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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 р. 

 

Дисертаційна робота присвячена експериментальному визначенню 

ефективних умов консервування при низьких температурах дріжджів  

S. cerevisiae, іммобілізованих в носіях з гелю альгінату натрію. З цією метою 

було вивчено вплив різних режимів охолодження на збереження 

життєздатності, біологічних властивостей та структурно-функціонального 

стану іммобілізованих клітин даного виду дріжджів. 

Встановлено, що іммобілізація в гранулах гелю альгінату натрію 

підвищує метаболічну активність дріжджових клітин, про що свідчить більш 

інтенсивна ферментація сахарози у порівнянні з вільними клітинами. 

Імовірно, це пов’язано з особливостями транспорту кисню і відведення 

діоксиду вуглецю в гелевих матрицях, що є причиною утворення в них 

специфічного мікросередовища. На життєздатність клітин в процесі 

заморожування впливає розмір гелевих гранул. Зі збільшенням діаметра 

гранул від 1200 до 2300 мкм кількість життєздатних клітин зменшується. Це 

пов’язано з тим, що зі збільшенням розміру гранул зростає кількість води в 

них, що є причиною значного збільшення ушкоджень клітин кристалами 

льоду в процесі кріоконсервування. Зміна концентрації альгінату натрію від 1 

до 2% і часу полімеризації зовнішнього шару гелевих гранул в 0,1 М розчині 
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CaCl2 від 10 до 30 хв не впливала на життєздатність дріжджових клітин після 

заморожування до –196  ºС. 

Експериментально підібрані умови іммобілізації клітин дріжджів  

S. cerevisiae для подальшого низькотемпературного консервування: 

кінцева концентрація альгінату натрію складала 1%, середній діаметр гелевих 

гранул – 1200 мкм, час інкубації гранул в 0,1 М розчині CaCl2 – 15-20 хв, 

концентрація дріжджових клітин – 108 кл/мл. Показано, що кріопротектор 

диметилсульфоксид (ДМСО) в концентраціях до 10% не викликає загибелі 

дріжджових клітин незалежно від часу експозиції (5, 30, 60 хв). Найвищі 

показники життєздатності клітин, що були суспендовані в 5% розчині ДМСО 

(87,08%) і в 1% розчині альгінату натрію (90,79%), забезпечує заморожування 

зі швидкістю охолодження на першому етапі 1 град/хв. З підвищенням 

швидкості охолодження кількість життєздатних клітин в обох середовищах 

знижується і досягає мінімальних значень в зразках, що були заморожені 

зануренням у рідкий азот. При заморожуванні зі швидкістю охолодження 5  

град/хв 1% розчин альгінату натрію виявляв більш виражені кріопротекторні 

властивості в порівнянні з 5% розчином ДМСО (74,45 та 55,07% 

життєздатних клітин, відповідно). При порівняльному вивченні методом 

кріомікроскопії кінетики фазових перетворень процесів охолодження-

відігріву, суспендованих в 1% розчині альгінату натрію, 5% розчині ДМСО і 

в комбінації з 1% розчином альгінату натрію і 5% розчином ДМСО, 

встановлено, що колоїдні розчини та гель альгінату натрію утворюють 

високов’язке міжклітинне середовище, що виконує функцію механічного 

бар’єра. Цей бар’єр оберігає клітини від ушкоджень кристалами льоду. 

Життєздатність іммобілізованих в гелевих гранулах дріжджових клітин була 

після заморожування до –196 ºС вищою в порівнянні з життєздатністю клітин, 

суспендованих в розчинах 1% альгінату натрію і 5% ДМСО. Кількість 

життєздатних іммобілізованих клітин після заморожування зі швидкостями 

охолодження 1 і 5 град/хв суттєво не відрізнялася від вихідного показника 

(відповідно 96,6 і 93,3%). З підвищенням швидкості охолодження 
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життєздатність іммобілізованих клітин знижувалася і була мінімальною після 

заморожування шляхом занурення в рідкий азот. При цьому показники 

життєздатності іммобілізованих клітин були нижче показників 

життєздатності вільних клітин, що були суспендовані в дистильованій воді та 

5% розчині ДМСО (0,59; 1,22; 1,55%, відповідно). За допомогою світлової та 

конфокальної мікроскопії зразків, забарвлених пропідієм йодидом і 

акридиновим помаранчевим, показано, що під час заморожування з високими 

швидкостями відбувається пошкодження структури альгінатного гелю, що 

чинить додаткову шкідливу дію на клітини дріжджів. 

Про захисну дію гелевих матриць свідчать і структурно-функціональні 

характеристики іммобілізованих клітин до і після заморожування. Процес 

іммобілізації та подальше заморожування сприяє збільшенню кількості 

клітин з підвищеним вмістом АФК (активні форми кисню) з 3,19 до 10,99% 

(дані отримані методом проточної цитофлуориметрії з флуоресцентним 

барвником DCF). Таке помірне генерування АФК, в порівнянні зі зразками 

вільних клітин (45%), сприяє підвищенню енергетичної, метаболічної 

активності дріжджових клітин і активації репаративних процесів. Після 

заморожування до –196 ºС відсоток клітин з високою інтенсивністю 

флуоресценції DCF (DCFhigh) в зразках, суспендованих в дистильованій воді, 

підвищився в 15 разів, а в іммобілізованих – у 4 рази. Отже, в іммобілізованих 

клітинах значно знижуються вільнорадикальні реакції окислення. Після 

кріоконсервування за розробленим протоколом потенціал електрон-

транспортного ланцюга мітохондрій іммобілізованих клітин вірогідно не 

відрізнявся від аналогічних показників вільних клітин до заморожування 

(дослідження проведені методом ЕПР зі спіновим зондом ТЕМПОН). При 

вивченні кріопошкоджень клітин S. cerevisiae за допомогою флуоресцентних 

барвників 7-AAD і Annexin V було встановлено, що кількість Annexin- 

мічених клітин у зразках з ДМСО була у 2,5–3 рази більшою, ніж у зразках 

без ДМСО. Це може свідчити про те, що перебудови ліпідної організації 

мембрани, які відбуваються під впливом кріопротекторів, призводять до 
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порушення асиметричного розподілу фосфоліпідів в мембрані клітин 

дріжджів. Кількість 7AAD- мічених клітин у зразках іммобілізованих клітин 

без ДМСО після охолодження-відігріву була в 4 рази більшою, ніж в зразках 

іммобілізованих клітин, заморожених під захистом ДМСО. Водночас 

кількість клітин, не мічених 7-AAD (непошкоджених) в обох групах значущі 

не відрізнялася. 

Вивчення збереження біологічних властивостей дріжджів S. cerevisiae, 

що мають величезне значення при їх використанні в біотехнологічних 

процесах, показало, що іммобілізація в гелевих носіях і заморожування до  

–196 ºС не впливали на сахаролітичну активність (здатність зброджувати 

сахарозу, фруктозу і гідролізувати мальтозу та глюкозу) дріжджових клітин. 

Загальна бродильна активність іммобілізованих клітин дріжджів через 24 

години після охолодження-відігрівання була в 1,7 раза вище, ніж у вільних 

клітин. 

В процесі зберігання дріжджів S. cerevisiae протягом 180 діб (термін 

спостереження) при температурі 4 ºС в інтервалі 10–20 діб відбулося 

підвищення числа КУО/мл до 164,2% від контролю, що пов’язано з індукцією 

утворення диплоїдними клітинами аскоспор, які формують при посіві 

додаткові колонії. До 180 діб зберігання при температурі 4 οС кількість 

КУО/мл знизилася до 91,6% внаслідок загибелі клітин. В процесі зберігання 

при –20 οС відбувалася постійна загибель клітин. Через 180 діб зберігання при 

температурі –20 οС залишалися життєздатними 13,5% іммобілізованих клітин, 

показник життєздатності вільних клітин був на рівні 2,5%. При –80 οС 

часткова загибель клітин відбувалася на етапах охолодження-відігрівання і в 

перші 10 діб зберігання. Через 180 діб зберігання при даній температурі 

залишалися життєздатними 54,5% іммобілізованих клітин. При всіх 

температурах зберігання життєздатність вільних клітин через 180 діб була 

вірогідно нижче. 

Термоіндукція внутрішньоклітинного синтезу трегалози 

(культивування клітин протягом 2 годин при температурі 40 οС) перед 
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іммобілізацією підвищує кріорезистентність дріжджових клітин. 

Життєздатність клітин, іммобілізованих після термоіндукціі синтезу 

трегалози, підвищується при заморожуванні зануренням зразків в рідкий азот 

більш ніж у 30 разів. Підвищення внутрішньоклітинного вмісту трегалози на 

етапі культивування дозволяє кріоконсервувати іммобілізовані в гелевих 

носіях клітини без використання контрольованої швидкості охолодження, 

кріопротекторів і спеціального кріогенного обладнання, що економічно 

вигідно в умовах промислового виробництва. 

Отримані в даному дослідженні результати можуть бути 

екстрапольовані для оптимізації старих та створення нових ефективних 

технологій низькотемпературного зберігання інших мікроорганізмів і клітин 

еукаріотів. Кріоконсервування дріжджових клітин, включених в альгінатні 

гранули, може бути альтернативним способом консервації біооб’єктів під 

захистом традиційних кріозахисних засобів, що дозволяє досягти високого 

ступеня життєздатності та збереження біологічних властивостей дріжджових 

клітин без використання кріопротекторів. 

Ключові слова: іммобілізація, альгінатний гель, кріоконсервування, 

дріжджі, життєздатність, біологічні властивості, функціональна активність, 

трегалоза.  
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ANNOTATION 

 

 

Ponomareva VL. Preservation of Saccharomyces cerevisiae yeast 

immobilized in alginate gels after conservation at low temperatures. – Qualification 

scientific work as a manuscript. 

Thesis for the degree of Candidate of Biological Science (Philosophy 

Doctor) in specialty 03.00.19 «Cryobiology». – Institute for Problems of 

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

Kharkov 2019.  

The thesis is covers the experimental substantiation of the effective low-

temperature preservation conditions for S. cerevisiae yeast immobilized in sodium 

alginate gel carriers. For this purpose, the effects of various cooling regimens on 

viability, biological properties and structural-functional state of immobilized cells 

of this yeast species were studied. 

Immobilization in sodium alginate gel beads has been found to increase the 

metabolic activity of yeast cells, as proven by more intensive sucrose fermentation 

as compared to free cells. Presumably, this was due to the peculiarities of oxygen 

transport and removal of carbon dioxide in gel matrices that caused formation of a 

specific microenvironment in them. The cell viability after freezing was affected 

by size of gel beads. With an increase in granules’ diameter from 1200 to 2300 

microns, the number of viable cells decreased. It was related to significant increase 

in cell damage by ice crystals during cryopreservation caused by the raise of water 

content with increasing granules’ size. The changes in either sodium alginate 

concentration from 1 to 2% or polymerization time of gel bead outer layer in 0.1 M 

CaCl2 from 10 to 30 min did not affect the viability of yeast cells after freezing 

down to –196 οС. 

The conditions of S. cerevisiae yeast cells immobilization have been 

experimentally chosen for subsequent low-temperature preservation: the final 

sodium alginate concentration was equal to 1%, the average diameter of the gel 
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beads was 1200 μm, the incubation time in 0.1 M CaCl2 was 15–20 min. and the 

concentration of yeast cells was 108 cells/ml. It was shown, that the DMSO 

cryoprotectant in concentrations up to 10% did not cause death of yeast cells 

regardless of the exposure time (5, 30, 60 min). The highest viability values of 

cells suspended in 5% DMSO (87.08%) as well as in 1% sodium alginate solution 

(90.79%) were provided by freezing with the cooling rate of 1 deg/min at the first 

stage. With increasing cooling rate, the number of viable cells in both media 

decreased, reaching minimum values in the samples frozen by immersion into 

liquid nitrogen. After freezing with the cooling rate of 5 deg/min, 1% sodium 

alginate solution showed more pronounced cryoprotective properties compared to 

5% DMSO (74.45 and 55.07% viable cells, respectively). Comparative 

cryomicroscopic study of cooling-heating kinetics of yeast cells suspended in 

either 1% sodium alginate solution or 5% DMSO or in combined 1% sodium 

alginate and 5% DMSO has shown that colloidal solutions and sodium alginate gel 

formed highly viscous intercellular medium and functioned as a mechanical 

barrier. This barrier protected cells from damages by ice crystals.  

The viability values of yeast cells immobilized in gel beads were higher than 

the values of cells suspended in 1% sodium alginate as well as 5% DMSO after 

freezing down to –196 οС. The number of viable immobilized cells after freezing 

with the cooling rates of either 1 or 5 deg/min did not significantly differ from the 

initial values (96.6 and 93.3%, respectively). With an increase in the cooling rate, 

the viability of the immobilized cells also decreased and was minimal after 

freezing by immersion into liquid nitrogen. At the same time, the viability indices 

of immobilized cells were lower than those of free cells suspended in either 

distilled water or 5% DMSO (0.59; 1.22; 1.55%, respectively). Using light and 

confocal microscopy of the samples stained with propidium iodide and acridine 

orange it was shown that rapid freezing caused disruptions of alginate gel structure, 

which had an additional damaging effect on yeast cells. 

The protective effect of gel matrices was also proved by structural and 

functional characteristics of immobilized cells before and after freezing. The 
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processes of immobilization and subsequent freezing contributed to an increase in 

the number of cells with high ROS content from 3.19 to 10.99% (data obtained by 

flow cytometry with DCF fluorescent dye). Such a moderate ROS generation in 

comparison with samples of free cells (45%) contributed to an increase in the 

energetic and metabolic activity of yeast cells and the activation of reparative 

processes. After freezing down to –196 οС, the percentage of cells with high 

fluorescence intensity of DCF (DCFhigh) in the samples suspended in distilled water 

increased 15 times, and in immobilized ones – 4 times. Consequently, free radical 

oxidation reactions are significantly reduced in immobilized cells. After 

cryopreservation according to the developed protocol, the potential of the electron-

transport chain of mitochondria of immobilized cells did not significantly differ 

from similar indicus of free cells before freezing (the studies were carried out using 

the EPR method with a spin probe TEMPON). The study of cryodamage to S. 

cerevisiae cells using fluorescent dyes 7AAD and Annexin V revealed that the 

number of Annexin-labeled cells in the samples containing DMSO was 2.5 – 3 

times higher than in those without DMSO. It could indicate the rearrangements in 

the lipid organization of the membrane, which occurred under the influence of 

cryoprotectants, leading to disturbance of asymmetric distribution of membrane 

phospholipids in yeast cells. The number of 7AAD-labeled cells in the samples of 

immobilized cells was 4 times higher after freezing without DMSO as compared to 

freezing under protection of DMSO. At the same time, the numbers of 7AAD-

unlabeled cells (not damaged) in both groups were not significantly different. 

