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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Обґрунтування вибору теми дослідження. На даний час гетерогенні 

біокаталізатори на основі іммобілізованих в гелевих носіях дріжджів широко 

застосовують в різних біотехнологічних виробництвах при виготовленні харчових 

продуктів, медичних та ветеринарних препаратів, кормів та кормових добавок, 

засобів охорони довкілля, біопалива (Pires E.J., Teixeira J.A., Branyik T.. et al., 2014; 

Zur I., Wojcieszynska D., Guzik U., 2016; Xing Z., Zhang Q., Shi X., Lin Y., 2016). Такі 

виробництва мають ряд технологічних та економічних переваг у порівнянні з тими, 

де використовують вільні клітини продуцентів. Все більшого розповсюдження 

набувають різні комерційні препарати, засоби, корми, які містять іммобілізовані 

клітини дріжджів (Duarte I.C., Rodrigues I.A.S. et al., 2013; Mohd Azhar S.H., Abdulla 

R, Jambo S.A. et al., 2017; Moreno-Garcia J., Garcia-Martinez T., Mauricio J.O. et al., 

2018). 

На різних етапах технологічних циклів виробництв мікроорганізми-продуценти 

піддаються дії низьких температур. Для зберігання комерційних препаратів з 

іммобілізованими клітинами також використовують різні низькі температури. 

Дані про можливість довгострокового зберігання за низьких температур 

іммобілізованих дріжджів суперечливі через те, що отримані із використанням 

різних носіїв, режимів охолодження та температур зберігання (Yeung T.W., Üçok 

E.F., Tiani K.A., 2016; Colom J., Cano-Sarabia M., Otero J. et al, 2017; Linde G.A., 

Luciani A., Lopes A.D. et al., 2018). Не досліджено вплив іммобілізації в гелевому 

носії та подальшого зберігання за низьких температур на функціональний стан 

дріжджових клітин. Відомо, що процес іммобілізації в носіях впливає на метаболізм, 

швидкість росту та адгезивні властивості деяких мікроорганізмів (Smot C, van 

Derlinden E., Mertens L. et al., 2015; Calvo T.A., Santagapita P. et al., 2016; Traffano-

Schiffo M.V., Calvo T.A., Cartro-Giraldez M. et al., 2017), що не виключає 

відмінностей в реакції іммобілізованих клітин, в тому числі дріжджів, на дію 

низьких температур. 

У зв’язку із вищевикладеним вивчення впливу умов консервування за низьких 

температур на життєздатність іммобілізованих дріжджів та їх структурно-

функціональний стан, генетично детерміновані ферментативні властивості дозволить 

розробити ефективні протоколи їх довгострокового зберігання, зокрема без 

використання традиційних кріопротекторів. Отримані результати мають теоретичне 

значення для визначення механізмів кріоушкоджень та кріозахисту клітин 

мікроорганізмів у гелевих носіях. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, грантами. Робота 

виконана в рамках наукової діяльності ІПК і К НАН України та відомчих НДР відділу 

кріомікробіології №54: «Дослідження механізмів кріоушкоджень і кріозахисту 

іммобілізованих клітин з метою підвищення їхнього збереження під час 

кріоконсервування і ліофілізації» (№ державної реєстрації 0110U000404); НДР №92: 

«Розробка технологій низькотемпературного консервування іммобілізованих клітин і 

біологічно активних сполук» (№ державної реєстрації 0115U000094); НДР №118: 

«Вивчення механізмів кріоушкоджень мікроорганізмів, іммобілізованих в гелевих 
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носіях з різними фізико-хімічними властивостями, під час низькотемпературного 

зберігання і ліофілізації» (№ державної реєстрації 0118U001187). 

Мета і завдання дослідження. Мета роботи − дослідити вплив умов 

консервування за низьких температур на життєздатність та структурно-

функціональний стан дріжджів Saccharomyces cerevisiae, іммобілізованих у гелі 

альгінату натрію. 

Для досягнення зазначеної мети були поставлені наступні завдання: 

1. Дослідити вплив режимів охолодження на життєздатність іммобілізованих 

клітин S. cerevisiae. 

2. Визначити збереженість активності дихального ланцюга мітохондрій, 

продукцію внутрішньоклітинних активних форм кисню (АФК), ступінь порушення 

асиметричного розподілу фосфоліпідів у мембранах, стадії апоптозу/некрозу після 

кріоконсервування іммобілізованих дріжджових клітин. 

3. Дослідити вплив різних температур зберігання (4; –20; –80 ºC) на 

життєздатність вільних та іммобілізованих клітин S. cerevisiae. 

4. Дослідити вплив внутрішньоклітинного вмісту трегалози на життєздатність 

іммобілізованих клітин дріжджів після швидкого заморожування. 

5.  Розробити ефективні протоколи низькотемпературного консервування 

іммобілізованих в гелі альгінату натрію дріжджів S. cerevisiae без додаткового 

застосування кріопротекторів та дослідити збереженість технологічних показників 

дріжджів, кріоконсервованих за цими протоколами. 

Об’єкт дослідження – вплив факторів низькотемпературного консервування та 

зберігання на життєздатність, структурно-функціональний стан і біологічні 

властивості вільних та іммобілізованих в альгінатному гелі дріжджів S. cerevisiae. 

Предмет дослідження – вільні та іммобілізовані в альгінатному гелі дріжджі 

S. cerevisiae на етапах консервування за низьких температур. 

Методи дослідження. У роботі використані наступні методи досліджень: 

мікробіологічні (культивування клітин, оцінка їхньої життєздатності та біологічних 

властивостей); кріобіологічні (програмне заморожування клітин і вивчення кінетики 

фазових перетворень під час процесів охолодження-відігріву клітин); біохімічні 

(визначення внутрішньоклітинного вмісту трегалози); фізико-хімічні (оцінка 

активності дихального ланцюга мітохондрій і вивчення ферментативних 

властивостей); цитологічні (визначення АФК і структурних пошкоджень клітин); 

методи статистичної обробки результатів. 

Наукова новизна отриманих результатів. У дисертаційній роботі вперше 

досліджено кріозахисні властивості альгінату натрію при низькотемпературному 

консервуванні дріжджів S. cerevisiae. Показано, що кріопротекторна дія альгінату 

натрію пов’язана з утворенням високов’язкого міжклітинного середовища, яке 

захищає клітини від ушкодження кристалами льоду на етапах охолодження-

відігріву. 

Вперше експериментально доведена можливість ефективного 

кріоконсервування іммобілізованих в альгінатних гранулах дріжджів S. cerevisiae. 

Визначені оптимальні параметри швидкості охолодження. 

