка стадій 

апоптозу/некрозу клітин. Для цього був використаний цитофлуориметричний 

метод, заснований на використанні комбінації анексину V з фарбуванням 

вітальним барвником 7-ААD [346]. На початку розвитку апоптозу клітинна 

мембрана залишається інтактною, в той час як на пізніх стадіях 

апоптозу/некрозу вона втрачає свою цілісність і стає проникною. ДНК барвник 

7-ААD легко проникає в клітини на пізніх стадіях апоптозу або некрозу, але не 
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може потрапити в клітини, які знаходяться на початковому етапі апоптозу, з 

інтактною мембраною [350]. Проведені дослідження показали, що до 30% ЯВК 

КК після кріоконсервування в кріопротекторних розчинах із ДМСО 

знаходилися на різних стадіях апоптозу/некрозу, з переважанням некрозу 

(AnnexinV-7AAD+). Тобто, основні втрати клітин відбуваються в результаті 

прямого впливу ушкоджуючого фізичного та/або хімічного фактору (у тому 

числі збільшення рівня АФК у клітинах) в процесі заморожування-відігрівання, 

на які клітини не можуть або ж не встигають відреагувати за допомогою своїх 

захисних систем, що призводить до їх загибелі. Невеликий відсоток із усіх 

пошкоджених в процесі кріоконсервування ЯВК складали клітини, які 

знаходилися на першій (AnnexinV+7AAD-) – 1,2% та пізній стадії 

апоптозу/некрозу (AnnexinV+7AAD+) – 6-7%.  

Виходячи з того, що нами було показано значуще збільшення кількості 

ЯВК із надлишковим вмістом АФК після розморожування, доцільно було 

вивчити вплив додавання до кріопротекторних розчинів різних концентрацій 

антиоксидантів на структурно-функціональні властивості клітин як до так і 

після кріоконсервування. В роботі проводили дослідження антиоксидантних 

ефектів аскорбінової кислоти (АК), N-ацетил-L-цистеїну (АЦ) та глутатіону. 

Аналіз отриманих до кріоконсервування результатів з визначення 

збереженості та життєздатності ЯВК КК після еквілібрації протягом 30 хвилин 

з різними концентраціями ДМСО та антиоксидантами не виявив значущих 

відмінностей порівняно з даними, отриманими без додавання антиоксидантів.  

Визначення кількості клітин із надлишковим вмістом АФК показало, що 

внесення аскорбінової кислоти до кріозахисного середовища з ДМСО не 

змінювало досліджуваний показник, на відміну від АЦ та глутатіону, які у 

кінцевих концентраціях 10-15 мМ та 1 і 3 мМ, відповідно, сприяли зниженню 

кількості CD45+DCF+-клітин на 2-5%.  

Після кріоконсервування в розчинах, які містили різні концентрації 

ДМСО та антиоксидантів кількість клітин із надлишковим вмістом АФК була 

нижчою у порівнянні з відповідними групами, кріоконсервованими без 
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додавання антиоксидантів. При цьому використання ефективних концентрацій 

АЦ (10-15 мМ) та глутатіону (1 та 3 мМ) забезпечувало зниження кількості 

DCF+-клітин у 2-2,5 рази. В зразках, кріоконсервованих із застосуванням 

ефективних концентрацій АК (0,1 і 0,15 мМ), можна говорити лише про 

тенденцію до зниження даного показника.  

Визначення кількості збережених ЯВК, кріоконсервованих у розчинах із 

5-10% ДМСО в комбінації з АК (0,1 та 0,15 мМ) та АЦ (10 та 15 мМ) показало 

збільшення даного показника. Найбільша збереженість спостерігалася в 

зразках, заморожених із 7,5% ДМСО та 1 та 3 мМ глутатіону, де даний 

антиоксидант сприяв підвищенню кількості збережених ЯВК на 14-18% та ГПК 

– на 11-15%.  

Визначення виходу життєздатних CD45+- та CD34+-клітин після 

кріоконсервування продемонструвало значуще підвищення кількості 

життєздатних клітин на 20-21%, що говорить про значний вклад глутатіону у 

захист клітин від пошкоджуючих факторів кріоконсервування. Треба зазначити, 

що отриманий вихід життєздатних CD45+- та CD34+-клітин після 

кріоконсервування в зразках із 5% ДМСО та антиоксидантами в ефективних 

концентраціях був на рівні зразків із 7,5 та 10% ДМСО, до яких не було додано 

антиоксиданти. 