Study of the preservation rate of S. cerevisiae biological properties, which 

are of great importance for application in biotechnological processes, showed that 

immobilization in gel carriers and freezing down to –196 °С did not affect 

significantly the spectrum of yeast saccharolytic activity (ability to ferment 

glucose, sucrose, fructose and to hydrolyze maltose and glucose). The total 

fermentative activity of immobilized yeast cells 24 hours after freeze-thawing was 

1.7 times higher than that of free cells. 
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During storage of S. cerevisiae at the temperature of 4 οС for 180 days 

(observation period) the number of CFU/ml increased up to 164.2% of the initial 

level in the period of 10–20 days. It was due to induction of ascospore formation by 

diploid cells, which formed additional colonies. By the sixth month of 4 οС storage, 

the number of CFU / ml decreased down to 91.6% because of cell death. During 

 –20 οС storage permanent cells death was observed. After 6 months of –20 οС 

storage 13.5% of the immobilized cells remained viable, free cell viability values 

were at the level of 2.5%. Partial cell death occurred during the freeze-thawing and 

in the first 10 days of storage at –80 οС. After 180 days of storage at this 

temperature 54.5% of the immobilized cells remained viable. The viability of free 

cells after 6 months was significantly lower at all the storage temperatures.  

Thermoinduction of intracellular trehalose synthesis (cell cultivation for 2 

hours at 40 οС) prior to immobilization increased cryoresistance of yeast cells. The 

viability of cells immobilized after thermal induction of trehalose synthesis 

increased more than 30 times when freezing the samples by immersing into liquid 

nitrogen. Increase of intracellular trehalose content at the cultivation stage allows 

the cryopreservation of gel immobilized cells without controlling cooling rate, 

cryoprotectants and special cryogenic equipment that is economically beneficial in 

industrial production. 

The results obtained in this study can be extrapolated to optimize the 

existing and create new efficient technologies for low-temperature storage of other 

microorganisms and eukaryotic cells. The developed cryopreservation protocol for 

yeast cells entrapped in alginate beads can be an alternative to traditional methods 

and allows achieving high viability and preservation rate of the biological 

properties of yeast cells without cryoprotectants. 

Keywords: immobilization, algіnate gel, cryopreservation, yeast, viability, 

biological properties, functional activity, trehalose. 
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ВСТУП 

 

 

Сучасні біотехнологічні процеси, ґрунтовані на методах 

рекомбінантної дезоксирибонуклеїнової кислоти (ДНК), а також на 

використання іммобілізованих ферментів, клітин мікроорганізмів і клітинних 

органел відкривають необмежені можливості для розв’язання глобальних 

проблем, що стоять перед людством. 

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. Іммобілізовані 

дріжджі все більше залучаються до роботи зі створення векторних систем для 

отримання цінних продуктів біологічного синтезу: амінокислот, вітамінів, 

органічних кислот, гормонів, біологічно активних речовин, що складають 

основу препаратів нового покоління [1–4]. Використання іммобілізованих в 

носіях клітин як продуцентів дає можливість створення ефективних 

біотехнологічних процесів, в яких виключені стадії виділення, очищення та 

іммобілізації продуктів біосинтезу. Мікробні клітини, іммобілізовані в 

матриці гідрогелю, захищені від несприятливих впливів навколишнього 

середовища і сторонньої мікрофлори [5,6].  

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. 

Не досліджено вплив іммобілізації в гелеві носії та подальшого зберігання за 
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низьких температур на функціональний стан дріжджових клітин. Відомо, що 

процес іммобілізації в носіях впливає на метаболізм, швидкість росту та 

адгезивні властивості деяких мікроорганізмів, що не виключає відмінностей в 

реакції іммобілізованих клітин, в тому числі та дріжджів, на дію низьких 

температур. В процесі кріоконсервування цих клітин необхідно враховувати 

збереження не тільки морфофункціональних властивостей, але і структурної 

цілісності носія, механічне пошкодження якого, можливо, може призводити 

до додаткової загибелі клітин [7, 8]. 

Крім прикладного значення, дослідження впливу низьких температур на 

іммобілізовані дріжджові клітини становить значний теоретичний інтерес. 

Морфофункціональні особливості іммобілізованих клітин можуть призводити 

до зміни не тільки їх геометричних характеристик, але, можливо, змінювати 

або модифікувати процеси кристалоутворення. Таким чином, вивчення 

впливу низькотемпературних чинників на системи носій – клітини, сприятиме 

отриманню нових даних про механізми кріоушкодження і кріозахисту 

біологічних об’єктів. 

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.  

Наявні в даний час дослідження по кріоконсервуванню іммобілізованих 

клітин дріжджів одиничні та фрагментарні, результати їх ніколи широко не 

обговорювалися і не узагальнювались. Аналіз літературних і патентних 

даних, показує неухильну тенденцію зростання наукового і практичного 

інтересу в цій галузі знань. 

 

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

Дослідження проводилися в рамках основного напрямку наукової 

діяльності ІПК і К НАН України: «Дослідження механізмів кріоушкоджень, 
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кріозахисту, природної стійкості біологічних об’єктів до холоду та їх репарації 

після дії холоду», НДР №54 «Дослідження механізмів кріоушкоджень і 

кріозахисту іммобілізованих клітин з метою підвищення їхнього збереження 

під час кріоконсервування і ліофілізації » (державний реєстраційний номер 

0110U000404, НДР №92 «Розробка технологій низькотемпературного 

консервування іммобілізованих клітин і біологічно активних сполук» 

(державний реєстраційний номер 0115U000094, НДР №118 «Вивчення 

механізмів кріоушкоджень мікроорганізмів, іммобілізованих в гелевих носіях з 

різними фізико-хімічними властивостями, під час низькотемпературного 

зберігання і ліофілізації» (державний реєстраційний номер 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: 

- Дослідити вплив режимів охолодження на життєздатність 

іммобілізованих клітин S. сerevisiae.  

- Вивчити 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. 

- Дослідити вплив різних температур зберігання (4; –20; –80; –196◦C) 

на життєздатність вільних та іммобілізованих клітин S. сerevisiae.  

- Дослідити вплив внутрішньоклітинного вмісту трегалози на 

життєздатність іммобілізованих клітин дріжджів після швидкого 

заморожування. 

-  Розробити ефективні протоколи низькотемпературного 

консервування іммобілізованих у гелевих носіях дріжджів S. cerevisiae без 
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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. В роботі використані наступні методи 

досліджень (докладний опис про це див. у розділі 2 дисертації): 

мікробіологічні – для культивування клітин і оцінки їх життєздатності та 

біологічних властивостей, кріобіологічні – для програмного заморожування 

клітин і вивчення кінетики фазових перетворень під час процесів 

охолодження-відігрівання клітин, біохімічні – для визначення 

внутрішньоклітинного вмісту трегалози, фізико-хімічні – для оцінки 

активності дихального ланцюга мітохондрій і вивчення ферментативних 

властивостей, цитологічні – для визначення АФК і структурних пошкоджень 

клітин, методи статистичної обробки отриманих результатів – для аналізу 

отриманих результатів. 

 

Наукова новизна роботи. 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.  
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Вперше експериментально доведена можливість ефективного 

кріоконсервування іммобілізованих в альгінатних гранулах дріжджів S. 

cerevisiae. Визначені оптимальні параметри швидкості охолодження. 

Найбільш високу життєздатність іммобілізованих клітин без захисних 

середовищ забезпечувало охолодження зі швидкістю 1 і 5 град/хв. 

Вперше встановлено, що після кріоконсервування на відміну від 

вільних, в іммобілізованих дріжджових клітинах зберігаються вихідні 

характеристики 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, 
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іммобілізованих в альгінатному гелі, може бути рекомендований для 

застосування в практиці міжнародних, національних та відомчих колекцій і 

банків мікроорганізмів для кріоконсервування без використання 

кріопротекторів, а також для зберігання стартових культур в 

біотехнологічних виробництвах, в харчовій, хлібопекарської промисловості 

та в виноробстві. Отримані результати про збереження іммобілізованих 

дріжджів при різних температурах будуть використані при розробці 

технології зберігання біологічно активних добавок і лікувально-

профілактичних харчових продуктів, кормових добавок для тваринництва і 

засобів захисту навколишнього середовища на основі іммобілізованих в 

альгінатному гелі дріжджів виду S. cerevisiae. 

Експериментально обґрунтований спосіб шляхом занурення у рідкий 

азот зразків іммобілізованих дріжджів після попередньої термоіндукції 

внутрішньоклітинного синтезу трегалози, може бути використаний в 

наукових установах та виробництвах, що не мають спеціальної кріогенної 

апаратури. 

Ефективність розроблених протоколів кріоконсервування 

іммобілізованих клітин дріжджів S. cerevisiae апробована в умовах 

Національного низькотемпературного банку біологічних об’єктів ІПК і К 

НАН України. 

 

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 

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]. 



 26 

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].  

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 с науковим керівником визначені мета та завдання роботи і 

способи їх вирішення, проаналізовано отримані результати, сформульовані 

висновки. 

 

Апробація результатів дисертації здійснювалася на наукових 

семінарах ІПК і К НАН України, на конференціях молодих вчених ІПК і К 

НАН України «Холод в биологии и медицине» у 2011, 2014, 2017 роках. 

Матеріали дисертаційної роботи були представлені та обговорені: на 

науковій конференції з міжнародною участю, присвяченій 40 – річчю ІПК і К 

НАН України (Харків, Україна, 2012 р.); на 7 Міжнародній науковій 

конференції «Современное состояние и перспективы развития 

микробиологии и биотехнологии» (Мінськ, Білорусь, 2010 р.); на 

Міжнародних наукових конференціях студентів і молодих вчених «Актуальні 

питання сучасної медицини» (2009, 2010, 2011 і 2013 роках, Харків, Україна); 

на Міжнародній конференції молодих вчених «Молодежь в науке – 2013» 

(Мінськ, Білорусь, 2013 р.); на Міжнародній заочній науково-практичної 

конференції «Теоретические и практические аспекты современной 

криобиологии» (Сиктивкар, Росія, 2014 р.); на науково-практичній 

конференції з Міжнародною участю «Криоконсервация генетических 
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ресурсов. Современное состояние, проблемы и перспективы» (Пущино, 

Росія, 2014 р.); на Міжнародній конференції молодих вчених «Молодежь в 

науке – 2014» (Мінськ, Білорусь, 2014 р.), на науковій конференції молодих 

вчених «Актуальні проблеми біохімії та біотехнології – 2015», присвяченій 

90 – річчю заснування інституту біохімії А.В. Палладіна (Київ, Україна, 2015 

р.); на Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною 

участю «Довкілля і здоров’я» (Тернопіль, Україна, 27– 28 квітня, 2017 р.). 

 

Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 20 

наукових праць, серед них 8 статей, 6 у наукових фахових виданнях, 1 з яких 

входить до міжнародної наукометричної бази Scopus, 2 статті в матеріалах 

міжнародних конференцій, 12 тез доповідей на конференціях, в тому числі 10 

на міжнародних. 

 

Обсяг і структура роботи. Дисертація викладена на 191 сторінки 

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

огляду літератури, опису матеріалів та методів дослідження, викладення 

результатів та їх обговорення, узагальнення, висновків, списку літератури, 

який викладений на 28 сторінках і включає 283 першоджерела, в тому числі 

204 закордонних, 2 додатків. Робота ілюстрована 6 таблицями, 29 малюнками, 

та 42 мікрофотографіями. 

 

  



 28 

РОЗДІЛ 1 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

 

1.1 Біологія дріжджів Saccharomyces cerevisiae 

Дріжджі Saccharomyces cerevisiae (Мейен, Німеччина, 1838) – 

одноклітинні мікроорганізми, що належать до еукаріотів і представляють 

собою порівняно високорозвинені клітини, що містять всі основні клітинні 

органели та структури [30, 31]. 

 

Рис. 1.1. Електронна мікрофотографія дріжджової клітини 

Примітка: 1 – клітинна стінка; 2 – цитоплазматична мембрана; 3 – 

цитоплазма; 4 – ядро; 5 – мітохондрії; 6 – нирка. 

 

Клітини S. cerevisiae мають округлу або еліпсоїдну форму; розмір їх 

коливається від 2,5 до 10 мкм. Макроморфологічні ознаки дріжджів  

S. cerevisiae дуже мінливі та сильно залежать від складу середовища та умов 

культивування, тому мають дуже обмежене значення в ідентифікації 

дріжджів. Дріжджова клітина зовні оточена товстою клітинною стінкою 
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завтовшки 25 нм, яка захищає протопласт від осмотичного розриву і надає 

клітині певної форми. Організація клітинної стінки відповідає моделі 

тришарової структури, згідно з якою внутрішній глюкановий шар 

відокремлений від зовнішнього мананового проміжним шаром з підвищеним 

вмістом білку. До внутрішньої поверхні клітинної стінки прилягає 

цитоплазматична мембрана (ЦПМ). Вона складається з двох шарів 

фосфоліпідів, в які занурені білкові молекули. У S. cerevisiae основними 

фосфоліпідами мембран є лецитин, фосфатидилетаноламін і 

фосфатидилсерин. До складу мембрани дріжджів входять стероїди – 

ергостабіл, зимостерол та ін. [31]. Білки представлені в основному 

ферментами, які беруть участь в трансмембранному перенесенні речовин, 

розщепленні полісахаридів і синтезі позаклітинних структур. Дріжджові 

клітини, маючи міцну клітинну стінку і напівпрозору цитоплазматичну 

мембрану, витримують внутрішньоклітинний тиск до 20 атм. Особливість 

клітин S. cerevisiae полягає в тому, що в строго анаеробних умовах вони не 

здатні синтезувати певні ненасичені жирні кислоти та стирол. Додані в 

середовище жирні кислоти та стирол вбудовуються у клітинну мембрану, 

змінюють їх ліпідний склад і тим самим чинять дію на осмотичні 

властивості, температурну чутливість, поглинання розчинених речовин [32]. 

У дріжджовій клітині у фазі між діленнями завжди є тільки одне 

дискретне ядро. Число хромосом в ядрі клітин дріжджів S. cerevisiae 

дорівнює 16. З ядерною і цитоплазматичною мембранами пов’язаний 

ендоплазматичний ретикулум. Розрізняють два типи ендоплазматичного 

ретикулуму – шорсткий (на зовнішній поверхні його мембран розташовані 

рибосоми) і гладкий. У області ядра зазвичай розташований комплекс 

Ґольджі, пов’язаний з мембранами ендоплазматичного ретикулуму і ядерною 

мембраною. Комплекс Ґольджі є останньою стадією "внутрішньоклітинного 

синтетичного конвеєра". 

У цитоплазмі знаходяться мітохондрії, число яких варіює в межах 1–20 

в різні періоди зростання і залежить від умов. Фізіологічні та біохімічні 
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дослідження дріжджових мітохондрій показали, що структура ланцюга 

перенесення електронів, ефективність окислювального фосфорилювання, 

фосфат-акцепторні контролі дихання у них схожі з такими у мітохондрій 

вищих організмів [33]. У мітохондріях дріжджів є власна мітохондріальна 

ДНК, апарат білкового синтезу, що включає матричну РНК (рибонуклеїнова 

кислота) і 70S рибосоми. Дріжджові білки в порівнянні з білками тваринного 

походження містять менше сірковмісних амінокислот, в основному 

метіоніну, і більше лейцину та ізолейцину [34, 35]. У фазово-контрастному 

мікроскопі в клітинах дріжджів добре видно вакуолі. Іноді у вакуолях видно 

метахроматичні гранули, "розтанцьовані тільця" (dancing bodies), або 

волютин. Волютин – це резерв поліфосфатів в клітині. Основна функція 

вакуолей – відокремлення процесів синтезу і розпаду білків, і нуклеїнових 

кислот, виконують роль депо для зберігання речовин, беруть участь в 

регуляції тургорного тиску. 