Вперше встановлено, що після кріоконсервування на відміну від вільних, в 

іммобілізованих дріжджових клітинах зберігаються вихідні характеристики 
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дихальної активності, в меншій кількості утворюються АФК та виникають летальні 

ушкодження. Технологічні показники також перевищують аналогічні показники 

вільних клітин. 

Вперше досліджено вплив різних температур зберігання на життєздатність 

іммобілізованих в альгінатних гранулах дріжджів S. cerevisiae. Показано, що після 

зберігання при температурах 4, –20, –80 ºC протягом 180 діб (термін спостереження) 

показники життєздатності іммобілізованих дріжджових клітин були значуще вищими, 

ніж у вільних клітин. 

Вперше показана можливість термоіндукції внутрішньоклітинного синтезу 

трегалози культивуванням дріжджових клітин при 40 ºС та встановлено, що 

попередня термоіндукція внутрішньоклітинного синтезу трегалози з наступною 

іммобілізацією в альгінатному гелі сприяє значущому збільшенню показників 

життєздатності дріжджових клітин після швидкого заморожування зануренням 

зразків у рідкий азот. 

Вперше розроблено протоколи кріоконсервування іммобілізованих клітин 

S. cerevisiae із використанням повільного програмного охолодження та із 

неконтрольованими швидкостями охолодження шляхом занурення у рідкий азот 

зразків клітин після попередньої термоіндукції синтезу трегалози. 

Практичне значення отриманих результатів. Розроблений і апробований 

протокол кріоконсервування дріжджів S. cerevisiae, іммобілізованих в альгінатному 

гелі, може бути рекомендований для кріоконсервування дріжджів без використання 

кріопротекторів в національних та відомчих колекціях і банках мікроорганізмів, а 

також для зберігання стартових культур у біотехнологічних виробництвах, харчовій, 

хлібопекарській промисловості та виноробстві. Отримані результати щодо 

збереження іммобілізованих дріжджів при різних температурах можуть бути 

використані для розробки технологій зберігання біологічно активних добавок і 

лікувально-профілактичних харчових продуктів, кормових добавок для 

тваринництва та засобів захисту навколишнього середовища на основі 

іммобілізованих в альгінатному гелі дріжджів виду S. cerevisiae. Заморожування 

зразків зануренням у рідкий азот іммобілізованих дріжджів після попередньої 

термоіндукції внутрішньоклітинного синтезу трегалози може бути використаним у 

наукових установах і на виробництвах, які не мають спеціальної кріогенної 

апаратури. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним науковим 

дослідженням, основні результати якого отримані безпосередньо здобувачем. 

Особистий внесок здобувача визначається наступними результатами: 

1. Розроблено ефективні протоколи кріоконсервування іммобілізованих 

альгінатному гелі клітин дріжджів S. cerevisiae [2, 9, 10, 12, 13, 15, 18]. 

2. Проведено порівняльну оцінку функціональної активності вільних та 

іммобілізованих клітин дріжджів S. cerevisiae після кріоконсервування [3–5, 8, 16]. 

3. Досліджено кріопротекторні властивості розчину альгінату натрію в складі 

кріозахисного середовища [1, 14]. 

4. Визначено кореляційну залежність збереженості іммобілізованих клітин від 

внутрішньоклітинного вмісту трегалози під час заморожування з високими 

швидкостями охолодження [6, 20]. 
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5. Досліджено вплив різних температур зберігання на життєздатність вільних та 

іммобілізованих клітин дріжджів S. cerevisiae [7, 11]. 

6. Виявлено та обґрунтовано можливі механізми кріоушкоджень і кріозахисту 

іммобілізованих клітин [9, 17, 19]. 

7. Проведено патентно-інформаційне дослідження наукової проблеми та 

статистичну обробку експериментальних даних. 

Спільно з науковим керівником визначені мета і завдання роботи та способи їх 

вирішення, проаналізовано отримані результати, сформульовані висновки. 

Апробація матеріалів дисертації. Матеріали дисертаційної роботи 

доповідалися та обговорювалися на наукових форумах (усна доповідь): у 

конференціях молодих вчених ІПК і К НАН України «Холод у біології і медицині» 

(Україна, Харків, 2011, 2014, 2017); науковій конференції з міжнародною участю, 

присвяченій 40-річчю ІПК і К НАН України (Україна, Харків, 2012); 7-ій 

Міжнародній науковій конференції «Современное состояние и перспективы 

развития микробиологии и биотехнологии» (Білорусь, Мінськ, 2010); Міжнародних 

наукових конференціях студентів і молодих вчених «Актуальні питання сучасної 

медицини» (Україна, Харків, 2009, 2010, 2011 і 2013); Міжнародній конференції 

молодих вчених «Молодежь в науке – 2013» (Білорусь, Мінськ, 2013); Міжнародній 

заочній науково-практичній конференції «Теоретические и практические аспекты 

современной криобиологии» (Росія, Сиктивкар, 2014); науково-практичній 

конференції з Міжнародною участю «Криоконсервация генетических ресурсов. 

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

Міжнародній конференції молодих вчених «Молодежь в науке – 2014» (Білорусь, 

Мінськ, 2014), науковій конференції молодих вчених «Актуальні проблеми біохімії 

та біотехнології – 2015», присвяченій 90-річчю заснування інституту біохімії 

О.В. Палладіна (Україна, Київ, 2015); Всеукраїнській науково-практичній 

конференції з міжнародною участю «Довкілля і здоров’я» (Україна, Тернопіль, 

2017). 

Публікації. За результатами дисертаційної роботи опубліковано 20 наукових 

праць: 8 статей, 6 – у наукових фахових виданнях, 1 з яких входять до міжнародної 

наукометричної бази Scopus, 2 – в матеріалах міжнародних конференцій, 12 тез 

доповідей на конференціях. 

Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота викладена на 191 

сторінках (обсяг основного тексту 138 сторінок) і складається з анотації, вступу, 

огляду літератури, опису матеріалів і методів дослідження, розділів власних 

досліджень і їх обговорення, узагальнення, висновків, списку літератури, який 

викладено на 28 сторінках і включає 283 джерела, з яких 204 закордонних. Робота 

ілюстрована 6 таблицями, 29 рисунками та 42 мікрофотографіями. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, сформульовано мету і 

завдання наукового дослідження, наведено зв’язок дисертаційної роботи з 

науковими темами, вказані новизна і практична значущість одержаних результатів. 