Аналіз деконсервованих клітин, які перебували на різних стадіях 

апоптозу/некрозу виявив, що додавання АК та АЦ у ефективних концентраціях 

до кріозахисного середовища призводило до значущого зменшення кількості 

некротичних (AnnexinV-7ААД+) клітин на 5-7%, а також незначному 

підвищенню відсотка клітин, що знаходилися на початковій та пізній стадіях 

апоптозу/некрозу в зразках, кріоконсервованих із АК. У зразках, заморожених 

із 7,5% ДМСО з додаванням 1 та 3 мМ глутатіону, відсоток некротичних клітин 

був значуще нижчим у 2 та 2,5 рази. При цьому в групах, що знаходилися на 

першій стадії апоптозу та пізній стадії апоптозу/некрозу, спостерігалася 

відсутність значущих відмінностей порівняно з контрольними значеннями без 

додавання антиоксиданту. Слід відзначити, що заморожування ЯВК із АК та 



182 
 

АЦ в ефективних концентраціях (0,1-0,15 мМ та 10-15 мМ) сприяло 

підвищенню відсотка живих клітин (AnnexinV-7AAD-) у зразках із 7,5 та 10% 

ДМСО, проте найбільша кількість неушкоджених клітин спостерігалася в групі 

з глутатіоном (1 та 3 мМ) – на 11-12%. 

Результати проведених експериментів показали, що додавання АК у 

концентрації 0,05 мМ, АЦ у концентрації 5 мМ та глутатіону в концентрації 0,5 

мМ не здійснювали достатнього цитопротекторного ефекту. Це вказує на 

недостатню концентрацію антиоксидантів для захисту ЯВК КК під час 

кріоконсервування. У зразках, кріоконсервованих із АК у концентрації 0,2 мМ, 

АЦ у концентрації 30 мМ та глутатіоном у концентрації 5 мМ спостерігалася 

також тенденція до зниження рівня збереженості та життєздатності клітин 

порівняно зі зразками, до яких було додано ефективні концентрації 

антиоксидантів. Це може бути пов’язано з прооксидантними властивостями 

даних речовин. Підвищені концентрації антиоксидантів, особливо АК, можуть 

призводити до накопичення АФК та індукувати оксидативний стрес, який в 

подальшому призведе до загибелі клітин [116, 167, 265].  

Існують припущення, що в процесі кріоконсервування клітини 

отримують певні сигнали, які роблять їх «схильними» до розвитку апоптозу, 

але не ініціюють його розвиток у даний момент [54, 337]. Однією з причин 

цього може бути зниження ефективності антиоксидантної системи, порушення 

впорядкованості структури мембрани та вихід глутатіону з органел під час 

кріоконсервування, що здатне ініціювати збільшення рівня АФК у клітинах 

після перенесення їх у кровоносне русло, що призведе до розвитку незворотних 

процесів у клітинах [51, 52, 179]. Виходячи з цього, на наступному етапі була 

проведена оцінка відстроченої загибелі клітин після розморожування шляхом 

моделювання трансфузії, що дасть можливість більш об’єктивно визначити 

стан ЯВК КК при перенесенні до кровоносного русла реципієнта.  

Аналіз результатів збереженості та життєздатності ЯВК після годинної 

інкубації клітин у розчині Хенкса при підтриманні температури 37°С показав, 

що дані показники були мінімальні в зразках, кріоконсервованих із ДМСО у 
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концентраціях 2,5% та 15%. Найбільш захищеними виявилися клітини, 

кріоконсервовані з ДМСО у концентрації 7,5% та 10%. Хоча й у цих групах 

показники були на 15-20% значуще нижчими порівняно з даними відразу після 

кріоконсервування.  

Аналіз стадій апоптозу/некрозу після годинної інкубації в розчині Хенкса 

продемонстрував збільшення кількості некротичних клітин (AnnexinV-

/7AAD+) в усіх зразках у 2 рази порівняно з даними, отриманими одразу 

після розморожування. Зміни в кількості клітин, що знаходилися на 

початковій та пізній стадії апоптозу незначні та не перевищували 0,9-1,8% 

та 2,7-3,4%. При цьому кількість неушкоджених клітин (AnnexinV-/7AAD-) в 

усіх експериментальних групах, була нижчою на 10-30% ніж одразу після 

розморожування. Найбільша кількість живих клітин спостерігалася в 

зразках із 7,5 та 10% ДМСО.  