Клітини дріжджів S. cerevisiae можуть жити та рости у двох формах, 

гаплоїдній та диплоїдній. Гаплоїдні клітини здатні тільки до вегетативного 

розмноження, при якому клітини дріжджів діляться в результаті мітозу на дві 

клітини різного розміру (брунькування), а в умовах стресу ці клітини просто 

гинуть. Диплоїдні клітини також здатні до мітозу і брунькування, але в 

умовах стресу вони проходять процес спороутворення, мейозу, і утворюють 

аск з 4 спорами, які проростають у гаплоїдні клітини. О. Винге був 

розроблений метод тетрадного аналізу з ізоляцією 4 спор з одного аска за 

допомогою мікроманіпулятора. Це дозволило використати дріжджі  

S. cerevisiae як модельний об’єкт для генетичних досліджень [36, 37]. 

Дріжджі за типом живлення є хемоорганогетеротрофами [32, 38]. При 

зростанні в аеробних умовах при низькому вмісті глюкози в середовищі 

дріжджі отримують АТФ шляхом процесів дихання, як це робить більшість 

аеробних організмів [32, 39, 40]. За відсутності кисню дріжджі здатні 

отримувати енергію шляхом бродіння з виділенням спиртів (факультативні 

анаероби). При анаеробному диханні акцепторами електронів є в основному 
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кисневі неорганічні сполуки [41, 42]. При пропусканні повітря через 

зброджуваний субстрат дріжджі припиняють бродіння і починають дихати 

(оскільки цей процес ефективніший), споживаючи кисень і виділяючи 

вуглекислий газ. Це прискорює зростання дріжджових клітин (ефект 

Пастера). Якщо вирощувати дріжджі у присутності кисню, але при високому 

вмісті глюкози в середовищі, то в цьому випадку дріжджі також зброджують 

глюкозу. Таким чином, глюкоза пригнічує процеси аеробного дихання. Це 

явище отримало назву ефекту Кребтри, або катаболічної репресії [42–44]. 

У процесах метаболізму дріжджів бере участь велика кількість 

ферментів [45, 46]. У дріжджах діє ряд ферментативних комплексів, з яких 

головним є зимазний [45, 47, 48]. Технологічне значення ферментів дріжджів 

полягає також у проведенні процесу спиртового бродіння, утворенні 

вторинних і побічних продуктів бродіння, що впливають на формування 

букета і смаку вина, трансформації колоїдної системи сусла та 

аромаутворюючих компонентів винограду[49, 50]. 

Дріжджі використовують для отримання ферментних препаратів, 

органічних кислот, полісахаридів, багатоатомних спиртів, вітамінів [51–53]. 

Висушені пивні дріжджі використовують для виробництва лікарських 

препаратів і БАД [46, 54, 55]. 

Дріжджі є модельним організмом з повністю секвенованим і 

розшифрованим геномом, з коротким часом генерації, з можливістю 

генетичних маніпуляцій. За допомогою повної електронної томограми 

Клодом Антоні з Європейської лабораторії молекулярної біології спільно з 

Річардом Макінтошем з університету Колорадо вперше було побудовано 3D– 

зображення еукаріотичної клітини дріжджів, яке дозволяє отримати 

інформацію про всі структури та процеси, що відбуваються в клітині [56]. 

Нині інтенсивно ведеться вивчення пріонів дріжджів, оскільки вони дуже 

близькі за будовою до відкритих раніше пріонів ссавців, проте абсолютно 

безпечні для людини; їх також істотно простіше досліджувати [57]. Дріжджі 

застосовують в якості об’єкту досліджень в області біохімії, генетики, 
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мікробіології та молекулярної біології [58]. Дріжджові клітини S. cerevisiae є 

також зручною моделлю в кріобіологічних наукових дослідженнях при 

вивченні механізмів пошкодження та кріозахисту різних біологічних 

об’єктів. 

 

1.2 Іммобілізація клітин мікроорганізмів як новий етап сучасних 

біотехнологій 

 

Сьогодні біотехнологія стрімко виходить на передній край науково-

технічного прогресу. З одного боку, бурхливий розвиток сучасної 

молекулярної біології та генетики, що спираються на сучасні досягнення 

хімії та фізики, дозволило використовувати потенціал живих організмів в 

інтересах господарської діяльності людини. З іншого боку, ми спостерігаємо 

гостру практичну потребу в нових технологіях, покликаних ліквідувати брак 

продовольства, енергії, мінеральних ресурсів, поліпшити стан охорони 

здоров’я та охорони навколишнього середовища [59]. Сучасний розвиток 

науки невід’ємний від потужного прагнення до поступального пізнання 

життєвих процесів. У свою чергу результати фундаментальних досліджень 

життєвих явищ на клітинному і молекулярному рівні тісно пов’язані з 

появою нових технологій, заснованих на методах рекомбінантних ДНК, а 

також на використанні іммобілізованих ферментів, клітин або клітинних 

органел. Іммобілізація клітин і ферментів забезпечує можливість створення 

біотехнологічних процесів тривалого користування з високим виходом 

цільових продуктів, при цьому технічне рішення таких процесів спрощено у 

порівнянні з процесами на основі вільних (суспензійних) клітин і ферментів 

[60, 61]. 

Аналіз наявного на сьогодні експериментального матеріалу дозволяє 

говорити про переваги використання іммобілізованих клітин не тільки перед 

вільними клітинами, але і перед іммобілізованими ферментами: 1) 

відсутність витрат на виділення та очищення ферментів; 2) більш висока 
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ферментативна активність (в деяких випадках) і висока стабільність 

ферментів у іммобілізованих клітинах; 3) зменшення витрат на виділення та 

очищення продуктів реакції, які відділені від біомаси або ферменту; 4) 

можливість створення безперервних і напів-безперервних автоматизованих 

процесів при промисловому виробництві; 5) здатність до тривалої регенерації 

кофакторів (при використанні живих іммобілізованих клітин) [62]. 

Відомі та труднощі при використанні іммобілізованих клітин: 

наявність в деяких випадках побічних процесів, а також альгінатна оболонка 

є додатковим дифузійним бар’єром для субстрату. Однак ці труднощі 

переборні, більш того, саме при іммобілізації з’являються нові можливості 

для спрямованої зміни ферментативної активності мікроорганізмів і її 

збільшення у порівнянні з вільними клітинами [1–3]. 

На даний момент існують три основні методи іммобілізації клітин: 1. 

іммобілізація на поверхні носія; 2. іммобілізація в масі носія; 3. іммобілізація 

клітин у полімерних плівках [63]. 

У разі адсорбційної іммобілізації використовується природна здатність 

багатьох мікроорганізмів закріплюватися на різноманітних твердих або 

гелеподібних носіях і продовжувати свою життєдіяльність в такому 

нерухомому стані. При цьому власне процедура штучної іммобілізації 

найчастіше передбачає просто пропускання суспензії клітин через реактор з 

адсорбентом. Адсорбційні методи іммобілізації відносяться до числа 

найбільш простих і "природних". У природі майже завжди мікроорганізми та 

їх асоціати існують не в ізольованій (вільній) формі, а в адсорбованому стані. 

Прикладом цього є мікробні популяції ґрунту, кишківника, рубця, деякі 

мікроорганізми рослин, які фіксують азот і т.д. [5]. 

Вибір найбільш ефективного носія при іммобілізації є непростим, але 

дуже важливим фактором, що визначає активність іммобілізованих клітин 

[64, 65]. Для іммобілізації мікроорганізмів на поверхні носія використовують 

як неорганічні, так і органічні адсорбенти. До переваг неорганічних носіїв 

відносять їх розповсюдження і дешевизну, високу механічну міцність, 
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термостабільність, стійкість до органічних розчинників і мікробного 

розкладання, простоту використання і поновлювання [66]. До переваг 

природних носіїв слід віднести їх доступність, багатофункціональність і 

гідрофільність, а до недоліків – досить високу вартість [67]. Для іммобілізації 

дріжджів S. cerevisiae найчастіше використовують соняшникове лушпиння та 

активоване вугілля. Для збільшення їх питомої поверхні та реакційної 

здатності попередньо проводять подрібнення до фракцій 0,5–1 мкм. 

Встановлено, що на активованому вугіллі в середньому іммобілізують 59,6% 

дріжджів, на соняшниковому лушпинні – 95,3%. Ці показники залежать від 

особливостей кристалічної структури носіїв і адсорбції клітин, як на поверхні 

носія, так і в міжволоконних проміжках [68]. В останні роки широке 

застосування отримали біоматриці. Найчастіше використовують колагенові 

волокна. Хороша біосумісність дозволила використати колагенове волокно і 

його похідні в протезуванні, штучній тканині, лікарському носії, їжі та 

косметиці [69,70]. 

Другим методом іммобілізації є включення клітин в полімерну 

структуру (метод механічного захоплення). Якщо проаналізувати присвячені 

іммобілізації клітин дослідні роботи, а також патенти, то виявляється, що цей 

варіант створення біокаталізаторів з іммобілізованими мікроорганізмами 

найбільш популярний, хоча його не можна віднести до найпростіших; крім 

того, не всі його проблеми ще остаточно вирішені. Метод полягає в тому, що 

суспензію клітин змішують з розчином мономерів носія. Далі створюють 

умови для процесу полімеризації, в ході якого відбувається механічне 

включення клітин у структуру носія. Важливим моментом є рівномірність 

розподілу клітин в об’ємі носія та однорідність одержуваних агрегатів. 

Техніка включення залежить від природи та властивостей матеріалу, що 

використовується. Утворені при цьому біосистеми мають вигляд гранул, 

волокон, полімерних сіток, плівок і т.п. У більшості дослідницьких робіт в 

для іммобілізації клітин використовуються природні біополімери [71]. Для 

цього застосовують різні матеріали: альгінат, желатин, карагенан, колаген, 
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хітин, целюлозу, поліакриламід. Найчастіше перевагу віддають альгінату 

натрію (рис.1.2). Альгінати являють собою нерозгалужені блок-сополімери 

солей двох уронових кислот: -D- маннуронової та α-L- гулуронової, які 

з’єднані в ланцюзі глікозидними зв’язками. Блоки поліманнуроновой кислоти 

надають в’язкість альгінатним розчинам, блоки гулуронової кислоти 

відповідають за силу гелю і специфічне зв’язування з двовалентними іонами 

металу. Як катіони, що заміщують натрій в солі альгінової кислоти, можуть 

бути використані іони Са+ 2, Ва+ 2, Sr+ 2 [7]. Альгінат натрію полімеризується в 

присутності цих іонів, утворюючи пористий гідрогель [1]. 

 

Рис. 1.2. Електронна мікрофотографія клітин дріжджів Saccharomyces 

cerevisiae, іммобілізованих в альгінатних гранулах 

 

Істотною перевагою альгінату над іншими біоматеріалами для 

інкапсуляції є можливість його деполімеризації. Альгінатний гель 

розчиняється при певних значеннях рН, температури, в розчині 

етилендіамінтетраацетату (ЕДТА). Використання для матриць таких 

матеріалів як альгінат, пектати, карагенан, к-карагенан, хітозан, агар і 

синтетичні полімери (поліакриламід, полівінілхлорид, поліуретан) дозволяє 
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провести іммобілізацію в дуже м’яких умовах, не порушуючи цілісність 

живих клітин і ферментативні процеси в них [4,72]. Це дозволяє виділяти 

життєздатні клітини та полегшує вивчення їх біологічних властивостей. 

Життєздатність іммобілізованих клітин визначається або за кількістю 

колоній, які виросли на чашках Петрі з клітин, дезінтегрованих з гранул, або 

за кількістю клітин, здатних до поділу в спеціальних мікрокамерах з 

живильним середовищем. Розмір пор гідрогелю дозволяє дифундувати 

кисню, живильним речовинам, сигнальним молекулам, але перешкоджає 

проходженню більших молекул (наприклад, імуноглобулінів), що забезпечує 

імунологічний захист інкапсульованого в носії біологічного матеріалу [7, 73, 

74]. 

Згідно з літературними даними в процесі досліджень встановлено, що 

ферментативна активність дріжджів S. cerevisiae мало залежить від виду 

полімеру, від форми частинок іммобілізованого біокаталізатора і способу 

гелеутворення, а визначається в основному концентрацією альгінату, вмістом 

біомаси в гелі та розмірами його часток, що вказує на вплив дифузних 

факторів. В альгінатний гель можуть бути включені мікроорганізми та 

ферменти з дуже великою молекулярною масою. Механічна міцність кульок 

або волокон з альгінату натрію дозволяє їх використовувати в безперервних і 

періодичних процесах [75]. У багатьох випадках включення клітин в альгінат 

натрію призводить до кращих результатів у порівнянні не тільки з ПААГ 

(поліакріламідний гель), але і з карагінаном і іншими гелями. Мабуть, 

головною причиною цього є те, що цей варіант, в принципі, дозволяє досягти 

більш високої питомої концентрації іммобілізованих в носії клітин, ніж при 

культивуванні мікроорганізмів у суспензіях вільних клітин, а це теоретично 

дає можливість підняти продуктивність біотехнологічного процесу. Ще одна 

важлива перевага іммобілізації клітин в носії у порівнянні з іммобілізацією 

на носії полягає в хороших експлуатаційних властивостях одержуваних 

препаратів (за умови правильного вибору матеріалу матриці). Крім того, 

включені в масу носія клітини в разі порушення стерильності реактора 
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захищені від прямої атаки фагами або сторонніми мікроорганізмами, 

оскільки між іммобілізованою клітиною і зовнішнім середовищем є 

прошарок [5, 76]. 

Однак даний тип іммобілізації має і певні недоліки: гель із включеними 

в нього клітинами може бути механічно не міцним (підбір концентрації); 

крім того, на клітини впливають деякі дифузійні обмеження [75]. Клітини, 

іммобілізовані у великих гранулах гелю, діляться тільки по периферії 

гранули, в центрі гранули через недостатню дифузію субстрату та кисню 

поділ клітин не відбувається [77]. Зазвичай носії на основі Ca-альгінатного 

гелю стійкі при експлуатації в рідких середовищах, де постійно є певна 

кількість зшиваючих протиіонів, що перешкоджає дисоціації сольових 

містків іонотропного гелю. Якщо ж у рідині, в якій знаходяться 

іммобілізовані біокаталізатори, є іони натрію, то завдяки обміну іонів Са+ 2 на 

Na+ відбувається поступове розм’якшення і подальше розчинення гелю. З 

точки зору стабільності носія це небажане явище, але, з іншого боку, даний 

спосіб розчинення дозволяє провести підрахунок кількості мікроорганізмів в 

біокаталізаторі на різних етапах його функціонування. Для подолання 

зазначених недоліків альгінатних носіїв були запропоновані спеціальні 

способи стабілізації гелевої сітки. Найпростішим з них є обробка 

альгінатного гелю 0,05 – 0,1 М розчином нітрату алюмінію. що призводить 

до заміни частини іонів двовалентного кальцію на тривалентні іони Al+ 3 [78]. 