Огляд літератури. У розділі представлено огляд літератури за темою 

дисертаційної роботи. Проаналізовано дані щодо технології процесу 
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кріоконсервування і застосування іммобілізованих мікроорганізмів у сучасних 

біологічних виробництвах. Представлено основні способи іммобілізації та 

низькотемпературного зберігання різних мікробіологічних об’єктів. Розглянуто їх 

основні характеристики, переваги та недоліки. Критичний аналіз результатів 

багатьох досліджень дозволив зробити висновок, що актуальною є розробка 

протоколу консервування за низьких температур іммобілізованих клітин дріжджів 

S. cerevisiae без використання кріопротекторів, що є необхідною вимогою різних 

біотехнологічних виробництв. На підставі цього положення обґрунтовано напрямок 

досліджень даної дисертаційної роботи. 

Матеріали та методи дослідження. У розділі подано загальну характеристику 

об’єктів і методів дослідження. 

Дослідження проводили з дріжджами S. cerevisiae, штам Л0-2, отриманими з 

філії ФДБНУ (НДІ хлібопекарської промисловості, м. Санкт-Петербург, Росія). 

Дріжджі S. cerevisiae культивували за стандартною методикою в незабродженому 

пивному суслі (8ºБ) із додаванням 2% сахарози, при температурі 30 ºC упродовж 48 

годин з аерацією. Іммобілізацію клітин у гранулах 1%-го гелю альгінату натрію 

здійснювали методом іонотропного гелеутворення з іонами кальцію. Кількість 

клітин у зразках становила 2,5×10
8
 клітин у загальному об’ємі середовища 1 мл. До 

–196 ºC зразки заморожували в кріопробірках ("Nunc", Данія) циліндричної геометрії з 

робочим об’ємом 1,8 мл зі швидкостями охолодження: 1; 5; 10 і 15 град/хв. до –40 ºC з 

подальшим зануренням в рідкий азот. Частину зразків заморожували шляхом 

занурення кріопробірок в рідкий азот. Програмне заморожування проводили в 

заморожувачі біооб’єктів «Cryoson BV-6» (Німеччина). Зразки відігрівали на водяній 

бані при температурі 37 ºC з постійним струшуванням. 

Порівняльну оцінку життєздатності клітин після кріоконсервування проводили за 

двома параметрами: колонієутворююча здатність та дихальна активність клітин (ТТС-

тест). Контролем були вільні в суспензії або іммобілізовані в альгінатному гелі 

клітини дріжджів, що не піддавалися заморожуванню. 

Ферментативну активність визначали за зимазною і мальтазною активністю, 

загальну бродильну активність – газометричним методом, підйомну силу – 

технологічним методом, який використовують у харчовій промисловості. 

Активність дихального ланцюга мембран мітохондрій дріжджових клітин 

досліджували методом електронного парамагнітного резонансу з зондом ТЕМПОН 

(«Aldrich», США) на спектрометрі "Брукер"ЕR 100Д (Німеччина) зі стандартною 

термоприставкою. 

Для визначення вмісту АФК, порушення асиметрії ліпідного бішару та оцінки 

пізніх апоптотичних змін у клітинах використовували проточний цитофлуориметр 

«FACS Calibur» («BD», США) та 5 мМ 2,7-дихлородигідрофлуоресцеїн діацетат 

(DCFH2-DA), Annexin V і 7AAD («BD», США). 

Методом конфокальної мікроскопії на лазерному сканувальному 

конфокальному мікроскопі «LSM 510 META» («Carl Zeiss», Німеччина) вивчали 

вплив швидкостей охолодження на збереженість вільних та іммобілізованих клітин 

дріжджів та структуру альгінатного гелю в процесі кріоконсервування. Були 

використані флуоресцентні барвники пропідій йодид (PI) і акридиновий 

помаранчевий (AП). 
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Кінетику фазових перетворень під час процесів охолодження-відігріву в 

розчинах середовищ, до складу яких входив альгінат натрію, вивчали методом 

кріомікроскопії. Реєстрацію кінетики процесу кристалізації та плавлення зразків 

здійснювали з використанням відеокамери-окуляра DCM – 300 (Китай). 

З метою порівняльного вивчення впливу різних температур зберігання на 

життєздатність дріжджових клітин S. cerevisiae використовували зразки вільних в 

суспензії та іммобілізованих в альгінатних гранулах клітин, поміщені в кріопробірки 

об’ємом 1,8 мл. Зберігали зразки в холодильнику та морозильних камерах при 

температурі 4, –20, –80 ºС впродовж 180 діб (термін спостереження). Контролем були: 

К1 – вільні клітини в суспензії та іммобілізовані в альгінатному гелі, що не 

піддавалися зберіганню (нульова точка зберігання); К2 – вільні та іммобілізовані 

клітини дріжджів через 1 добу зберігання. 

Термоіндукцію внутрішньоклітинного синтезу трегалози здійснювали 

культивуванням клітин при температурі 40 ºC упродовж 2 годин. Концентрацію 

трегалози в клітинах визначали методом рідинної хроматографії на 

високоефективному рідинному хроматографі (Зибо, Китай). 

Проведені експерименти відповідають діючому законодавству України, 

вітчизняним і міжнародним біоетичним нормам. 

Статистичний аналіз отриманих даних виконували за методом Стьюдента-

Фішера із застосуванням комп’ютерної програми «Excel» («Microsoft», США). 

Результати власних досліджень та їх обговорення 

Вивчення впливу складу середовищ консервування та різних швидкостей 

охолодження на життєздатність клітин дріжджів S. cerevisiae. Клітини дріжджів 

заморожували у 1%-му розчині альгінату натрію, 5%-му розчині ДМСО, розчині 

суміші із 1% альгінату натрію і 5% ДМСО та в дистильованій воді. Найвищі 

показники життєздатності клітин, суспендованих в усіх середовищах консервування, 

забезпечувало заморожування зі швидкістю охолодження на першому етапі 

1 град/хв. У розчинах, які містили альгінат натрію, життєздатність клітин складала 

90,79 ± 2,01%, ДМСО – 87,08 ± 2,60%, суміш альгінату натрію і ДМСО – 88,11 ± 

1,75%. Після заморожування в дистильованій воді залишалися життєздатними 33,13 

± 1,91% клітин. З підвищенням швидкості охолодження до 5, 10, 15 град/хв кількість 

життєздатних клітин у всіх зразках зменшувалася. Після заморожування у розчині 

альгінату натрію життєздатність клітин становила 74,45±2,18; 38,06 ± 1,96; 16,09 ± 

0,90%, відповідно. У розчині ДМСО – 72,07 ± 2,14; 28,34 ± 0,77; 19,26 ± 0,17%, 

відповідно. У розчині суміші альгінату натрію і ДМСО – 76,37 ± 1,35; 39,55 ± 0,52; 

12,81 ± 0,35%, відповідно. При дослідженні впливу складу консервувальних 

середовищ, найбільш низьку життєздатність відмічали при заморожуванні клітин, 

суспендованих в дистильованій воді. Кількість життєздатних клітин становила 39,29 ± 

2,90; 14,53 ± 2,34; 8,58 ± 1,63%, відповідно. Мінімальні показники життєздатності 

були в усіх зразках, заморожених зануренням у рідкий азот (від 0,3 до 1,83%). 