Дані отримані при додаванні до кріозахисного середовища 

антиоксидантів показали, що кріоконсервування ЯВК під захистом ДМСО в 

концентрації 7,5 та 10% і аскорбінової кислоти в ефективних концентраціях (0,1 

та 0,15 мМ) та подальше перенесення до умов, які моделюють фізіологічні, 

продемонстрували значуще підвищення як загальної кількості збережених 

клітин, так і виходу життєздатних на 5-10% по відношенню до їх вихідної 

кількості після розморожування порівняно зі зразками без додавання 

антиоксидантів. Проте, збільшення кількості клітин із надлишковим вмістом 

АФК у зразках із АК після перенесення їх до умов, які моделюють фізіологічні, 

свідчить про подальший розвиток окисного стресу в клітинах, який може 

призвести до додаткової втрати клітин після трансфузії реципієнту. Ці дані 

вказують на те, що аскорбінова кислота не здатна ефективно попереджати 

надмірне накопичення АФК в ЯВК КК після перенесення їх до фізіологічних 

умов, що може стати причиною зниження ефективності препарату ЯВК КК. 

Годинна інкубація ЯВК, у тому числі ГПК, кріоконсервованих із 7,5-10% 

ДМСО та антиоксидантом N-ацетил-L-цистеїн в концентраціях 10 та 15 мМ, 

продемонструвала підвищення кількості збережених CD45+- та CD34+-клітин на 
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15-19 та 12-17%, відповідно, порівняно з даними, отриманими без додавання 

антиоксиданту. Окрім цього, у даних зразках спостерігалося й підвищення 

виходу життєздатних ЯВК на 12-14% та ГПК на 13-15%. 

Аналіз впливу глутатіону на деконсервовані ядровмісні клітини кордової 

крові в умовах, які моделюють фізіологічні, продемонстрував підвищення рівня 

збереженості в усіх експериментальних групах та, особливо, з 7,5 та 10% 

ДМСО, де у комбінації з 1 та 3 мМ глутатіоном спостерігалося збільшення 

кількості збережених ЯВК на 20-28% та ГПК – на 17-26% порівняно зі зразками 

до яких не було додано антиоксидант. Слід зазначити, що в даних зразках 

спостерігалося й значуще збільшення виходу життєздатних ЯВК по 

відношенню до їх вихідного рівня після кріоконсервування на 25-30% та ГПК – 

на 22-28%. 

Таке збільшення збереженості та життєздатності ЯВК у зразках із АЦ та 

глутатіоном може бути пов’язано з вираженими антиоксидантними 

властивостями даних речовин, які, в ефективних концентраціях сприяли 

зниженню рівня АФК у зразках та запобігали розвитку окисного стресу.  

Під час аналізу стадій апоптозу в зразках, кріоконсервованих із 

додаванням до кріозахисного середовища антиоксидантів в ефективних 

концентраціях, та перенесених до умов, які моделюють фізіологічні, було 

показано, що кількість некротичних клітин зменшувалась на 2-9% при 

додаванні АК, на 4-13% при застосуванні АЦ та на 18-32% при застосуванні 

глутатіону. При цьому, під час підрахунку кількості живих неушкоджених 

AnnexinV-/7AAD--клітин виявилось, що додавання АК до кріозахисного 

середовища не призводило до зміни рівня цих клітин, додавання АЦ 

сприяло збільшенню кількості даних клітин на 1-6%, а застосування 

глутатіону підвищувало їх рівень на 17-22%.  

Додавання до кріозахисного середовища з 5% ДМСО глутатіону в 

кінцевих концентраціях 1 та 3 мМ, дозволяло зберегти до 62% живих клітин 

із неушкодженою мембраною, що навіть перевищує аналогічний показник 

після заморожування клітин із загальновживаними концентраціями ДМСО 
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(7,5 та 10%) без додавання антиоксидантів. Тобто, додавання цієї біологічно 

активної речовини дозволяє отримати таку ж кількість живих і 

функціонально активних клітин, як і заморожування за загальновживаними 

протоколами, але при цьому знизити токсичність ДМСО за рахунок його 

меншої концентрації, що в кінцевому підсумку виражається в поліпшенні 

якості консервованих препаратів КК і може бути передумовою для розробки 

кріопротекторних середовищ з більш низьким вмістом ДМСО. 

Таким чином, перенесення ЯВК в умови, які моделюють фізіологічні, 

продемонструвало, що реальна кількість живих клітин, які будуть 

здійснювати терапевтичну дію на організм реципієнта, суттєво менша, ніж 

одразу після розморожування, що має враховуватись у клінічній практиці 

при розрахунку терапевтичної дози препарату. Додавання антиоксидантів в 

ефективних концентраціях до кріозахисних розчинів, що містять 7,5 або 10% 

ДМСО забезпечує підвищення збереженості та життєздатності ЯВК після 

перенесення до умов, які моделюють фізіологічні.  