До недоліків даного методу можна віднести і те, що процес іммобілізації 

може мати значний вплив на утворення продуктів вторинного метаболізму за 

допомогою модифікації як внутрішньоклітинних фізіологічних процесів [79], 

так і плазматичних мембран клітин [80]. Вплив іммобілізації на 

внутрішньоклітинний метаболізм є дуже складним багатокомпонентним 

процесом. Іммобілізація викликає стресову реакцію у клітин, що призводить 

до активації сигнальних каскадів і до синтезу небажаних метаболітів. 

Модуляція метаболічної активності клітин під час іммобілізації, внаслідок 

виникнення мікросередовища, як стресового чинника, і / або елісіторної дії 
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носія, залежить від культури та шляху синтезу конкретного вторинного 

метаболіту [81]. Вивчення середовища всередині матриксу за такими 

параметрами, як рН, вміст кисню і діоксиду вуглецю, наявність поживних 

речовин і т.д. є досить складним при цьому методі іммобілізації. На жаль, 

зустрічаються лише поодинокі роботи, що дозволяють схарактеризувати 

параметри мікросередовища. Так, наприклад, було експериментально 

показано, що специфічне накопичення О2 клітинами культури Catharanthus 

roseus, іммобілізованими у сферичні Са - альгінатні гранули (кальцій-

альгінатні гранули) з радіусом 0,1 см, становить 30% від накопичення О2 

вільними клітинами. У цій же роботі автори встановили, що вміст кисню 

характеризується експоненційною залежністю від центру гранули до 

периферії [82]. Виникнення стресових для клітини умов, до яких призводить 

утворення мікросередовища всередині матриксу, може виявитися бажаним в 

тому випадку, якщо це дозволяє підвищити синтез або екскрецію продукту 

[83]. 

Третій спосіб іммобілізації клітин мікроорганізмів – іммобілізація в 

полімерних плівках з використанням мембранної технології. Формування 

плівкових біокаталізаторів, що містять включені клітини, здійснюється 

стандартними для перероблення полімерів методами, виходячи з розчину 

плівкоутворювача, в якому суспендовані мікроорганізми, які підлягають 

іммобілізації. Зазначена дисперсія наноситься на рівну горизонтальну 

поверхню, де в міру випаровування розчинника відбувається утворення 

полімерної плівки з включеними в неї клітинами. До переваг даного методу 

іммобілізації можна віднести високу продуктивність цих процесів за умови, 

що вони здійснюються не в ручну, а за допомогою спеціальних пристроїв. 

Проте, більш широке застосування мембранні біокаталізатори отримали при 

створенні чутливих біосенсорів [5]. До недоліків даного методу відноситься 

існування дифузійних бар’єрів для транспорту навіть низькомолекулярних 

речовин (глюкоза, лимонна кислота). 
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Таким чином, використання іммобілізованих клітин мікроорганізмів, 

всупереч всім труднощам, які виникають при заміні культивованих клітин на 

іммобілізовані, безумовно, відкриває нові горизонти в сучасній біотехнології, 

роблячи високотехнологічні виробництва економічно рентабельними. 

 

1.3 Іммобілізація мікроорганізмів: біотехнологічні аспекти 

застосування 

 

Проблема використання іммобілізованих клітин мікроорганізмів не 

втратила своєї актуальності в даний час, що знаходить відображення в дедалі 

більшій кількості публікацій в нашій країні та за кордоном. Безумовно, це 

пов’язано з тим, що однією з галузей сучасної біотехнології, що бурхливо 

розвиваються вважається технологія мікробного синтезу цінних для людини 

речовин. Іммобілізовані дріжджі є економічно більш привабливим 

біокаталізатором, характерною особливістю якого є доступність, низька 

вартість, простота використання та утилізації, здатність каталізувати 

широкий спектр селективних реакцій. Завдяки цим численним перевагам, 

іммобілізовані дріжджі знаходять широке застосування в багатьох галузях, 

головним чином у харчовій промисловості [84], виноробстві та пивоварінні 

[85,86], хлібопекарській промисловості [87], у виробництві біотехнологічного 

палива [88–90] і хімічній промисловості [91], а також у сільському 

господарстві [92], електроніці (біоелементи) і медицині (біосенсори) [93]. 

Іммобілізація – це ключовий момент в отриманні стабільного елемента 

біосенсора, від якого залежить сама можливість виміру сигналу, операційні 

характеристики сенсора, чутливість і селективність визначення біологічних 

компонентів в складних сумішах [94]. Крім того, іммобілізовані клітини 

мікроорганізмів широко використовуються для отримання органічних 

кислот, гормонів, вітамінів, біологічно активних речовин [95]. Особливий 

інтерес до застосування дріжджів S. cerevisiae в органічному синтезі 

пов’язаний в основному з їх хемо - і стереоселективністю [96]. Значна увага 
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приділяється енантіоселектівному синтезу для отримання енантіомерно 

чистих сполук, необхідних в умовах попиту, що зростає, на розвиток 

сучасних лікарських препаратів і агрохімікатів [97]. Іммобілізовані дріжджі 

представляють також великий інтерес для промислового виробництва 

кормового білка, білково-вітамінних концентратів для ветеринарії [98].  

Широке застосування іммобілізованих клітин мікроорганізмів, 

очевидно, пов’язано зі зміною їх функціональних властивостей. Іммобілізація 

мікробних клітин дозволяє значно підвищити вихід кінцевих продуктів, що 

пов’язано з підвищеною ферментативною активністю іммобілізованих 

клітин. Аналіз даних літератури дозволяє говорити про зміну біохімічного 

статусу іммобілізованих S. cerevisiae у порівнянні з вільними клітинами, що 

виражається у збільшенні рівня синтезу ферментів основного метаболізму у  

2–2,5 раза. Зіставлення отриманих даних і результатів, опублікованих 

різними авторами, за характеристиками іммобілізованих дріжджів S. 

cerevisiae, дозволило зробити висновок, що в іммобілізованих дріжджових 

клітинах збільшується у 2–3 рази концентрація гексокінази, піруваткінази та 

алкогольдегідрогенази, при цьому відбувається зниження рівня синтезу 

піруватдегідрогенази та ацетальдегідрогенази. При здійсненні реакцій 

гліколізу посилення гексокіназної активності в іммобілізованих клітинах 

внаслідок збільшення концентрації цього ферменту забезпечило більш 

високу швидкість споживання субстрату (глюкози). Для іммобілізованих 

клітин S. cerevisiae виявилося характерним збільшений в 3 рази вміст 3-

фосфогліцеринового альдегіду, накопичення якого спостерігалося на тлі 

зменшення (в порівнянні з вільними клітинами) його трансформації в 

гліцерин. Фосфоєнолпіруват, що утворюється з 3-фосфогліцерінового 

альдегіду, який міг бути використаний іммобілізованими клітинами для 

біосинтезу ароматичних амінокислот (фенілаланіну, тирозину і триптофану), 

перетворювався на піруват під дією піруваткінази, чий підвищений синтез в 

іммобілізованих клітинах також встановлено. Таким чином, іммобілізовані 

клітини, прискорюючи на цій стадії процес перетворення фосфоєнолпіруват 
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на піруват, очевидно, уникали непотрібного клітинам при їх високої 

концентрації в гетерогенному біокаталізаторі синтезу амінокислот і, отже, 

білків для збільшення власної біомаси [6].  

Встановлено, що в адсорбованих на вуглецевих носіях дріжджових 

клітинах спостерігалася активація внутрішньоклітинної інвертази в 1,5–1,8 

раза [99]. До ферментів, отриманих з використанням іммобілізованих 

мікробних клітин можна віднести -амілазу, -амілазу, аспартазу, 

глюкоамілазу, протеазу і багато інших. При вивченні метаболічної активності 

іммобілізованих дріжджів S. cerevisiae було виявлено зростання кількості як 

запасних поживних речовин (глікогену і трегалози), так і структурних 

полісахаридів (глюкану і маніану) [100, 101]. 

На сьогодні одним з найбільш добре вивчених процесів, що протікають 

за участю іммобілізованих клітин дріжджів, є утворення спирту. 

Використовуючи включені в структуру Са-альгінатного гелю клітини 

S. cerevisiae, був отриманий 20% спирт за 30 годин зброджування 

висококонцентрованого цукрового сиропу [102]. Іммобілізація цих клітин в 

альгінатному гелі приводила до зростання їх продуктивності [103, 104], а 

включення у структуру карагінанового гелю підвищувало їх життєздатність 

[105]. Дані опубліковані в літературі свідчать, що іммобілізовані 

мікроорганізми у багатьох випадках менш чутливі до токсичних субстратів. 

Так, клітини дріжджів в іммобілізованому стані здатні витримувати 

концентрацію спирту до 25% протягом трьох місяців [102]. Це означає, що, 

використовуючи подібні біокаталізатори можна організувати безперервні 

бродильні виробництва. Однак необхідно враховувати, що метод 

іммобілізації в масі носія мікроорганізмів-продуцентів не є найефективнішим 

при отриманні антибіотиків. Причина цього полягає в тому, що більшість 

продуцентів антибіотиків – строгі аероби та утруднення дифузії кисню 

чинить негативний вплив на їх продуктивність [106, 107]. 

Перспективи застосування іммобілізованих клітин у біотехнологічних 

процесах вельми широкі. Ці процеси включають не тільки органічний синтез, 
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але і біотрансформацію різних сполук, біодеградацію органічних речовин і 

ксенобіотиків, а також біоелектрокаталіз. Біологічні чутливі елементи в 

біосенсорах можуть бути представлені не тільки ферментами, 

іммобілізованими у вигляді тонких гомогенних біоактивних шарів на твердих 

носіях, а й цілими клітинами [108–110]. Не менш важливим аспектом 

сучасної мікробіологічної технології є вивчення участі іммобілізованих 

мікроорганізмів у біосферних процесах і спрямована регуляція їх 

життєдіяльності з метою розв’язання проблеми охорони навколишнього 

середовища від техногенних, сільськогосподарських і побутових забруднень. 

Токсичне забруднення важкими металами стало сьогодні головною 

екологічною проблемою. Біологічні методи їх відновлення, включаючи 

біосорбцію з використанням іммобілізованих мікроорганізмів, вважаються 

перспективними для обробки великого обсягу стічних вод [111–113]. 

Іммобілізовані дріжджі S. cerevisiae є насправді ідеальним біоматеріалом, що 

використовується для видалення іонів Cu2+, Sr2+ та інших важких металів з 

розчинів. Так, наприклад, для видалення іонів Sr2+ був отриманий і 

охарактеризований новий біоадсорбент, що складається з іммобілізованих  

S. cerevisiae на поверхні покритих хітозаном магнітних наночастинок. 

Встановлено, що при використанні біоадсорбента на основі іммобілізованих 

клітин S. cerevisiae для поглинання іонів Cu2+ оптимальним була pH=4,5. 

Найбільша ефективність видалення 96,8% була досягнута, коли вихідна 

концентрація іонів міді становила 60 мг/л, а адсорбційна здатність зростала зі 

збільшенням початкової концентрації іонів Cu2+. [114]. 

Таким чином, біотехнологічні процеси є яскравим прикладом високих 

технологій, з якими пов’язують перспективи розвитку багатьох виробництв. 

Безсумнівно, напрямки біотехнології, пов’язані з іммобілізацією клітин, 

будуть розвиватися і далі, розширюючи можливості застосування 

мікроорганізмів у промисловому виробництві та захисті навколишнього 

середовища. 
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1.4 Кріоконсервування клітин мікроорганізмів 

1.4.1 Найбільш розповсюджені способи консервування 

мікроорганізмів. Вибір способу зберігання біологічного матеріалу вкрай 

важливий при проведенні будь-яких робіт в галузі мікробіології, 

молекулярної біології та біоінженерії, де мікроорганізми використовуються в 

якості експериментальних моделей [115]. Мікроорганізми різних 

систематичних груп можуть істотно відрізнятися за своєю чутливістю за 

одних і тих же умов і тривалості зберігання [116]. Мова йде не тільки про 

підтримку життєздатності клітин, але і про збереження їх фізіолого-

біохімічних особливостей, які в силу гетерогенності популяції 

мікроорганізмів можуть змінюватися після зберігання шляхом заміщення 

домінантного фенотипу, внаслідок чого може знижуватися антибіотична і 

ферментативна активність пошкоджених клітин [117]. 

Існує п’ять основних методів консервування мікроорганізмів: метод 

висушування, коли використовуються природні та штучні осушувачі 

(силікагель, хлористий кальцій і т.д.) і штами клітин зберігаються при 

знижених температурах; зберігання під мінеральною олією з періодичними 

пересіваннями; зберігання при помірно низьких температурах; ліофілізація, 

тобто висушування мікроорганізмів із замороженого стану; 

кріоконсервування [118–120].  

Висушування використовується для збереження певних видів 

мікроорганізмів впродовж тривалого часу. Клітини різних видів 

мікроорганізмів можуть бути висушені на повітрі при кімнатній або злегка 

підвищеній температурі, в стерильному ґрунті [121], на кварцевому склі, на 

гранульованій пемзі, на тальку, на активованому вугіллі, на зернах злаків, на 

дисках агару, на папері та багатьох інших носіях [122–125]. Цей метод 

консервації мікроорганізмів має головний недолік: при його використанні 

дуже часто виникають генетичні зміни, а культури втрачають важливі 

властивості. Для низки мікроорганізмів терміни зберігання при використанні 

цього методу дуже обмежені. 
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Метод зберігання під шаром стерильної медичної мінеральної олії з 

періодичними пересіваннями, широко застосовуваний через свою дешевизну, 

має обмеження за термінами зберігання, пов’язаних із ризиком контамінації 

культур, що зберігаються, не виключає дисоціації штамів внаслідок 

окислювальних стресів, трудомісткий і вимагає великої витрати матеріалів 

[126–128].  

Зберігання при помірно низьких температурах (при температурах від 

 –20°C до –85°C) широко використовується останніми роками у зв’язку з 

наявністю і доступністю холодильників, здатних надійно підтримувати 

низькі температури впродовж тривалого часу [129–131]. При використанні 

цього методу консервування досить рідкісні генетичні зміни, а культури 

мікроорганізмів, що зберігаються у такий спосіб, виявляються менш 

пошкодженими, і мають більш високий рівень життєздатності, ніж при 

висушуванні та ліофілізації [132]. Проте надійність такого методу 

консервування безпосередньо залежить від безвідмовної роботи 

холодильників і не може бути досить високою, якщо виникають проблеми з 

енергоживленням. 

Метод ліофілізації також має свої недоліки. Експериментальні дані 

показують, що в процесі ліофілізації можлива поява мутацій і порушення 

генетичної стабільності багатьох видів мікроорганізмів [124, 133]. 

Істотною перевагою кріоконсервування перед усіма цими методами є 

можливість збереження високої біохімічної активності та генетичної 

стабільності, що надзвичайно важливо для штамів-продуцентів, які 

використовуються у біотехнології. Тому з усього різноманіття методів, що 

існують нині, кріоконсервування [Heckly, 1978] – єдиний ефективний спосіб 

довгострокового зберігання в життєздатному стані біологічних об’єктів. При 

кріоконсервуванні вдається отримати високий рівень життєздатності клітин, 

титр яких при тривалому зберіганні в рідкому азоті залишається на 

початковому рівні, що робить практично необмеженим час зберігання [134]. 