Отримані результати дозволяють зробити висновок, що високов’язкий 1% 

розчин альгінату натрію під час заморожування клітин проявляє кріопротекторні 

властивості, а найменш пошкоджуючим для клітин дріжджів з режимом 

охолодження зі швидкістю 1 град/хв. 
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З використанням методу кріомікроскопії було встановлено, що під час 

охолодження суспензії дріжджових клітин у кріозахисних середовищах, що містять 

альгінат натрію, високов’язкий розчин альгінату натрію утворює у процесі 

заморожування міжклітинне середовище, яке може виконувати функцію механічного 

бар’єра. Цей бар’єр оберігає клітини від ушкодження кристалами льоду і фізико-

хімічними чинниками, пов’язаними з процесами кристалоутворення. Отримані 

результати свідчать про зміну кристалічної структури у зразках, заморожених у 

середовищах, які містили альгінат натрію, в порівнянні зі зразками, замороженими 

під захистом ДМСО. Присутність у середовищі альгінату натрію змінює характер 

кристалізації та зміщує початок фазових перетворень в зону нижчих температур. 

Початок фазових перетворень у зразках, заморожених в 5%-му розчині ДМСО, 

спостерігався при температурі 8,5
 
ºC, а в зразках, що містять 1% альгінату натрію,  

при 16
 
ºC, у трикомпонентній системі, яка містить комбінацію із 1% альгінату 

натрію і 5% ДМСО та клітин S. cerevisiae  за температури 15 ºC (рис.1). 

 

   
             А               Б            В 

Рис. 1. Мікрофотографії початка фазових перетворень у зразках, заморожених у 

різних середовищах 

Примітка: А (5%ДМСО) − ↓ Т= −8,5 ºC; Б (1% АН) − ↓ Т= −16 ºC; В (1% АН і 

5% ДМСО) − ↓ Т= −15 ºC. 

 

Вплив іммобілізації в гранули гелю альгінату натрію та наступного 

кріоконсервування на життєздатність клітин S. cerevisiae. На життєздатність 

іммобілізованих в гранулах альгінатного гелю клітин впливав розмір гранул. Після 

заморожування до –196 ºC зі швидкістю охолодження 5 град/хв життєздатність 

клітин, іммобілізованих в гранулах з діаметром 1200 мкм, становила 93,3 ± 1,0%. Зі 

збільшенням розмірів альгінатних гранул до 2300 мкм кількість життєздатних клітин 

після заморожування становила 76,8 ± 4,3%. Концентрація альгінату натрію в гелі (1-

2%) та термін полімеризації зовнішнього шару гелевих гранул в 0,1 М розчині CaCl2 

від 10 до 30 хв значуще не впливали на життєздатність після заморожування. 

Найбільш високу життєздатність клітин, іммобілізованих в гранулах альгінатного 

гелю, забезпечувало заморожування зі швидкостями охолодження 1 і 5
 
град/хв 

(відповідно 96,6 ± 0,4 і 93,3 ± 1,0%), що значуще не відрізнялося від початкового 

значення. Після охолодження зі швидкістю 10 град/хв залишалися життєздатними 

82,51 ± 1,63% клітин, зі швидкістю 15 град/хв – 56,1 ± 0,7%. 

Попереднє перед іммобілізацією інкубування клітин в 5% розчині ДМСО 

значуще не впливало на життєздатність клітин після заморожування. Життєздатність 
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клітин в таких зразках становила 90,3 ± 2,3; 81,9 ± 1,8; 77,1 ± 1,5; 53,9 ± 0,9; 0,65 ± 

0,02% відповідно швидкості охолодження (1, 5, 10, 15 град/хв, LN2↓). 

Застосування високих швидкостей охолодження, навіть в 5% водному розчині 

кріопротектора ДМСО, призводило до значної загибелі клітин S. cerevisiae. 

Про виражену пошкоджуючу дію швидкого охолодження на іммобілізовані в 

гелевих гранулах клітини свідчили також результати конфокальної мікроскопії 

зразків вільних та іммобілізованих клітин (рис. 2). Після заморожування зразків 

зануренням у рідкий азот були встановлені порушення структури альгінатного гелю, 

які надають можливо додаткову несприятливу дію на клітини. Найбільшу кількість 

мертвих клітин із включенням барвника PI та фрагментів клітин спостерігали по 

периферії гранул та в ділянках з порушеною структурою альгінатного гелю. 

 

    
А Б В Г 

    
Д Е Є Ж 

 

Рис. 2. Мікрофотографії клітин S. cerevisiae, заморожених із високими (LN2 ) і 

низькими (1 град/хв) швидкостями охолодження (конфокальна мікроскопія, 

забарвлювання зразків флуоресцентними барвниками PI та AP) 

Примітка: А – S. cerevisiae в суспензії, контроль; Б – S. cerevisiae в суспензії, 

після LN2; В – S. cerevisiae в гранулах, контроль; Г – S. cerevisiae в гранулах, після 

LN2; Д – S. cerevisiae в суспензії, контроль; Е – S. cerevisiae в суспензії, після 

кріоконсервування (1 град/хв); Є – S. cerevisiae в гранулах, контроль; Ж – 

S. cerevisiae в гранулах, після кріоконсервування (1 град/хв). 

 

У зразках, заморожених зі швидкістю 1 град/хв, структура альгінатного гелю та 

цілісність клітин були порівняні із контрольними зразками. 

 

Реакція клітин S. cerevisiae на іммобілізацію в гранулах альгінату натрію і 

заморожування до –196 
ο
С. З використанням методу ЕПР встановлено, що після 

заморожування зі швидкістю 1 град/хв ступень інгібування введеного в клітини 
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спінового зонда ТЕМПОН значуще не відрізнявся від контролю. Це свідчило, що 

після кріоконсервування в іммобілізованих клітинах потенціал електрон-

транспортного ланцюга мітохондрій зберігався на початковому рівні (рис. 3). 

 
 

Рис. 3. Дихальна активність клітин дріжджів S. cerevisiae після 

кріоконсервування (метод ЕПР) 

Примітка:  – вільні клітини в суспензії (1 група);  – іммобілізовані клітини 

(2 група);  – контроль (3 група); * – зміни статистично значущі в порівнянні з 

контролем, p < 0,05. 