Найбільш ефективним із використаних нами антиоксидантів виявився 

глутатіон, який сприяв значущому зменшенню кількості клітин із надлишковим 

вмістом АФК на всіх етапах кріоконсервування та попереджав розвиток 

окисного стресу, що підвищувало рівень збереженості та життєздатності ЯВК. 

Це дасть можливість збереження кількісного і якісного складу клітинних 

препаратів кордової крові після перенесення до кровоносного руслу реципієнта.  
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі представлено теоретичне узагальнення та нове 

вирішення наукового завдання, спрямованого на комплексне вивчення стану 

ядровмісних, у тому числі гемопоетичних прогеніторних, клітин кордової крові, 

до та після кріоконсервування з проникаючим кріопротектором ДМСО та 

антиоксидантами, і перенесення до умов, які моделюють фізіологічні, а також 

визначення процесів, які відбуваються в клітинах під впливом ДМСО, 

антиоксидантів та низьких температур. Розроблені умови для підвищення 

збереженості та довгострокової життєздатності ядровмісних клітин, у тому 

числі гемопоетичних прогеніторних, після розморожування. 

 

1. Встановлено, що обробка ядровмісних клітин кордової крові 

розчинами, які містять різні концентрації ДМСО, а також подальше їх 

кріоконсервування призводять до накопичення в них активних форм кисню та 

розвитку окисного стресу, що призводить до зниження збереженості та 

життєздатності клітин. Найменші втрати клітин спостерігаються в зразках, 

кріоконсервованих під захистом 7,5% та 10% ДМСО. 

2. Показано, що додавання антиоксидантів N-ацетил-L-цистеїну (у 

концентрації 10 та 15 мМ) та глутатіону (у концентрації 1 та 3 мМ) до зразків із 

різним вмістом ДМСО на етапі еквілібрації сприяє зменшенню токсичного 

впливу кріопротектора на ядровмісні, у тому числі гемопоетичні прогеніторні, 

клітини кордової крові, що виражається в зниженні кількості клітин із 

надлишковим вмістом АФК як до так і після кріоконсервування. 

3. Показано, що використання кріопротекторних сумішів, які містять 

ДМСО в концентрації 7,5 та 10% і аскорбінову кислоту в концентрації 0,1 і 0,15 

мМ або N-ацетил-L-цистеїн у концентрації 10 і 15 мМ, або глутатіон у 

концентрації 1 та 3 мМ для кріоконсервування ядровмісних, у тому числі 

гемопоетичних прогеніторних, клітин кордової крові забезпечує збільшення 

кількості збережених та життєздатних клітин після розморожування. При цьому 
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найбільш виражений цитопротекторний ефект спостерігається в зразках, 

кріоконсервованих із глутатіоном, який дозволяє зберігати в життєздатному 

стані до 80% ядровмісних та до 85% гемопоетичних прогеніторних клітин 

кордової крові. 

4. Показано, що перенесення деконсервованих ядровмісних клітин 

кордової крові до умов, які моделюють фізіологічні, призводить до значущих 

втрат частини клітин. Найбільша збереженість ЯВК спостерігається в зразках із 

7,5% та 10% ДМСО (від 51,6 до 62,3%). 

5. Встановлено, що кріоконсервування ядровмісних клітин під 

захистом ДМСО (7,5 та 10%) та антиоксидантів в ефективних концентраціях 

(аскорбінової кислоти (0,1 та 0,15 мМ), N-ацетил-L-цистеїн (10 та 15 мМ), 

глутатіон (1 та 3 мМ)) дозволяє зберігати більшу кількість та життєздатність 

ядровмісних, у тому числі гемопоетичних прогеніторних, клітин після 

перенесення до умов, які моделюють фізіологічні порівняно з аналогічними 

умовами без використання антиоксидантів.  

6. Вивчення стадій апоптозу/некрозу та впливу антиоксидантів на 

кількість AnnexinV-/7AAD--клітин після кріоконсервування показало, що 

додавання антиоксидантів в ефективних концентраціях дозволяє зберігати 

до 84,7% неушкоджених ядровмісних клітин, а при перенесенні даних 

клітин до умов, моделюючих фізіологічні – до 77,7%. При цьому глутатіон 

продемонстрував найбільш виражену антиоксидантну ефективність. 

Основна частина пошкоджених клітин знаходиться на стадії некрозу. 