Висока ефективність методу пов’язана з тим, що заморожування значно 
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уповільнює протікання обмінних процесів у клітині. При такій температурі 

відбувається практично повна зупинка метаболізму, і клітина переходить в 

стан глибокого холодового анабіозу. Нині метод кріоконсервування широко 

використовується як у великих світових колекціях мікроорганізмів, так і в 

промислових і науково-дослідних лабораторіях [135–138]. Дріжджові клітини 

S. cerevisiae є украй цікавим об’єктом для вивчення ізольованої дії фізико-

хімічних чинників, що супроводжує процеси заморожування-відтавання, з 

метою встановлення найбільш вагомих з них, що обумовлюють ушкодження 

біологічних систем. Вони стійкі до холодового і гіпертонічного шоку, зміни 

значення рН середовища в широкому інтервалі 2,5 – 8,5. В умовах 

холодового шоку (при температурі розчину 0 – 4°С) чутливість дріжджових 

клітин до впливу інших фізико-хімічних чинників не змінюється [139]. Проте 

експерименти показують, що утворення кристалів льоду всередині 

дріжджової клітини, як правило, призводить до її загибелі. Згідно з гіпотезою 

про механізми ушкодження дріжджових клітин, дегідратація, сольова 

концентрація та утворення внутрішньоклітинного льоду є трьома головними 

причинами, що ведуть до ушкодження дріжджових клітин під час 

заморожування [140]. Оптимальні температури зберігання дріжджів  

S. cerevisiae, як і інших мікроорганізмів, лежать в межах від –196 °С до 

 –273 °С, оскільки в цій температурній зоні відсутні кристалізаційні процеси, 

що супроводжуються виникненням різних фізико-хімічних чинників, 

викликають кріоушкодження під час зберігання в умовах низьких температур 

[141].  

Важливим моментом у процесі кріоконсервування є правильний підбір 

кріопротекторів – сполук, що захищають біологічні об’єкти від кріоушкоджень. 

Проте треба враховувати, що всі відомі кріопротектори після досягнення 

певних концентрацій можуть чинити на клітини токсичну дію, величина якої 

залежить від температури та тривалості експозиції клітин з кріопротектором 

[142]. Тому кріопротектори повинні мати наступні властивості: бути 

нетоксичними для цього типу клітин, добре розчинятися у воді та розчинах 
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електролітів, знижувати кількість води, що виморожується у вигляді чистого 

льоду, запобігати кристалізації води з евтектичної суміші «кріопротектор – 

вода» [143–145]. Найбільш ефективними є кріопротектори, які здійснюють 

свою дію на колігативній підставі. Так, диметилсульфоксид (ДМСО), гліцерин 

і декстран, ДМСО в комбінації з глюкозою, збільшуючи кількості зв’язаної 

води в замороженій суспензії клітин, зрушують зону ушкоджень в ділянку 

нижчих температур і багато в чому усувають ушкоджуючу дію «ефектів 

розчину». Істотне значення для виживання клітин дріжджів має їх 

фізіологічний стан до моменту заморожування. Показано, що клітини 

стаціонарної фази росту мають максимальну кріостабільність в порівнянні з 

клітинами в ранній фазі логарифмічного зростання або експоненціальній фазі 

[146,147].  

Для синхронізованої культури дріжджів S. cerevisiae найбільша 

стійкість до дії низьких температур виявлена у клітин, що знаходяться на 

початку клітинного циклу, а найменша – у клітин, що знаходяться в останній 

його третині.  

Істотну роль під час заморожування грають умови зростання клітинної 

популяції. Так, аерокультивовані клітини дріжджів S. cerevisiae є більше 

кріорезистентними у порівнянні з культурами, що не аеруються. 

 

1.4.2 Основні теорії кріопошкоджень.  

Для пояснення пошкоджень клітин під час заморожування 

запропоновані багато теорій. За допомогою сучасних методів термографії, 

диференційного термічного аналізу, кріомікроскопії та електронної 

мікроскопії вдалося довести, що при швидкому охолодженні кристали льоду 

утворюються всередині клітин, внаслідок чого клітини несподівано темніють 

через сильне розсіяння світла дрібними кристалами внутрішньоклітинного 

льоду, тоді як при повільному заморожуванні клітини сильно дегідратуються, 

а внутрішньоклітинне льодоутворення не виникає. Експерименти та 

теоретичний аналіз показують, що крива збереженості клітинних суспензій 
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куполоподібне (рис.1.2) залежить від швидкості охолодження, оскільки вона 

регулює процеси кристалоутворення, рівня дегідратації та фазових переходів 

ліпідів в мембранах і т.д. Відповідно до двофакторної теорії 

кріопошкоджень, створеної P. Mazur, на збереження клітин в процесі 

кристалізації клітинної суспензії чинить дію два типи ушкоджуючих 

чинників. 

 

Рис.1.3. Типова залежність збереженості клітин (S) від швидкості 

охолодження клітинної суспензії () на етапі кристалізації [140] 

 

Перший тип пошкоджень виникає при охолодженні клітинної суспензії 

зі швидкістю, меншою, ніж оптимальна швидкість, і викликаний, зокрема, 

зневодненням клітин, що виникає внаслідок підвищення осмотичного тиску 

позаклітинного середовища шляхом перетворення води на лід в 

позаклітинному розчині. Підвищення концентрації та іонної сили поза- і 

внутрішньоклітинних розчинів шляхом перетворення частини розчинника на 

лід здатні викликати денатурацію білків і пошкодження клітинних мембран, 

якщо ці чинники діють упродовж досить тривалого проміжку часу, що 

відповідає невеликій швидкості. Зі збільшенням швидкості охолодження 
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вірогідність першого типу пошкоджень зменшується. Другий тип 

кріопошкоджень клітин зумовлений утворенням внутрішньоклітинних 

кристалів льоду, яке викликає такі ж ефекти, як і перший тип, і, крім того, 

здатний механічно руйнувати мембранні структури внаслідок утворення 

внутрішньоклітинних кристалів льоду [148]. В основі сформульованої 

кількісної моделі двофакторного кріоушкодження клітин лежить уявлення 

про те, що і зневоднення клітин, і зародження кристалів льоду в них 

викликаються однією і тією ж рушійною термодинамічною силою – різницею 

концентрацій розчинених речовин у внутрішньоклітинному і позаклітинному 

розчинах с = сsn – cout,, де сsn і cout, – сумарна молярна концентрація 

розчинених усередині клітини та поза клітиною речовин. Величина с 

називається перенасиченням позаклітинного розчину стосовно 

внутрішньоклітинного розчину. Чим більше цей показник, тим більше 

імовірність утворення внутрішньоклітинних кристалів льоду. 

Трансмембранний перепад концентрацій с по мірі охолодження в процесі 

кристалізації позаклітинного розчину змінюється внаслідок безперервного 

виморожування води в лід і збільшення концентрації позаклітинного розчину 

сout. 

Таким чином, двофакторна теорія кріопошкодження пояснює наявність 

куполоподібної залежності збереження клітин від швидкості їх охолодження 

на етапі кристалізації та існування оптимальної швидкості. Більш того, вона 

не лише пояснює, чому значення оптимальної швидкості істотно 

розрізняються для різних клітин, але і дозволяє, знаючи геометричні та 

транспортні характеристики клітинних мембран, передбачити, з якою 

швидкістю необхідно охолоджувати ті або інші клітини, щоб досягти їх 

максимального збереження в процесі кріоконсервування [141]. Двофакторна 

теорія кріопошкодження є загальновизнаною, основні наслідки цієї теорії 

багаторазово експериментально підтверджені [149–151]. Визначення 

ефективних умов заморожування, відповідно до цієї теорії, вимагає 

експериментального підбору режимів охолодження і складу кріозахисних 
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середовищ, включаючи вид і концентрацію кріопротекторів, оскільки вплив 

цих чинників значною мірою залежить від видових особливостей будови та 

біологічних властивостей клітин. 

Згідно з сучасними уявленнями, фізико-хімічні чинники, що 

реалізуються на етапах низькотемпературної консервації, залежно від часу їх 

виникнення можна розподілити таким чином: перший етап – перехід у стан 

анабіозу – відведення тепла (зміна активності протікання усіх енергозалежних 

процесів); другий етап – заморожування: утворюються поза- і 

внутрішньоклітинні кристали льоду, гіперконцентровані розчини солей, 

змінюється pH середовища, зменшується об’єм клітин; третій етап – 

відігрівання: відбуваються процеси рекристалізації, плавлення кристалів 

льоду, утворення в суспензіях клітин ділянок з розчинами солей не 

фізіологічних концентрацій, порушення поза- і внутрішньоклітинних 

розчинів солей, створення умов для гіпотонічного шоку, обводнення і 

розриву клітин. 

Дослідження в області кріобіології тривають і нині. Особливий інтерес 

останніми роками представляють наукові роботи з кріоконсервування 

мікроорганізмів без використання традиційних кріозахисних засобів. 

 

1.4.3 Кріоконсервування іммобілізованих клітин.  

Застосування іммобілізації при кріоконсервуванні клітин має низку 

основних переваг: по-перше, вміст води в клітинах зменшується, що значно 

знижує вірогідність ушкодження клітин кристалами льоду в процесі 

охолодження, по-друге, дає можливість розробки нових протоколів без 

необхідності в контрольованій швидкості охолодження.  

Особливий інтерес для сучасних біотехнологічних виробництв 

представляє зберігання клітин в альгінатних гелях [152]. Іммобілізація при 

кріоконсервуванні клітин в Са-альгінатних гранулах нині широко 

використовується для мікроорганізмів, наприклад, Serpula lacrymans [153] і 
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Glomeromycota [154]. Встановлена, залежність життєздатності клітин від 

розмірів мікрокапсул в процесі кріоконсервування. Тому останніми роками 

розроблені нові методи інкапсуляції клітин в альгінатні мікрокапсули 

розміром 250–300 і навіть 100 мкм. Одним із таких методів є інкапсуляція 

живих клітин за допомогою електророзпилення, розробленого вченими 

Університету мультифазових процесів (Ганновер, Німеччина). Суть методу 

полягає в тому, що розчин полімерного альгінату, що знаходиться усередині 

шприца, відкачується за допомогою електричного поля з високою 

напруженістю в заземлену ванну зі зшиваючим розчином CaCl2. Для 

отримання дрібних мікрокапсул з регульованим розподілом розмірів 

оптимізують такі параметри процесу, як концентрація альгінату, швидкість 

потоку, напруга, що подається, концентрація зшиваючого розчину. 

Експериментально встановлено, що напруга і концентрація альгінату натрію 

є найбільш важливими параметрами, що визначають розміри мікрокапсул, 

тоді як концентрація CaCl2 в основному впливає на морфологію та 

однорідність. Показано, що збільшення початкової концентрації клітин 

приводить до зменшення діаметру мікрокапсул. Результати аналізу цього 

дослідження німецьких учених показали: збільшення на 10% життєздатності 

інкапсульованих клітин в порівнянні з неінкапсульованими. 

Кріоконсервування за протоколом 2 К/хв до –30 °С і при 5 К/хв від –30 °С до 

 –80 °С і подальше відтавання істотно не впливають на морфологію 

альгінатних гранул – вони залишаються прозорими, округлої форми [155]. 

Цей факт свідчить про збереження структурної цілісності альгінатного гелю 

при повільному заморожуванні в описаних умовах [7]. При мікроскопії 

відігрітих мікросфер заморожених з високими швидкостями охолодження 

виявлено, що гель набуває дрібнопористої структури та в результаті втрачає 

прозорість. Порушення структури альгінатного гелю, ймовірно, відбувається 

внаслідок утворювання та зростання в ньому кристалів льоду [8]. Heng [156] 

встановив, що мікрокапсули розміром 300 – 400 мікронів все ж роблять 

мембрану клітин схильною до кріоушкоджень. Оптимальними умовами 
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кріоконсервування клітин в мікрокапсулах такого розміру є повільне 

охолодження з 2,8 М (20% об’єм/об’єм) ДМСО і додаванням 0,25 М розчину 

сахарози. При кріоконсервуванні за таким протоколом життєздатність клітин 

складала > 95%, а міра ушкодження мікрокапсули 55 – 60%. Методом 

кріомікроскопії та сканувальної калориметрії встановлено, що використання 

при кріоконсервуванні мікрокапсул розміром до 100 мкм призводить до 

склування при низькій концентрації кріопротектора (10% ДМСО), при 

охолодженні зі швидкістю 100 град/хв. В результаті життєздатність 

інкапсульованих клітин збільшується до 90% [157]. Відомий спосіб 

кріоконсервування, при якому спочатку проводили іммобілізацію клітин 

фототрофних мікроорганізмів в Са-альгінатному гелі, потім здійснювали їх 

просочення 0,7 М розчином сахарози, що використовується як кріопротектор. 

Далі гранули висушували у потоці стерильного повітря, заморожували 

висушені зразки при –80°C з подальшим зберіганням при температурі 

рідкого азоту [158]. Такий спосіб зберігання клітин, що комбінує 

іммобілізацію клітин перед їх кріоконсервуванням із двостадійним 

заморожуванням, між якими ще використовують і висушування 

іммобілізованих клітин з кріопротектором, забезпечує 76,9% виживання 

клітин. Проте культивування отриманих таким чином зразків клітин 

фототрофних мікроорганізмів часто супроводжується бактерійним 

зараженням внаслідок наявності в них сахарози. Крім того, до недоліків 

цього способу відноситься його багатостадійність і, відповідно, тривалість і 

затратність (час, енергія та праця) самого процесу. Відомий і інший спосіб, 

при якому клітини фототрофних мікроорганізмів іммобілізують методом 

включення в Са-альгінатний гель, далі заморожують і зберігають при 

температурі –20±2 °C [159]. Для цього вирощують клітини фототрофних 

мікроорганізмів, зокрема, ціанобактерій Rivularia aquatica або Gloeotrichia 

echinulata, відділяють їх від культуральної рідини центрифугуванням і 

суспендують у стерильному 6% розчині альгінату натрію. Отриману 

суспензію по краплях вносять у 100 мМ розчин CaCl2 з метою формування 
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ньому впродовж 1 години сферичних гранул діаметром 4 мм із включеними в 

них клітинами. Далі гранули промивають стерильною дистильованою водою 

і сушать в потоці стерильного повітря (швидкість потоку повітря 0,45 м/с) 

впродовж 30 хв, а потім поміщають на зберігання в герметично закриті 

ємності при температурі –20±2 °C. Спосіб безперечно привабливий в плані 

використання істотно більш високої, у порівнянні з рідким азотом, 

температури, яка може бути забезпечена простим морозильним 

устаткуванням, і крім того, сам процес заморожування здійснюється в одну 

стадію. Остання обставина важлива з точки зору потенційно можливого 

масштабування процесу. 

Показано [156], що альгінатний гідрогель має кріозахисні властивості 

при швидкому заморожуванні інкапсульованих гепатоцитів. Ученими 

(University of Rennes, France) були проведені дослідження з вивчення 

захисного ефекту альгінату натрію на іммобілізовані клітини печінки 

(гепатоцити) при гіпотермічному зберіганні та кріоконсервуванні. Зниження 

життєздатності за оцінкою МТТ-тесту для вільних та іммобілізованих клітин, 

які зберігалися в умовах гіпотермії, відповідно складало 13 і 4% (24 години 

при 4 οС) та 33 і 15% (48 годин при 4 οС). Показник життєздатності 

іммобілізованих гепатоцитів при кріоконсервуванні складав 86±8%, вільних 

51±6% [157, 160]. 