Процес іммобілізації в гранулах альгінатного гелю приводив до збільшення 

кількості клітин із підвищеним вмістом АФК (до 4,64%). Це може сприяти 

підвищенню вихідної кріорезистентності дріжджових клітин шляхом адаптивної 

реакції на слабкий окиснювальний стрес. 

 
 

 

 

 

Рис. 4. Гістограма кількості DCF-мічених клітин S. cerevisiae після 

кріоконсервування 

Примітка: 1 – вільні клітини в суспензії; 2 – іммобілізовані клітини; 3 – вільні 

клітини в суспензії з 5% ДМСО; 4 – іммобілізовані клітини з 5% ДМСО, К – 

контроль. 
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Після кріоконсервування іммобілізованих клітин кількість клітин із 

підвищеним вмістом АФК збільшилася до 10,99% (рис.4). В зразках вільних клітин, 

які були суспендовані у дистильованій воді, кількість клітин із підвищеним вмістом 

АФК збільшилася до 45,08% (до заморожування 3,19%). В зразках вільних клітин, 

суспендованих в 5%-му розчині ДМСО, − до 7,63%. В зразках клітин 

іммобілізованих після попереднього інкубування в 5%-му розчині ДМСО, − до 

6,62%. 

На наступному етапі дослідження з метою виявлення особливостей 

ушкоджень вільних та іммобілізованих клітин S. cerevisiae, заздалегідь, була 

підрахована загальна кількість клітин, що зберегли цілісність під час 

кріоконсервування (цей показник потрібний при аналізі проточної 

цитофлуориметрії). Кількість клітин, які мали цілісність, в усіх зразках до 

кріоконсервування дорівнювала 25,0×10
7 

кл/мл. Після кріоконсервування в зразках 

суспензії вільних клітин зберегли свою цілісність 7,9×10
7
 кл/мл. В зразках з 

клітинами, іммобілізованими в гелевих гранулах, – 22,5×10
7
 кл/мл, із вільними 

клітинами, суспендованими в 5% розчині ДМСО, – 16,0×10
7
 кл/мл, з клітинами, 

іммобілізованими після інкубування у розчині ДМСО, – 21,0×10
7
. кл/мл. 

Аналіз розподілу фосфоліпідів в ЦПМ, проведений за допомогою 

флуоресцентного барвника Annexin V, показав наступне. Після заморожування 

кількість клітин з порушенням ліпідної асиметрії мембран в зразках вільних клітин 

(2-га група) та в зразках іммобілізованих клітин (3-тя група) не відрізнялася від 

значень контролю (рис. 5). Однак кількість непошкоджених іммобілізованих клітин 

була у 2,8 рази вищою, ніж в зразках із вільними клітинами. 

В зразках вільних клітин, заморожених в 5%-му розчині ДМСО, та 

іммобілізованих після попереднього інкубування у розчині ДМСО, кількість клітин 

із порушеннями ліпідної асиметрії мембран була вищою, ніж в групах 2 і 3. 

 

 
Рис. 5. Кількість AnnexinV-мічених клітин S. cerevisiae після кріоконсервування  

Примітка: ■ – неушкоджені клітини; ■ – AnnexinV-мічені клітини; * – відмінності 

статистично значущі стосовно контролю, (p < 0,05); 1 – вільні клітини; 2 – вільні 

клітини в суспензії; 3 – іммобілізовані клітини; 4 – вільні клітини в суспензії з 5% 

ДМСО; 5 – клітини, іммобілізовані після попереднього інкубування в 5%-му розчині 

ДМСО. 
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Цей факт може свідчити про те, що перебудови в ліпідній організації мембрани, 

що відбуваються під впливом кріопротектора ДМСО, порушують асиметричний 

розподіл фосфоліпідів у мембрані клітин дріжджів. 

Після заморожування абсолютні значення кількості 7AAD-мічених клітин (з 

порушенням цілісності мембрани та з фрагментацією ДНК) у зразках з 

іммобілізованими клітинами хоч і були вищими, ніж в зразках із вільними 

клітинами, але вони корелювали із кількістю незруйнованих іммобілізованих клітин, 

яка у 2,9 рази переважала кількість незруйнованих вільних клітин (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Кількість 7AAD-мічених клітин S. cerevisiae після кріоконсервування 

Примітка: ■ – неушкоджені клітини; ■ – 7AAD-мічені клітини; * – відмінності 

статистично значущі стосовно контролю, (p < 0,05); 1 – вільні клітини; 2 – вільні 

клітини в суспензії; 3 – іммобілізовані клітини; 4 – вільні клітини в суспензії з 5% 

ДМСО; 5 – клітини, іммобілізовані після попереднього інкубування в 5%-му розчині 

ДМСО. 

 

В зразках клітин, які іммобілізували після інкубації в розчині ДМСО, кількість 

7AAD-мічених клітин була в 4 рази менше, а кількість немічених клітин значуще не 

відрізнялася від показників 3-ї групи, що є доказом ефективності розробленого 

протоколу кріоконсервування дріжджових клітин без використання традиційних 

кріопротекторних засобів. 
 

Біологічні властивості дріжджів S. cerevisiae до і після кріоконсервування 

Показано, що іммобілізація в гелевих гранулах і подальше кріоконсервування не 

змінювали спектр сахаролітичної активності дріжджових клітин. 

В іммобілізованих клітинах відзначалися більш висока ферментативна 

активність після ферментації глюкози й мальтози (табл. 1) та більш висока 

бродильна здатність, що свідчить про інтенсивне зброджування глюкози, сахарози, 

мальтози.  

Показники діоксиду вуглецю (через 24 години), що виділився в процесі 

культивування іммобілізованих клітин, були в 1,7 раза вище, ніж у вільних клітин. 

Ці результати свідчать також про те, що в клітинах, які були замороженими в 

іммобілізованому стані, менше ніж за 24 години відбувається репарація нелетальних 
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і умовно-летальних ушкоджень та розпочинаються проліферативні процеси з 

підвищеною метаболічною активністю. 

Таблиця 1 

Фізико-хімічні показники ферментативної активності дріжджів 

S. cerevisiae до і після кріоконсервування 

 

 

Умови 

експерименту 

Показник 

Підйомна сила, 

хв 

Зимазна 

активність, хв 

 

Мальтазна 

активність, хв 

Квіл до кріо 58,0±1,3 39,0±3,9 72,0±2,6 

ВілК після кріо 73,0±1,5* 65,0±3,4* 105,0±10,9* 

Кім до кріо 55,0±1,1 40,0±2,7 80,0±1,5 

ІмК після кріо 63,0±1,8# 51,0±2,6*# 96,0±1,8*# 

Примітка: Квіл – контроль (вільні клітини); Кім – контроль (іммобілізовані 

клітини); ВілК – вільні клітини, ІмК – іммобілізовані клітини; відмінності 

статистично значущі по відношенню до контролю (*) та групи вільних клітин (
#
),  

p < 0,05. 