7. Встановлено, що використання антиоксидантів під час 

кріоконсервування ядровмісних, у тому числі гемопоетичних прогеніторних, 

клітин кордової крові дозволяє знизити ефективну концентрацію ДМСО до 5%, 

що забезпечує зменшення токсичного ефекту на клітини, та при цьому досягти 

показників збереженості та життєздатності на рівні зразків, кріоконсервованих 

з 7,5 та 10% ДМСО без застосування антиоксидантів.  
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Додаток Б 

Відомості про апробацію результатів дисертації 

 

Результати досліджень, викладені в дисертаційній роботі, були 

представлені й обговорювалися на наукових форумах: 

– науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Загальнотерапевтична практика: нові технології та міждисциплінарні 

питання» (Харків, 7 листопада 2013 р.) – заочна участь;  

– міжнародній заочній науково-практичній конференції «Теоретические и 

практические аспекты современной криобиологии» (Росія-Україна (Сиктивкар), 

24 березня 2014 р.) – заочна участь;  

– науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Трансплантація – сьогодення, минуле та майбутнє» (Київ, 7 листопада 2014 р.) 

– заочна участь;  

– міжнародній науково-практичній конференції «Криоконсервация 

генетических ресурсов. Современное состояние, проблемы и перспективы» 

(Росія, Пущино, 28-30 жовтня 2014 р.) – заочна участь;  

– міжнародній конференції молодих вчених «CYS-2015» (Київ, 21-25 

вересня 2015) – особиста участь, усна доповідь;  

– Всеросійській науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Актуальные вопросы трансфузиологии и клинической медицины» (Росія, 

Кіров, 6-7 жовтня 2015) – заочна участь;  

– міжнародній науковій конференції «Advances in cell biology and 

biotechnology» (Львів, 11-13 жовтня 2015 р.) – заочна участь;  

– конференції-конкурсу молодих вчених «Актуальні проблеми біохімії та 

біотехнології – 2016» (Київ, 26-27 травня 2016 р.) – заочна участь;  

– V науково-практичній інтернет-конференції з міжнародною участю 

«Сучасні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології» (Харків, 18 

листопада 2016) – заочна участь; 
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– 40-й та 41-й щорічній конференції молодих вчених «Холод в биологии и 

медицине. Актуальные вопросы криобиологии, трансплантологии и 

биотехнологии» (Харків, 23-24 травня 2016; 24-25 травня 2017 р.) – особиста 

участь, усна доповідь; 

– Х-й міжнародній Parnas конференції молодих вчених «Molecules in the 

Living Cell and Innovative Medicine» (Польща, Вроцлав, 10-12 липня 2016) – 

особиста участь, усна доповідь; 

– міжнародній науковій конференції «SLTB Symposium 2016» 

(Німеччина, Дрезден, 8-9 вересня 2016 р.) – особиста участь, усна доповідь;  

– міжнародній конференції «IIR Workshop on Cold Applications in Life 

Sciences» (Німеччина, Дрезден, 8-9 вересня 2016 р.) – особиста участь, усна 

доповідь; 

– LXXI міжнародній науково-практичній конференції студентів і молодих 

вчених «Актуальные проблемы современной медицины и фармации 2017» 

(Республіка Белорусь, Мінськ, 17-19 квітня 2017 р.) – заочна участь;  

– науково-практичній конференціі з міжнародною участю «Щорічні 

терапевтичні читання: медикаментозна та немедикаментозна профілактика 

неінфекційних захворювань: погляд в майбутнє» (Харків, 20 квітня 2017 р.) – 

заочна участь;  

– ХІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Біотехнологія ХХІ 

століття» (Київ, 21 квітня 2017 р.) – заочна участь; 

– IV міжнародній науково-практичній конференціі студентів і молодих 

вчених «Наука и медицина: современный взгляд молодежи:» (Казахстан, 

Алмати, 20-21 квітня 2017 р.) – заочна участь;  

– щорічній науково-практичній конференції молодих учених із участю 

міжнародних спеціалістів «Медична наука на перетині спеціальностей: 

сьогодення і майбутнє» (Харків, 19 травня 2017 р.) – заочна участь;  

– Всеросійській науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Актуальные вопросы трансфузиологии, онкогематологии и клеточной 

терапии» (Росія, Кіров, 3-4 жовтня 2017 р.) – заочна участь; 
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– IV міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми 

сучасної біохімії та клітинної біології» (Дніпро, 5-6 жовтня 2017 р.) – заочна 

участь;  

– III Національному конгресі з регенеративної медицини (Росія, Москва, 

15-18 листопада 2017 р.) – особиста участь, стендова доповідь. 

 