Португальськими вченими (Instituto de Tecnologia Quнmica e Biolуgica, 

Universidade Nova de Lisboa, Oeiras) розроблені ефективні протоколи процесу 

кріоконсервування ембріональних стовбурових клітин (ЕСК) в 

іммобілізованому стані, що забезпечують високе збереження клітин (>70%). 

Ці дослідження показали, що мікрокапсуляція є потужним інструментом для 

розв’язання проблем кріоконсервації плюріпотентних ЕСК [157]. 

Запропонований раніше Nie та ін. новий метод кріоконсервування л-ЕСК на 

мікроносіях [161], вимагав подальшої оптимізації з метою поліпшення 

життєздатності та адгезивної здатності клітин після відтавання. З усіх 

використовуваних раніше для іммобілізації сполук перевага була віддана 
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альгінату натрію [162–164], у зв’язку з його властивостями: біосумісність, 

біобезпека, і проникність [165]. Технологія укладення клітин в альгінатні 

гранули може бути виконана у безпечних фізіологічних умовах (фізіологічна 

температура, рН, використання ізотонічного розчину замість цитотоксичних 

розчинників) [166], відповідно до GMP (належної виробничої практики) 

[167]. Перед іммобілізацією клітини в кріозахисному середовищі поміщали в 

холодильну камеру на 20 хвилин при температурі 4οС. Експериментальні 

зразки складалися з інкапсульованих одиничних клітин, клітинних агрегатів, 

іммобілізованих в альгінатному гелі та мікроінкапсульованих ЕСК, 

іммобілізованих на мікроносії. Підготовка останніх відбувалася таким чином: 

порожні мікроносії (1–2 г/л) покривали Matrigel (Biosciences, Bedford, MS, 

USA) і поміщали на 1 годину для інкапсуляції в культуру ЕСК, потім 

культивували впродовж 13 наступних днів. Усі зразки охолоджували зі 

швидкістю 1 град/хв до –80 οС і зберігали в газовій фазі рідкого азоту до 

відтавання. Результати досліджень показали, що кращі показники 

життєздатності були в інкапсульованих клітин, іммобілізованих на мікроносії 

(71,0±5,0%) у порівнянні з клітинами, іммобілізованими в альгінаті (24,9± 

2,8%). Вони також швидше за інших відновлювали проліферативну і 

метаболічну активність після відтавання. Не інкапсульовані клітини за усіма 

показниками поступалися інкапсульованим. 

Позитивний ефект кріоконсервування іммобілізованих клітин 

Lactobacillus reuteri встановлений китайськими ученими. Клітини L. reuteri, 

які є хорошим пробіотиком, довгий час не користувалися успіхом через 

низьке виживання в замороженому стані. Техніка іммобілізації дозволила 

ефективно захистити мікробні клітини, підвищити їх витривалість до 

несприятливих умов середовища, а також поліпшити їх життєздатність. 

Завдяки іммобілізації клітини L. reuteri отримали можливість широкого 

застосування їх у заморожених продуктах [168]. Японськими вченими 

(University of Tsukuba) розроблені протоколи кріоконсервування 

фібробластів, іммобілізованих в пористих скаффолдах. Встановлено, що 
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тривимірна (3D) система культивування забезпечує природніші умови для 

клітин у порівнянні з традиційною моношаровою ембріональних клітин 

нирки хом’яка, іммобілізованих в альгінатних гранулах. В експерименті 

використали різні концентрації альгінату натрію (1 і 1,5%). Проведено 

порівняльне вивчення впливу іммобілізації та концентрації альгінату натрію 

на продуктивність клітин ферменту альфа-L-iduronidase (IDUA) та їх 

життєздатність після кріоконсервування. Клітини, іммобілізовані в 1% 

альгінаті натрію, відрізнялися більшою продуктивністю ферменту (IDUA), 

але міра кріоушкоджень цих клітин була більшою, ніж клітин 

іммобілізованих в 1,5% альгінаті. [169, 170]. 

У нечисленних дослідженнях, присвячених кріоконсервуванню різних 

типів клітин у складі альгінатних мікросфер при низьких швидкостях 

охолодження [171–174], застосовується ДМСО в концентрації від 5% до 20%. 

Враховуючи, що ДМСО має токсичну дію на клітини, яка проявляється при 

концентрації вище 12% [175], доцільно використати концентрацію нижче цих 

значень.  

Альтернативою повільному заморожуванню клітин у складі альгінатних 

мікросфер є методи, що базуються на процесі вітрифікації, здатні виключити 

внутрішньо- і позаклітинну кристалізацію [176, 177]. Згідно G.M. Fahy [178, 

179] використання повільного заморожування для кріоконсервування 

біологічних об’єктів поступається методу вітрифікації за показниками 

виживання після заморожування-відтавання. Питання про вітрифікацію 

клітин у складі альгінатних мікросфер залишається відкритим [180, 181]. 

Можливо, це пов’язано з тим, що для успішної вітрифікації одиничних 

клітин потрібно менше часу на експозицію в кріозахисному розчині, ніж для 

клітин, іммобілізованих в альгінатних мікросферах [118]. Тому для 

подальшого підвищення життєздатності іммобілізованих клітин необхідно 

модифікувати метод вітрифікації для клітин, інкапсульованих в альгінатні 

мікросфери [182]. Необхідно зазначити, що кріоконсервуванню 

іммобілізованих дріжджів S. cerevisiae до недавнього часу було присвячено 
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не так багато досліджень. Проте інтенсивний розвиток біотехнології в 

останнє десятиліття, пов’язане з широким використанням іммобілізованих 

дріжджових клітин вносить свої корективи. Сучасне біотехнологічне 

виробництво дозволяє використання на різних етапах низькотемпературних 

процесів, що у свою чергу вимагає вивчення впливу фізико-хімічних 

чинників цього процесу на збереження і функціональні властивості  

іммобілізованих S. cerevisiae. 

Ученими Московського Державного університету вивчений вплив 

тривалого зберігання клітин S. cerevisiae, іммобілізованих в кріогелі 

полівінілового спирту (ПВС), на життєздатність і біосинтез цільових 

метаболітів. Застосований кріогель давно зарекомендував себе як унікальний 

полімерний носій для іммобілізації клітин різних мікроорганізмів і створення 

біокаталізаторів, що мають хімічно стабільну матрицю з високою пористістю 

і механічною міцністю. Включення клітин в матрицю гарантувало їх 

виживання в процесі заморожування-відтавання, необхідного для 

формування самого кріогелю, і збереження клітинами продуктивного стану 

при подальшому їх використанні в різних біотехнологічних процесах [183] 

Групою грецьких учених (University of Patras, Greece) проведені 

дослідження, в яких використовували іммобілізовані на шматочках картоплі 

клітини S. cerevisiae. Цей біокаталізатор піддавали ліофілізації та вивчали 

вплив різних захисних засобів на життєздатність і ферментативну активність 

дріжджових клітин. З декількох тестованих захисних агентів перевагу було 

надано глутамату натрію, який зберігав життєздатність іммобілізованих 

дріжджових клітин на високому рівні при температурі 5οС впродовж 9 

місяців зберігання. Біокаталізатор після ліофілізації використовували для 

багаторазових періодичних ферментацій виноградного сусла при низьких 

температурах (до 5οС). Результати показали, що ліофілізовані біокаталізатори 

з глутаматом натрію продукують вина з більш високим вмістом складних 

ефірів, ніж вільні клітини, що значно покращувало ароматичні властивості 

отриманих вин [184].  
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В останні роки розроблені нові ефективні способи кріоконсервування 

дріжджів. Відомий спосіб, розроблений англійськими вченими, який 

дозволяє зберігати широкий спектр видів дріжджів в рідкому азоті, 

зберігаючи при цьому високий рівень життєздатності. Дріжджові культури 

запечатують в комерційно доступні поліпропіленові соломинки після 

змішування з кріопротектором на основі гліцерину. Після поміщення у 

вторинну кріотубу температуру запечатаних соломинок повільно знижують 

до –30 οС в метанолі впродовж 3 годин. Потім соломинки переносять 

безпосередньо в рідкий азот і поміщають в стелажну систему для тривалого 

зберігання [185]. 

Швидке заморожування знаходить широке застосування у двох 

важливих напрямах біологічних досліджень: кріоконсервування клітин і 

тканин для довгострокового зберігання і кріофіксації для ультраструктурних 

досліджень за допомогою електронної та кріоелектронної мікроскопії. 

Останніми роками розроблений високоефективний спосіб зберігання клітин 

 S. cerevisiae, основою якого є швидке заморожування під надмірним тиском. 

Метод забезпечує збереженість клітин, ідентичну до отриманої при 

використанні 20% кріопротекторів (90%) після швидкого відтавання під 

тиском. Невеликі пробірки (SPRF) дозволяють ефективно зберігати компактні 

зразки, а герметичні контейнери (з поміщеними в них пробірками) 

запобігають забрудненню зразків від азоту під час зберігання з високими 

показниками життєздатності [186]. Проте даний спосіб дуже трудомісткий і 

економічно не вигідний, вимагає спеціального устаткування. Використання 

його на виробництві недоцільно. 
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Висновки  

Аналізуючи результати огляду літератури за темою дисертаційної 

роботи, слід зазначити, що нині іммобілізація клітин мікроорганізмів є 

ефективним підходом до рішення задач інтенсифікації та підвищення 

економічної привабливості сучасних біотехнологічних процесів. У ряді 

виробництв існує необхідність в довгостроковому зберіганні іммобілізованих 

мікробних клітин. Найбільш надійним методом зберігання мікроорганізмів є 

кріоконсервування. Технологія зберігання суспензії клітин розроблена на 

даний момент досить добре, а технологія кріоконсервування мікробних 

клітин, іммобілізованих в різних носіях, знаходиться у стадії розробки. Крім 

того, у зв’язку з широким використанням мікроорганізмів в різних 

біотехнологічних виробництвах, в харчовій і фармацевтичній промисловості 

існує проблема створення протоколів зберігання дріжджових клітин без 

використання кріопротекторів. Іммобілізація мікробних клітин може бути 

одним зі способів розв’язання цієї проблеми. Застосування іммобілізованих 

клітин як біокаталізаторів вносить також свої корективи. Виникає гостра 

потреба вивчення функціональних і біологічних властивостей клітин 

мікроорганізмів після іммобілізації та низькотемпературного консервування. 

Основною метою, якого є можливість управління метаболічними процесами 

іммобілізованих клітин. 

Теоретичне значення цієї проблеми, по-перше, пов’язане з тим, що 

механізми зворотного переведення вегетативних клітин мікроорганізмів в 

анабіотичний стан продовжують залишатися до кінця нез’ясованими, що 

ускладнює управління відповідними процесами. По-друге, попри уявну 

простоту організації мікроорганізмів, до теперішнього часу немає чітко 

визначених показників і методів, які б могли прогнозувати їх початкову 

кріостабільність. По-третє, існує гостра потреба у вивченні градієнтів фізико-

механічних параметрів, які впливають на клітину усередині носія, створюючи 

специфічне мікрооточення, що дуже важливо для розуміння фізіології 

іммобілізованих клітин. 
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На підставі вищевикладеного, можливо констатувати той факт, що тема 

в даний момент досить актуальна. Розв’язання проблеми збереження 

іммобілізованих клітин мікроорганізмів в низькотемпературних процесах 

відкриває нові можливості їх використання в різних біотехнологічних 

процесах, сприяє подальшому вивченню складних механізмів 

кріоушкодження та кріозахисту клітин. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ  

 

 

Дослідження проводили з дріжджами Saccharomyces cerevisiae, штам 

Л0-2, отримані з філії ФДБНУ (НДІ хлібопекарської промисловості,  

м. Санкт-Петербург, Росія). 

В роботі використані наступні методи дослідження: 

 

2.1 Культивування дріжджів S. cerevisiae 

 

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 до початку стаціонарної фази 

зростання [187]. 

  

2.2 Побудова кривої зростання періодичної культури S. cerevisiae 

 

Для побудови кривої зростання в три колби, що містять 20 мл сусла, 

вносили по 0,2 мл добової культури та інкубували при температурі 30 ºС з 

аерацією. Стерильно мікропіпеткою відбирали зразки по 5 мкл з інтервалом в 

1 годину і підраховували концентрацію клітин в камері Горяєва до 

досягнення стаціонарної фази росту [176]. Криву зростання періодичної 

культури будували за методом, що був описаний в [189].  

 

2.3 Іммобілізація клітин дріжджів в альгінатні гранули [5] 

 

Методика іммобілізації полягала в наступному: до суспензії клітин 

додавали 2% (вага/об’єм) розчин альгінату натрію (FarmaSino, Китай, "х.ч.") 

в співвідношенні 1:1. Після ретельного перемішування суспензію клітин з 
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альгінатом натрію набирали в шприц об’ємом 2 мл (фірма ВD, Іспанія) з 

інсуліновою голкою діаметром 0,3 мм. Потім суспензію розкрапували з 

висоти 5–10 см в 0,1 М розчин СаСl2 (Реахим, Україна), де відбувалося 

зшивання альгінату натрію катіонами кальцію в результаті реакції 

полімеризації. Гранули, що утворюються, витримували впродовж 15–20 хв в 

цьому розчині для зміцнення гелю. Потім промивали стерильною 

дистильованою водою. Деполімеризацію гранул проводили в 4% (вага/об’єм) 

водному розчині ЕДТА (Simagchem Corporation, Китай). Концентрація ЕДТА 

була визначена експериментальним шляхом з урахуванням швидкості 

розчинення гранул і збереження життєздатності клітин S. cerevisiae. Кількість 

гранул, що утворюються, залежно від їх розміру, за заданих умов описували 

кривою Гауса. Середній розмір гранул складав 1200 мкм. 

 

2.4 Вимірювання об’єму діоксиду вуглецю, що виділився під час 

ферментації сахарози дріжджами S. cerevisiae [190] 

 

Дріжджі, нарощені до стадії стаціонарного зростання в рідкому 

середовищі на основі сусла пивного, концентрували шляхом 

центрифугування при 1000g. Зливали надосадову рідину. Осад розбавляли  

5 мл дистильованої води та додавали в конічну колбу об’ємом 250 мл, що 

містить 100 мл 8% (вага/об’єм) сахарози (рис.2.1). Іммобілізували клітини 

дріжджів за методом описаним в [5].  

Колбу з клітинами щільно закривали пробкою з гумовою трубкою для 

відводу газу. Газ, що утворюється в процесі бродіння, через відведення і 

приєднану скляну трубку із загнутим кінцем поступав в перевернутий мірний 

циліндр об’ємом 100 мл, заповнений 13% (вага/об’єм) розчином хлориду 

натрію, занурений в склянку з цим же розчином. Газ, що утворюється, 

поступово витісняв розчин згори циліндра. 
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Рис. 2.1. Вимірювання об’єму діоксиду вуглецю при ферментації сахарози 

іммобілізованими дріжджами S. cerevisiae 

 

Об’єм газу, що виділився, реєстрували через певні проміжки часу 

протягом 3 годин спочатку газоутворення. Температура ферментації 30 οС. 