 

Порівняльне вивчання впливу різних середовищ і температур зберігання на 

життєздатність вільних та іммобілізованих S. cerevisiae. З метою застосовування 

технології іммобілізації для довгострокового зберігання дріжджових клітин в 

умовах холодильних камер проведено порівняльне вивчення життєздатності вільних 

та іммобілізованих клітин дріжджів S. cerevisiae після зберігання при різних 

температурах. 

Встановлено, що після зберігання клітин при 4 
ο
С у зразках вільних клітин, 

суспендованих у деіонізованій воді та пивному суслі, і в зразках іммобілізованих 

клітин кількість КУО/мл в інтервалі 15–20 діб була значуще вище вихідної, а через 

36 діб знижувалася до значень контролю. Це пояснюється утворенням при 4
ο
С 

аскоспор, які після посіву на живильне середовище формують додаткові колонії. 

Через 180 діб зберігання при температурі 4 
ο
С кількість вільних клітин зменшилася 

до 54,55 ± 3,67% у порівнянні з вихідними значеннями. Кількість іммобілізованих 

клітин становила 91,6 ± 4,84%. 

При –20 ºC кількість життєздатних вільних дріжджових клітин через 180 діб 

становила 2,5%, а кількість життєздатних іммобілізованих клітин – 13,46 ± 0,93%.  

У процесі зберігання при –80 
ο
С кількість вільних клітин через добу 

зменшилася до 53,74 ± 2,71 %, через 10 діб – до 32,07 ± 1,32%, через 180 діб – до 

16,37 ± 1,7%. У зразках з іммобілізованими клітинами показник життєздатності 

через добу становив 77,69 ± 1,88%, через 10 діб – 54,64 ± 1,47%. У процесі 
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подальшого зберігання протягом 180 діб додаткова загибель іммобілізованих клітин 

не спостерігалася. 

Вплив внутрішньоклітинного вмісту трегалози на життєздатність 

іммобілізованих та вільних клітин дріжджів S. cerevisiae після швидкого 

заморожування (LN2). Результати проведених досліджень показали, що після 

культивування впродовж 2 годин як вільних, так й іммобілізованих клітин дріжджів 

при температурі 40 
ο
С значно підвищувався внутрішньоклітинний вміст трегалози. 

Максимальне підвищення вмісту трегалози встановлено у зразках, які були 

іммобілізовані після термоіндукції внутрішньоклітинного синтезу трегалози – з 4,37 

± 0,15 до 28,65 ± 1,01 мг/г сухої речовини (табл. 2). Це може бути пов’язано з тим, 

що клітини дріжджів знаходилися в подвійній стресовій ситуації – під дією 

підвищеної температури та процесу іммобілізації. 

Нижчий у 2 рази вміст трегалози в зразках 5-ї групи може бути пов’язаний з 

тим, що негативний вплив підвищеної температури на клітини пом’якшувався 

попередньою іммобілізацією. 

 

Таблиця 2 

Вміст трегалози в клітинах дріжджів S. cerevisiae до і після 

кріоконсервування 

 

 

Групи 

 

Умови 

експерименту 

Концентрація трегалози, мг/г сухої 

речовини 

до 

заморожування  

(контроль) 

після 

заморожування 

1 ВілК 4,37 ± 0,15 2,67 ± 0,11
*
 

2 ІмК 6,56 ± 0,23 2,62 ± 0,12
*
 

3 ВілК → 40°С 10,93 ± 0,76 5,33 ± 0,26
*,&

 

4 ВілК → 40°С → 

іммобілізація 
28,65 ± 1,01 24,87 ± 0,89

@,#
 

5 ІмК → 40°С 13,44 ± 0,87 9,13 ± 0.83
*,^

 

Примітка: ВілК – вільні клітини, ІмК – іммобілізовані клітини, 40
 о

С – 

температура культивування перед заморожуванням; 
*
 – зміни статистично значущі у 

порівнянні з контролем,
 &

 –до групи 1, ^
 
– до групи 2, 

@ 
– до групи 3, 

#
 – групи 5; 

p < 0,05. 

 

Показники життєздатності дріжджових клітин після швидкого охолодження 

шляхом занурення у рідкий азот корелювали із внутрішньоклітинним вмістом 

трегалози. Життєздатність вільних клітин до індукції синтезу трегалози становила 

0,30 ± 0,01%, а після індукції синтезу трегалози збільшилася до 14,72 ± 4,7%. 

Життєздатність іммобілізованих клітин без термоіндукції синтезу трегалози 

становила 0,59 ± 0,02%, а після термоіндукції синтезу трегалози – 32,75 ± 7,11% 

(рис. 7). 
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Рис. 7. Вплив внутрішньоклітинного вмісту трегалози на життєздатність вільних 

та іммобілізованих клітин дріжджів S. cerevisiae 

Примітка: ■ – контроль (до заморожування); ■ – експериментальні групи (після 

заморожування); 
*
 – відмінності статистично значущі стосовно контролю, (p < 0,05); 1 

– вільні клітини; 2 – іммобілізовані клітини; 3 – вільні клітини + 40
 
ºC; 4 – вільні 

клітини + 40 
ο
С + іммобілізація; 5 – іммобілізовані клітини + 40 

ο
С. 

 

Отримані результати свідчать про виражену кріопротекторну дію 

внутрішньоклітинної трегалози, а також про сумарну захисну дію трегалози та носія з 

альгінатного гелю. Кріопротекторна дія підвищеного внутрішньоклітинного вмісту 

трегалози пов’язана зі здатністю трегалози витіснять молекули води із фосфоліпідного 

бішару клітинних мембран, понижувати температуру плавлення ліпідів мембран та 

формувати скловидний матрикс у цитоплазмі (Lerbret A, Bordat P, Affouard F. et al, 

2005; Chao X, Bin Z, Lu-Kai M. et al., 2017; Drake AC, Lee Y, Burgess EM. et al, 2018). 

Термоіндукція внутрішньоклітинного синтезу трегалози з наступною 

іммобілізацією в альгінатному гелі є основою розробленого протоколу 

кріоконсервування з неконтрольованими швидкостями охолодження (LN2↓). 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі представлено теоретичне узагальнення, результати 

експериментального дослідження та нове вирішення наукового завдання, 

спрямованого на обґрунтування розробки протоколів консервування за низьких 

температур іммобілізованих у гелевому носії дріжджів S. cerevisiae без додаткового 

застосування кріопротекторів. 

1. Життєздатність іммобілізованих у носіях із гелю альгінату натрію клітин 

дріжджів S. сerevisiae залежить від швидкості охолодження. Охолодження зі 

швидкістю 1–5
 
град/хв до –40 

ο
С та з подальшим зануренням зразків у рідкий азот 

дозволяє зберегти вихідну життєздатність іммобілізованих дріжджів без 

додаткового захисту кріопротекторами. 

2. Встановлено, що кріопротекторна дія розчинів альгінату натрію пов’язана з 

утворенням під час заморожування високов’язкого міжклітинного середовища, яке 

захищає клітини від ушкодження кристалами льоду і фізико-хімічними чинниками, 

пов’язаними з кристалоутворенням. Водночас процес іммобілізації в альгінатному 
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гелі та подальше охолодження дріжджових клітин ініціюють помірне генерування 

АФК, концентрація яких перевищує значення контролю в 3 рази. Це сприяє 

підвищенню метаболічної активності дріжджових клітин і активує репаративні 

процеси в них. 

3. Іммобілізація в гелі альгінату натрію забезпечує високу збереженість 

структурно-функціонального стану кріоконсервованих дріжджів S. cerevisiae. Після 

кріоконсервування за розробленим протоколом без кріопротектора ДМСО в 

іммобілізованих клітинах зберігається вихідна активність дихального ланцюга 

мітохондрій. Показники кількості клітин з підвищеним вмістом АФК знижуються у 

4 рази в порівнянні зі зразками вільних клітин. Виявлено, що у зразках з 

іммобілізованими клітинами кількість порушень ліпідної асиметрії мембран нижче у 

3 рази, а кількість клітин з порушенням цілісності мембран у 4 рази вище, ніж в 

зразках із клітинами, які були іммобілізовані після інкубації в розчині ДМСО. Проте 

кількість непошкоджених клітин в обох групах значуще не відрізнялася, що є 

доказом ефективності розробленого протоколу. 

4. У іммобілізованих в альгінатному гелі дріжджах після кріоконсервування 

зберігаються сахаролітичні властивості та більш високий рівень технологічних 

показників. Через 24 години після відігріву загальна бродильна здатність 

іммобілізованих дріжджів вища в 1,7 рази у порівнянні з вільними клітинами. Це 

дозволяє зберігати стартові культури іммобілізованих в гелі дріжджів без 

використання традиційних кріозахисних засобів. 

5. Іммобілізація в альгінатному гелі забезпечує більш високу життєздатність 

дріжджів у процесі зберігання за різних низьких температур та в умовах гіпотермії. 

Після зберігання при –20, –80 ºC у зразках з іммобілізованими клітинами через 

180 діб залишаються життєздатними 13,46 та 54,64% клітин відповідно, в зразках із 

вільними клітинами – 2,5 та 16,37% відповідно. Після зберігання при 4 ºC у зразках з 

іммобілізованими клітинами кількість КУО/мл становить 91,6%, у зразках із 

вільними клітинами – 54,55%. Високий показник життєздатності іммобілізованих 

клітин при 4 ºC у зразках обумовлений сумарним ефектом захисної дії альгінатного 

гелю та утворенням аскоспор диплоїдними клітинами в перші 10–20 діб зберігання. 

6. Термоіндукція внутрішньоклітинного синтезу трегалози клітинами  

S. сerevisiae перед іммобілізацією значно підвищує їх кріорезистентність і 

життєздатність після кріоконсервуванням із застосуванням швидкого 

неконтрольованого заморожуваня безпосереднім зануренням зразків в рідкий азот, 

що дозволило розробити протокол кріоконсервування іммобілізованих клітин 

дріжджів без використання кріопротекторів та спеціального кріогенного 

устаткування.  

ПЕРЕЛІК НАУКОВИХ ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ 

ДИСЕРТАЦІЇ 
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1. Пономарева В.Л. Изучение влияния режимов охлаждения и защитных 

средах, содержащих альгинат натрия, на жизнеспособность клеток дрожжей 

Saccharomyces cerevisiae / В.Л. Пономарева, И.П. Высеканцев, Т.М. Гурина, Е.С. 

Онасенко // Вісник проблем біології і медицини.– 2011.– Т. 1, №87.– С. 35–37. (Внесок 
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жизнеспособность клеток дрожжей Saccharomyces cerevisiae, иммобилизованных в 

альгинатном геле / В.Л. Пономарева, И.П. Высеканцев, Т.М. Гурина, Е.С. Онасенко, 
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заочной научно-практической конф. «Теоретические и практические аспекты 
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Минск, Беларусь.– Минск, 2010.– С. 194–196. 
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АНОТАЦІЯ 

Пономарьова В. Л. Збереженість іммобілізованих в альгінатному гелі 

дріжджів Saccharomyces cerevisiae після консервування за низьких 

температур. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук (доктора 

філософії) за спеціальністю 03.00.19 – «Кріобіологія». – Інститут проблем 

кріобіології і кріомедицини НАН України, Харків, 2019. 

Дисертаційна робота присвячена вивченню впливу умов консервування за 

низьких температур на життєздатність і структурно-функціональний стан клітин 

дріжджів Saccharomyces cerevisiae, іммобілізованих у гранулах гелю альгінату 

натрію. Показано, що життєздатність іммобілізованих дріжджів після 

заморожування без середовищ, які містять кріопротектори, значною мірою залежить 

від швидкості охолодження. 

Розроблено ефективні протоколи зберігання при низьких температурах 

дріжджових клітин, іммобілізованих в гранулах гелю альгінату натрію: 1) 

охолодження зі швидкістю 1–5
 
град/хв до –40 

ο
С із подальшим зануренням та 

зберіганням зразків у рідкому азоті; 2) попередня термоіндукція 

внутрішньоклітинного синтезу трегалози, іммобілізація, охолодження зануренням у 

рідкий азот.  

Встановлено механізм кріозахисної дії розчинів альгінату натрію як 

механічного бар’єра із високов’язкого міжклітинного середовища. Показано, що в 

іммобілізованих дріжджових клітинах після кріоконсервування зберігається вихідна 

активність дихального ланцюга мітохондрій, знижується у порівнянні з вільними 

клітинами кількість клітин із підвищеним вмістом активних форм кисню, 

зберігається весь спектр сахаролітичної дії, підвищується бродильна активність. 