Всього до 100 мл розчину сахарози було додано 2×1010 клітин дріжджів (до 

кінцевої концентрації 2×108 кл/мл).  

 

2.5 Дослідження токсичної дії кріопротектора ДМСО 

 

З метою підбору оптимального захисного середовища для 

кріоконсервування клітин дріжджів S. cerevisiae вивчали токсичну дію на ці 

клітини різних концентрацій кріопротектора [191,192]. Для цього 

досліджували вплив 10, 20, 40, 60, 80% (об’єм/об’єм) розчинів ДМСО. 

Культуру клітин S. cerevisiae на ранній стаціонарній фазі зростання 

змішували з кріопротектором ДМСО (ДиаэМ, Росія, "х.ч".) у співвідношенні 

1:1. Кінцеві концентрації кріопротектора в розбавленій таким чином 

клітинній суспензії складали 5, 10, 20, 30, 40%. Тривалість експозиції клітин 

в розчинах кріопротектора складала 5, 30 і 60 хвилин, після чого визначали 

життєздатність клітин дріжджів S. cerevisiae за колонієутворенням на 
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агарових середовищах ("чашковий метод Коха"). Контролем була суспензія 

клітин без кріопротектора. 

 

2.6 Метод визначення оптимальних розмірів альгинатних гранул  

 

З метою вивчення впливу розмірів альгінатних гранул на 

життєздатність клітин дріжджів S. cerevisiae в процесі кріоконсервування 

використовували зразки з різними розмірами альгінатних гранул (1200, 1600, 

2100, 2300 мкм). Для отримання гранул використовували шприци з різним 

діаметром голки 0,3; 0,6; 0,8; 1,1 мм. Зразки заморожували на програмному 

заморожувачі "Cryoson" (Німеччина) зі швидкістю 5 град/хв до –40 ºС з 

наступним зануренням у рідкий азот до –196 οС. Відігрівали зразки на 

водяній бані при температурі 37 ºС.  

 

2.7 Підбір середовищ і режимів охолодження для зберігання 

культури дріжджів S. cerevisiae 

 

Для вивчення впливу середовищ і режимів охолодження на 

життєздатність S. cerevisiae клітини дріжджів суспендували у наступних 

середовищах: 1 група – дистильована вода; 2 група – 1% водний розчин 

альгінату натрію; 3 група – 5% водний розчин ДМСО; 4 група – водний 

розчин 1% альгінату натрію з додаванням 5% ДМСО. Зразки заморожували в 

кріопробірках фірми "Nunc" циліндричної геометрії з робочим об’ємом 1,8 мл 

зі швидкостями: 1; 5; 10 і 15 град/хв до –40 ºС з наступним зануренням у 

рідкий азот до –196 οС. Частину зразків заморожували шляхом занурення 

кріопробірок в рідкий азот з неконтрольованою швидкістю охолодження. 

Контролем слугували клітини дріжджів, що не піддавалися заморожуванню. 

Зразки зберігали в Національному низькотемпературному банку ІПК і К НАН 

України. 
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2.8 Метод кріомікроскопії  

 

Кінетику фазових перетворень процесів охолодження-відігріву клітин 

дріжджів в розчині альгінату натрію, вивчали за допомогою методу 

кріомікроскопії [193–196]. Кріомікроскопний комплекс створений на СКТБ з 

ОП ІПК і К НАН України. Склад кріомікроскопного комплексу: 

кріоприставка – установка на предметному столику світлового мікроскопа 

МБИ 15-Ун.2 (Ломо, Ленінград); блок програмного управління, що задає 

режим охолодження, відігрівання і стабілізувальну температуру в робочій 

камері кріоприставки; система постачання холодоагентом; блок контролю 

світлового потоку в кріоприставки; блок управління фотографування. Метод 

дозволяє побачити морфологічні особливості кристалічної структури, що 

формується, а також механізми зародження і зростання кристалів льоду, 

експериментально встановити та теоретично обґрунтувати оптимальні умови, 

що забезпечують максимальне збереження структури або життєздатність 

цього біологічного об’єкта.  

Методом кріомікроскопії були досліджені наступні варіанти зразків: 

1. 1% розчин альгінату натрію; 

2. суспензія клітин дріжджів S. сerevisiae в 1%-ому розчині альгінату 

натрію (кінцева концентрація); 

3. суспензія клітин дріжджів S. сerevisiae в 5% ДМСО (кінцева 

концентрація); 

4. суспензія клітин дріжджів S. сerevisiae в 5% ДМСО і 1%-ому розчині 

альгінату натрію (кінцеві концентрації). 

Розчини альгінату натрію (FarmaSino, Китай, "х.ч".) і 

диметилсульфоксиду (ДиаэМ, Росія, "х.ч".) готували на дистильованій воді. 

Концентрація суспензії клітин в усіх зразках складала 2,5×108 кл/мл. 

Зразки у вигляді краплі наносили на предметне скло робочої камери 

кріоприставки. Потім зразок покривали покривним склом для виключення 

висихання та отримання тонкошарового препарату, що дозволяє отримати 
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чітке зображення на просвіт. Зразки охолоджували зі швидкістю 1 град/хв до 

температури –40 οС до завершення видимих змін морфології кристалічної 

структури та потім відігрівали зі швидкістю 1 град/хв. Реєстрацію кінетики 

процесу кристалізації та плавлення зразків здійснювали з використанням 

відеокамери-окуляра DCM – 300 (Китай) в режимі фото і покадрового відео 

знімання зі швидкістю 1 кадр через 5 с або зі швидкістю 1 кадр через 3 с, при 

цьому кожен наступний кадр відповідав зниженню (підвищенню) 

температури в робочій камері на 0,08 οС або 0,05 οС, відповідно. 

 

2.9 Кріоконсервування клітин дріжджів S. cerevisiae  

 

Для вивчення впливу умов кріоконсервування на життєздатність 

вільних та іммобілізованих клітин дріжджів S. cerevisiae, усі 

експериментальні зразки були розділені на чотири групи: 1 група – суспензія 

клітин в дистильованій воді; 2 група – суспензія клітин в дистильованій воді з 

подальшою іммобілізацією; 3 група – суспензія клітин в 5% водному розчині 

ДМСО; 4 група – суспензія клітин в 5% водному розчині ДМСО з подальшою 

іммобілізацією.  

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 ºС з подальшим зануренням в рідкий азот до –196 οС. Частину 

зразків заморожували шляхом занурення кріопробірок в рідкий азот. Кількість 

клітин у зразках становила 2,5× 108 клітин у загальному об’ємі середовища 1 

мл. 

Кріоконсервування дріжджів здійснювали на програмному 

заморожувачі ("Cryoson", Німеччина). Експериментальні зразки зберігали в 

Національному низькотемпературному банку ІПК і К НАН України. Зразки 

відігрівали на водяній бані при температурі 37 οС з постійним струшуванням 

до зникнення твердої фази. Порівняльну оцінку життєздатності клітин після 

кріоконсервування проводили за двома параметрами: колонієутворююча 
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здатність та дихальна активність клітин (ТТС-тест). Контролем слугували 

вільні в суспензії або іммобілізовані в альгінатному гелі клітини дріжджів, що 

не піддавалися заморожуванню. 

 

2.10 Оцінка життєздатності клітин дріжджів S. cerevisiae 

2.10.1 Визначення кількості клітин, що підлягають зберіганню 

методом виключення [197]  

Загальна кількість клітин дріжджів, що зберігають, визначали методом 

виключення за допомогою трипанового синього. 10 мкл клітин суспендували 

у 23 мкл дистильованої води, потім до отриманої суспензії клітин додавали  

67 мкл 0,4% розчину трипанового синього (об’єм/об’єм) у фосфатно-

сольовому буфері (8,00 г/л NaCl, 0,20 г/л KCl, 1,44 г/л Na2HPO4, 0,24 г/л 

KH2PO4; pH 7,4). Витримували при температурі 37 οС впродовж 40 хв. Під 

світловим мікроскопом (об. 40х, ок. 7х) у полі зору підраховували зі 100 

клітин кількість збережених. 

 

2.10.2 Оцінка життєздатності клітин дріжджів S. cerevisiae по 

колонієутворенню ("чашковий метод" Коха). 

Вивчення життєздатності S. cerevisiae проводили "чашковим методом" 

Коха, підраховуючи кількість макроколоній, що сформувалися на поживних 

агаризованих середовищах. Серійні розведення клітинної суспензії проводили 

у стерильній дистильованій воді. З серійних розведень відбирали по 200 мкл, 

висівали на чашки з агаризованим суслом. Життєздатність мікроорганізмів 

визначалася за кількістю колонієутворюючих одиниць (КУО) після інкубації 

на середовищі впродовж 48 годин при температурі 30 ºС.  

Відсоток життєздатних мікроорганізмів визначали за відношенням 

числа клітин, що збереглися, до первинного числа життєздатних клітин, 

прийнятого за 100%. Кількість клітин підраховували в камері Горяева за 

стандартною методикою [197]. 
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2.10.3 Визначення життєздатності за дихальною активністю клітин 

(ТТС - тест).  

Дихальну активність клітин визначали за кількістю відновленого у 

формазан хлориду тетразолія за допомогою спектрофотометра (ТТС-тест). 

Для цього розморожені зразки переносили в центрифужні пробірки. У 

пробірки зі зразками 2-ї та 4-ї групи (іммобілізовані клітини) додавали по  

10 мл 4% (вага/об’єм) водного розчину ЕДТА для деполімеризації 

альгінатних гранул. До зразків 1-ї та 3-ї групи (вільні клітини) додавали, по 

10 мл дистильованої води. Концентрацію клітин в експериментальних зразках 

визначали у камері Горяева. Далі в пластикові центрифужні пробірки вносили 

по 0,5 мл суспензії клітин і додавали по 0,2 мл 5% (вага/об’єм) 2,3,5 – 

трифенилтетразолію хлористого, розчиненого у ФСБ (8,00 г/л NaCl, 0,20 г/л 

KCl, 1,44 г/л Na2HPO4, 0,24 г/л KH2PO4; pH 7,4). Після інкубації впродовж 6 

годин при 37°С клітини центрифугували 5 хв при 3000g, відбирали надосад, 

двічі промивали ФСБ і розчиняли сіль формазану в ДМСО. Розвиток 

забарвлення реєстрували шляхом виміру оптичної щільності при довжині 

хвилі 490 нм на спектрофотометрі "Руе Unicam SP – 8000" (Англія). Кількість 

формазану визначали, використовуючи молярний коефіцієнт екстинкції – 

20200 [198]. 

 

2.11 Конфокальна мікроскопія 

 

Порівняльну оцінку збереження клітин після охолодження-відігріву 

проводили за допомогою конфокальної мікроскопії на лазерному 

конфокальному мікроскопі LSM 510 META (Carl Zeiss, Німеччина). Об’єктив 

EC Plan Neofluar 20×/0,5 М 27. Використовували аргоновий лазер з довжиною 

хвилі 488 нм, потужністю 20,8% і геліонеоновий – з довжиною хвилі 543 нм, 

потужністю 66,4%. Діаметр апертурної діафрагми (Pinhole) 432 мкм. Фільтри 

емісії BP – 505-575 нм, LP – 560 нм. Конфокальна мікроскопія дозволяє 

отримати якісне інформативне зображення фіксованих об’єктів, забарвлених 
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флуоресцентними барвниками, відновити тривимірну структуру об’єкту по 

серіях конфокальних оптичних зрізів. Кожне зображення було отримане на 

основі підсумку конфокальних зображень уздовж осі z. 

Для дослідження були узяті зразки вільних та іммобілізованих клітин 

дріжджів S. cerevisiae після заморожування з низькими (1 град/хв) і високими 

(LN2) швидкостями охолодження. Контролем служили зразки до 

заморожування. Були використані флуоресцентні барвники пропідій йодид 

(PI) і акридиновий помаранчевий (AП). Кінцева концентрація PI складала  

5 мкг/мл, АП – 10 мкг/мл. Фарбування проводили свіжо приготованими 

робочими розчинами барвників впродовж 15 хв при кімнатній температурі в 

темряві [199, 200].  

 

2.12 Визначення вмісту АФК в клітинах S. cerevisiae методом 

проточної цитофлуориметрії  

 

Для визначення вмісту АФК в клітинах S. cerevisiae після 

кріоконсервування використовували метод проточної цитофлуориметрії. 

Виміри проводили на проточному цитофлуориметрі FACS Calibur (BD, USA), 

з використанням  

5 µМ 2,7-діхлородігидрофлюоресцин діацетату (DCFH2-DA, фірми ВD), при 

довжині хвилі емісії – 522 нм. Використання цього з’єднання ґрунтоване на 

його властивостях вільно проникати через клітинну мембрану і при обробці 

внутрішньоклітинними естеразами утворювати полярне з’єднання (DCFH2), 

яке у присутності екзогенних АФК переходить у високофлуоресцентну форму 

DCF [201]. DCFH2-DA розчиняли у 250 мкл 100% ДМСО, після чого 

доводили до 2 мл 0,01 М ФСБ (8,00 г/л NaCl, 0,20 г/л KCl, 1,44 г/л Na2HPO4, 

0,24 г/л KH2PO4; pH 7,4). Додаткова концентрація ДМСО після додавання 

DCFH2 – DA в пробу не перевищувала 0,025%. Зразки інкубували в темряві 

при 37 οС на водяній бані впродовж 30 хв. Після чого проводили відмивання 

від позаклітинного DCFH2-DA у фізіологічному розчині. Визначали відсоток 
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клітин з високою інтенсивністю флуоресценції DCF (DCFhigh) [202]. Аналіз, 

отриманих даних методом проточної цитофлуориметрії, проводили з 

використанням програмного забезпечення фірми BD – CELLQuest Pro. 

 

2.13 Метод електронного парамагнітного резонансу (ЕПР)  

 

Дослідження активності дихального ланцюга мембран мітохондрій 

після кріоконсервування проводили за методом ЕПР [203]. У роботі 

використовували зразки вільних в суспензії та іммобілізованих клітин 

дріжджів S. cerevisiae після заморожування з низькою (1 град/хв) швидкістю 

охолодження. Контролем активності дихального ланцюга мембран 

мітохондрій були клітини, які не заморожувалися. У дослідженні був 

використаний розчинний зонд ТЕМПОН (2,2,6,6-тетра-метил-4-

оксопиперидин-1-оксил) фірми Aldrich (США), що має неспарений електрон, 

локалізований біля ядра азоту, магнітне поле якого накладається на зовнішнє 

магнітне поле. Кінцева концентрація зонду в зразках складала 10-3 міль/л. 

Перед введенням спінового зонда усі три зразки клітин осаджували 

центрифугуванням і ресуспендували у фізіологічному розчині. Концентрація 

клітин контролю і клітин, кріоконсервованих після іммобілізації в 

альгінатному гелі, складала 108 кл/мл. Концентрацію клітин, 

кріоконсервованих в дистильованій воді, збільшували з урахуванням числа, 

яке збереглося після заморожування на 70%. Кількість клітин в суспензіях 

підраховували за допомогою камери Горяева. Спектри ЕПР реєстрували на 

спектрометрі "Брукер"ЕR 100Д (Німеччина) зі стандартною 

термоприставкою. В спектрометрі безперервного випромінювання 

реєстрували не лінію резонансного поглинання, а першу похідну лінію 

поглинання зонда ТЕМПОН, що знаходиться в середині клітин. Це зв’язано, 

по-перше, з більшою чіткістю прояву окремих ліній в складних спектрах,  

по-друге, з технічними зручностями реєстрації першої похідної. 