Ключові слова: іммобілізація, альгінатний гель, кріоконсервування, дріжджі, 

життєздатність, біологічні властивості, функціональна активність, трегалоза. 

 

АННОТАЦИЯ 

Пономарева В.Л. Сохранность иммобилизованных в альгинатном геле 

дрожжей Saccharomyces cerevisiae после консервирования при низких 

температурах. – Квалифицированная научная работа на правах рукописи. 
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Диссертация на получение научной степени кандидата биологических наук 

(доктора философии) по специальности 03.00.19 – «Криобиология». – Институт 

проблем криобиологии и криомедицины НАН Украины, Харьков, 2019. 

Диссертационная работа посвящена изучению влияния условий 

консервирования при низких температурах на жизнеспособность и структурно-

функциональное состояние клеток дрожжей Saccharomyces cerevisiae, 

иммобилизованных в гранулах геля альгината натрия. 

Разработаны эффективные протоколы хранения при низких температурах 

дрожжевых клеток, иммобилизованных в гранулах геля альгината натрия: 1) 

охлаждение со скоростью 1–5
 
град/мин до –40 

ο
С с последующим погружением 

образцов в жидкий азот и хранение при –196 
ο
С; 2) предварительная термоиндукция 

внутриклеточного синтеза трегалозы, иммобилизация, охлаждение погружением в 

жидкий азот. 

Показано, что жизнеспособность иммобилизованных дрожжей после 

замораживания без сред, содержащих криопротекторы, в значительной мере зависит 

от скорости охлаждения. Характеристики этой зависимости отвечают положениям 

двухфакторной теории криоповреждений. Установлен механизм криопротекторного 

действия растворов альгината натрия как механического барьера из высоковязкой 

клеточной среды. Полученные результаты свидетельствуют об изменении 

морфологии кристаллической структуры в образцах, замороженных в 

альгинатсодержащих криозащитных средах, в сравнении с образцами, 

замороженными под защитой ДМСО. Методом криомикроскопии показано, что 

присутствие в криозащитной среде альгината натрия изменяет характер 

кристаллизации и смещает зону фазовых переходов в область более низких 

температур. Начало фазовых превращений в образцах, замороженных в 5%-м 

растворе ДМСО, регистрировалось при температуре –8,5 ºC, в образцах, 

содержащих 1% альгинат натрия, – при –16 ºC, в трехкомпонентной системе, 

содержащей комбинацию 1% альгината натрия и 5% ДМСО, – при –15 ºC. 

В иммобилизованных дрожжевых клетках в отличие от свободных клеток после 

криоконсервирования сохраняются исходные показатели активности дыхательной 

цепи митохондрий. Показано более низкое количество клеток с повышенным 

содержанием АФК. После хранения при низких температурах сохраняются спектры 

сахаролитической активности и повышается бродильная активность. 

Термоиндукция внутриклеточного синтеза трегалозы (инкубация при 40 ºС в 

течение 2-х часов) с последующей иммобилизацией повышает исходную 

криорезистентность иммобилизованных клеток. Жизнеспособность дрожжевых 

клеток, иммобилизованных после термоиндукции синтеза трегалозы, повышается 

при замораживании путем погружения образцов в жидкий азот более чем в 30 раз. 

Разработанный протокол позволяет криоконсервировать дрожжевые клетки без 

использования дополнительного (помимо матрицы носителя) криопротектора, что 

существенно упрощает процесс криоконсервирования и делает его технически и 

экономически обоснованным. 

Ключевые слова: иммобилизация, альгинатный гель, криоконсервирование, 

дрожжи, жизнеспособность, биологические свойства, функциональная активность, 

трегалоза. 
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ANNOTATION 

Ponomareva V.L. Preservation of Saccharomyces cerevisiae yeast immobilized in 

alginate gels after preservation at low temperatures – The qualifying scientific paper 

as a manuscript. 

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

specialty 03.00.19 – «Сryobiology». – Institute for Problems of Cryobiology and 

Cryomedicine of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kharkiv, 2019. 

The thesis is devoted to the study of the effects of low-temperature preservation 

conditions on viability and both structural and functional state of Saccharomyces 

cerevisiae yeast cells immobilized in sodium alginate gel granules. 

The effective protocols for low-temperature storage of yeast cells immobilized in 

sodium alginate gel granules were developed: 1) cooling at the rates of 1 – 5 degrees per 

minute down to –40 °C followed by immersion of the samples into liquid nitrogen and 

storage at –196 °C; 2) thermoinduction of intracellular trehalose synthesis prior to 

immobilization, cooling by the immersion into liquid nitrogen. 

It was shown that the viability of immobilized yeast frozen without cryoprotectants 

largely depended on the cooling rate. 

The features of this dependence conformed to the provisions of two-factor 

cryodamage theory. The mechanism of cryoprotective effect of sodium alginate solutions 

as highly viscous mechanical barrier was established. The obtained results evidenced 

morphological changes of crystal structure in the samples frozen in alginate-containing 

media as compared to the samples frozen with DMSO. 

It was shown by the cryomicroscopy method that presence of sodium alginate in 

cryoprotective medium changed the character of crystallization and moved the phase 

transitions zone to lower temperatures. The beginning of phase transformations in the 

samples frozen in 5% DMSO was recorded at the temperature of –8.5 °C, in the samples 

contained 1% sodium alginate – at –16 °C, in three-component system contained 1% 

sodium alginate and 5%DMSO – at –15 °C. In immobilized yeast cells after 

cryopreservation in contrast to free cells the initial indices of the activity of mitochondrial 

respiratory chain remained at the initial level. Less number of cells with a high ROS 

content was shown. After low-temperature storage the spectra of saccharolytic activity 

were the same and fermentative activity increased. 

Thermoinduction of intracellular trehalose synthesis (incubation at 40 °C during 2 

hours) prior to immobilization increased cryoresistance of yeast cells. Viability of yeast 

cells immobilized after thermoinduction of trehalose synthesis increased more than 30 

times when freezing the samples by immersion into liquid nitrogen. Developed protocol 

allows the cryopreservation of yeast cells with no use of additional cryopreservation 

process and makes it techniqually and economically expedient. 

Keywords: immobilization, alginate gel, cryopreservation, yeast, viability, biological 

properties, functional activity, trehalose. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ І ПОЗНАЧЕНЬ 

АФК – активні форми кисню; ДМСО – диметилсульфоксид; ЕПР – електронний 

парамагнітний резонанс; LN2↓ – занурення в рідкий азот; ВілК – вільні клітини; ІмК – 

іммобілізовані клітини, АН – альгінат натрію; ↓ Т – охолодження, ЦПМ цитоплазматична 

мембрана. 

 

 

 

 

 

 