Резонансному значенню магнітного поля відповідав перетин першої похідної 
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з нульовою лінією, ширину лінії вимірювали між точками максимуму і 

мінімуму. Результати були оброблені за допомогою програми "Statistika v 

5.0" (StatSoft, США). Статистичну обробку результатів проводили за 

допомогою програмного забезпечення MS Excel, з використанням t – 

критерію Стьюдента. Кількість проб в кожній складовій експерименту n = 6.  

 

2.14 Визначення ушкоджень деконсервованих клітин S. cerevisiae з 

використанням флуоресцентних барвників 

 

Оцінку ушкоджень деконсервованих клітин дріжджів проводили 

методом проточної цитометрії на проточному цитофлуориметрі FACS Calibur 

(BD, USA). Були використані флуоресцентні барвники 7-амино-актиноміцин 

D (7-AAD) і Annexin V (BD, USA) [204, 205]. Для визначення числа клітин 

дріжджів S. cerevisiae з порушеною асиметрією мембрани використовували 

набір Annexin V- FITC detection KIT I фірми BD відповідно до Annexin V- 

FITC staining protocol [206]: до 100 мкл суспензії, що містить 1×106 клітин, 

додавали 5 мкл Annexin V- FITC, перемішували та інкубували впродовж 15 

хв при кімнатній температурі в темряві. Потім додавали 400 мкл 1х Annexin 

буферу, що зв’язує, в кожну пробірку. 

Ушкодження ДНК клітин S. cerevisiae оцінювали з використанням 

барвника 7-AAD, що має здатність зв’язуватися з нуклеїновими залишками у 

фрагментованій ДНК [207]. До 50 мкл додавали 10 мкл 7-AAD, 

перемішували та інкубували впродовж 15 хв при кімнатній температурі в 

темряві. Визначали відсотковий вміст мічених клітин. Кількість 

проаналізованих в кожному зразку клітин складала 20000. Результати 

вимірювання оцінювали за допомогою програмного забезпечення фірми BD 

– CELLQuest Pro. 

  



 70 

2.15 Оцінка стадій апоптозу клітин дріжджів S. cerevisiae  

 

Для визначення некротичних (чи, так званих, пізніх апоптотичних) 

клітин використовували метод, ґрунтований на подвійному флуоресцентному  

фарбуванні Annexin V та 7-AAD [208].  

До 50 мкл суспензії клітин додавали по 5 мкл Annexin V і 10 мкл  

7-AAD, перемішували та інкубували при кімнатній температурі в темряві 

впродовж 15 хв. Аналіз проб проводили на проточному цитофлуориметрі 

FACS Calibur (BD, США). 

При зборі та аналізі даних використовували певні правила обробки 

даних проточної цитометрії. Обов’язковим етапом проведення такого роду 

аналізу було розділення живих і мертвих клітин за показниками прямого 

(FSC) (розсіювання світла під кутом 1-10ο) і бічного світлорозсіювання (SSC) 

(розсіювання світла під кутом 90ο), які відображають, відповідно, відмінності 

в розмірі та гранулярності (неоднорідності цитоплазми) клітин.  

При аналізі враховували те, що некротичні та клітини, які знаходяться 

на пізній стадії апоптозу мають знижені значення за обома параметрами в 

порівнянні з живими клітинами із-за руйнування цілісності клітин і 

внутрішньоклітинних структур. В той самий час, клітини, які знаходяться на 

ранній стадії часто мають дещо підвищене значення бічного 

світлорозсіювання у порівнянні з середнім значенням цього параметра для 

живих клітин. Результати вимірів оцінювали за допомогою програмного 

забезпечення фірми BD – CELLQuest Pro. 
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2.16 Оцінка біологічних властивостей вільних та іммобілізованих в 

альгінатному гелі клітин дріжджів S. cerevisiae до і після 

кріоконсервування  

2.16.1 Оцінка ферментативної активності вільних в суспензії та 

іммобілізованих клітин дріжджів після кріоконсервування  

Для визначення ферментативної активності дріжджів S. cerevisiae 

використовували газометричний метод [209, 210]. Вільні в суспензії та 

іммобілізовані клітини дріжджів розморожували при температурі 4οС 

впродовж 24 годин. Потім проводили деполімеризацію іммобілізованих 

клітин в 4% розчині ЕДТА. Далі до 10 мл (0,7 г сухої речовини) дріжджової 

суспензії, вміщеної у 250 мл колбу, додавали 10 мл 10% (вага/об’єм) розчину 

глюкози (мальтози). Конічну колбу щільно закривали пробкою з гумовою 

трубкою для відведення газу. Газ, що утворюється в процесі бродіння, через 

відведення і приєднану скляну трубку із загнутим кінцем, поступав у 

заповнений 20% (вага/об’єм) розчином хлориду натрію (підфарбованим 

метиленовим синім) перевернутий мірний циліндр об’ємом 100 мл, занурений 

в склянку з цим же розчином.  

Реєстрували час, що був витрачений на виділення 10 мл діоксиду 

вуглецю, який виражали у хвилинах, при використанні глюкози (зимазна 

активність) і мальтози (мальтазна активність) [211]. Температура ферментації 

30 οС. Для контролю використовували показники зимазної та мальтазної 

активності вільних в суспензії (Квіл) та іммобілізованих клітин дріжджів в 

альгінатному гелі (Кім) до кріоконсервування. 

 

2.16.2 Визначення підйомної сили іммобілізованих дріжджів S. 

cerevisiae після кріоконсервування [211] 

Іммобілізовані клітини дріжджів після заморожування відігрівали при 

температурі 4 οС поступово впродовж 24 годин, оскільки швидке відтавання 

знижує їх підйомну силу. Деполімеризацію гранул проводили в 4% 

(вага/об’єм) розчині ЕДТА. 10 мл суспензії клітин S. cerevisiae висушували 
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при температурі 105 οС і отримували 0,625 г сухої ваги дріжджів. Потім 

додавали до них 10 мл дистильованої води. До 0,4 мл цього розчину додавали 

0,6 г борошна і замішували тісто. Тісто ділили на 2 частини, скачували кульки 

та відразу вміщували до термостата (t=35 οC) в склянці з водою, яка 

заздалегідь була нагріта до цієї ж температури. Реєстрували час занурення і 

час спливання кульок. Час з моменту занурення кульок у воду і до моменту їх 

спливання на поверхню визначався, як підйомна сила дріжджів. Різниця в часі 

спливання кульок не повинна перевищувати 2 хв. Контролем була підйомна 

сила іммобілізованих і вільних клітин дріжджів до заморожування. 

 

2.16.3 Оцінка загальної бродильної здатності вільних та 

іммобілізованих клітин дріжджів після кріоконсервування  

Заморожені вільні та іммобілізовані в альгинатному гелі клітини 

дріжджів в суспензії відігрівали при температурі 4 οС поступово впродовж 24 

години. Потім вільні та деполімеризовані в 4% розчині ЕДТА клітини 

дріжджів культивували впродовж 12 годин при 30 οС. 0,05 мл суспензії клітин 

суспендували в 5 мл стерильного солодового сусла. Для визначення 

бродильної здатності деконсервованих клітин дріжджів S. cerevisiae 

використовували бродильну трубку Дунбара. Досліджувану культуру в 

бродильній трубці поміщали у термостат при температурі 30 οС [212]. Кожні 

12 годин вимірювали висоту підйому діоксиду вуглецю в газовій камері, 

вбудованій в трубку Дунбара. Контролем була бродильна активність вільних 

(Квіл) та іммобілізованих клітин (Кім) дріжджів до кріоконсервування. 

 

2.17 Порівняльне вивчення впливу різних середовищ і температур 

зберігання на життєздатність вільних та іммобілізованих клітин 

дріжджів S. cerevisiae 

 

З метою вивчення впливу різних середовищ зберігання на 

життєздатність вільних та іммобілізованих клітин S. cerevisiae вільні клітини 
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суспендували в деіонізованій воді та в пивному суслі, іммобілізовані – в 

сухому вигляді та в деіонізованій воді. Клітини зберігали при температурі 4οC 

в холодильній камері впродовж 36 діб (термін спостереження). Постійно 

здійснюючи контроль температури у камері. 

Для вивчення впливу різних температур зберігання на життєздатність 

дріжджових клітин S. cerevisiae використовували зразки вільних клітин, що 

суспендували в дистильованій воді та іммобілізованих в альгінатних 

гранулах. Зразки вміщували в кріопробірки ("Nunc", Данія) з робочим 

об’ємом 1,8 мл. Зберігали в холодильних камерах при температурі 4, –20, 

 –80 ºС впродовж 180 діб (термін спостереження). Життєздатність дріжджів, 

на різних термінах зберігання визначали за колонієутворюючою здатністю на 

агаризованих середовищах. Іммобілізовані клітини заздалегідь 

деполімеризували в 4% водному розчині ЕДТА. 

Контролем були такі зразки: 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. 

 

2.18 Визначення концентрації трегалози в клітинах дріжджів 

методом рідинної хроматографії [213] 

 

Усі зразки були розділені на 5 експериментальних груп: 1 – вільні 

клітини; 2 – іммобілізовані клітини; 3 – вільні клітини, що культивували при 

температурі 40 οС; 4 – вільні клітини, що культивували при температурі 40 οС 

з подальшою іммобілізацією; 5 – іммобілізовані клітини з подальшою 

інкубацією при температурі 40 οС. Термостатування зразків при цій 

температурі проводили впродовж 2 годин перед заморожуванням. 

Температура термостату, при якій зразки культивувалися перед 

охолодженням, підібрана експериментально з урахуванням максимально 

можливого підвищення внутрішньоклітинного вмісту трегалози та 
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збереження життєздатності клітин дріжджів. Потім визначали 

внутрішньоклітинний вміст трегалози в цих зразках до і після заморожування 

методом рідинної хроматографії. 

 

Підготовка зразків: 

Зразки центрифугували (5000g) при температурі 4 οС. Потім осад 

ресуспендували у 2 мл крижаної дистильованої води. 1 мл суспензії клітин 

після центрифугування висушували при температурі 105 οС для виміру сухої 

маси. Іншу половину суспензії (1 мл) центрифугували (1200g) при 

температурі 4 οС впродовж 5 хв. Потім клітини ресуспендували в 1 мл 15% 

розчину трихлороцетової кислоти (об’єм/об’єм), що містить 2 мг/мл 

фруктози. Далі після енергійного перемішування впродовж 15 хв суспензію 

центрифугували (10000g) 2 рази впродовж 10 хв. Отриманий супернатант 

використовували для аналізу методом рідинної хроматографії. Аналіз 

проводили на високоефективному рідинному хроматографі (Зибо, Китай). 

 

2.19 Статистична обробка даних 

 

Отримані дані статистично обробляли за методом Стьюдента із 

застосуванням комп’ютерної програми Microsoft Office Exel. [214, 215]. 

Вірогідними вважалися відмінності при р <0,05. Дані представляли як середнє 

значення ( X ), отриманих в серії аналогічних експериментів та ± стандартне 

відхилення (Sx ). Кількість проб в кожній складовій експерименту була не 

менш шести. 

Експериментальна робота проводилася в 3-х кратних повторностях по 

загальноприйнятих, стандартних методах дослідження. 

 

Висновки Методи досліджень, розглянуті в цьому розділі, освоєні 

автором, що дозволило поставити та виконати усі завдання дисертаційної 

роботи в повному об’ємі. 
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РОЗДІЛ 3 

РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  

 

 

Вивчення впливу умов кріоконсервування на життєздатність і 

збереження біологічних властивостей клітин іммобілізованих дріжджів 

Saccharomyces cerevisiae в об’ємі, необхідному для створення технологічного 

процесу консервування за низьких температур, до теперішнього часу не 

проводилося. Досвід практичної роботи провідних світових колекцій і 

низькотемпературних банків мікроорганізмів переконує нас в тому, що для 

зберігання мікроорганізмів потрібно: експериментально обґрунтувати 

найбільш ефективні режими кріоконсервування (склад кріозахисного 

середовища, швидкість охолодження, термін і умови культивування); вивчити 

можливий вплив процесу кріоконсервування на генетично детерміновані 

біологічні властивості, що лежать в основі таксономічної та видової 

ідентифікації мікроорганізму, а при необхідності – і вплив фізико-хімічних 

чинників кріоконсервування на технологічні параметри мікроорганізмів-

продуцентів. На підставі вказаних вище підходів були заплановані та 

здійснені поетапно дослідження, пов’язані з підбором оптимального складу 

кріозахисних середовищ, швидкостей охолодження, з подальшою оцінкою 

фізіологічного стану і збереження біологічних властивостей іммобілізованих 

клітин дріжджів після кріоконсервування (рис. 3.1). Один з етапів 

дослідження присвячений порівняльному вивченню впливу помірно низьких 

температур на життєздатність вільних та іммобілізованих в альгінатному гелі 

клітин дріжджів. Дослідження представляють особливий практичний інтерес 

у зв’язку з тим, що зберігання здійснюється в холодильних камерах і не 

вимагає використання спеціальної кріогенної техніки. Важливим моментом 

досліджень була розробка способу зберігання іммобілізованих дріжджових 

клітин після швидкого охолодження. Такий режим охолодження був раніше 

не прийнятним для клітин дріжджів.  
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Рис. 3.1. Поетапна схема проведених досліджень 
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іммобілізованих в альгінатному гелі 
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Експериментальне вивчення впливу різних температур зберігання на збереження 

вільних та іммобілізованих клітин S. cerevisiae 

Вивчення впливу внутрішньоклітинного змісту трегалози на життєздатність клітин 

S. cerevisiae при заморожуванні LN2 
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3.1 Крива зростання періодичної культури дріжджів S. cerevisiae 

 

Важливе значення для життєздатності клітин дріжджів грає їх 

фізіологічний стан до моменту заморожування. Показано, що клітини зі 

стаціонарної фази зростання володіють максимальною кріостабільністю в 

порівнянні з клітинами в ранній фазі логарифмічного зростання або 

експоненціальній фазі зростання [146, 216, 217]. Це обумовлено тим, що 

клітини логарифмічної та стаціонарної фази зростання відрізняються 

питомою вагою компонентів ЦПМ, кількістю та активністю ферментів, що 

забезпечують активний транспорт, реакцією ЦПМ на осмотичний шок і 

іншими параметрами [218]. Тому, в подальших експериментах нами були 

використані клітини що знаходились в стаціонарній фазі зростання. Крива 

зростання періодичної культури дріжджів S. cerevisiae мала характерну для 

них S - образну форму (рис.3.2). 

 

 

Рис. 3.2. Крива зростання дріжджів S. cerevisiae: t=30 οС, інокулят 1% в 20 мл 

сусла пивного, аерація 
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Зображений на рис. 3.2 графік демонструє типові зміни кількості клітин 

в рідкому середовищі в умовах експериментів (ростове середовище – пивне 

сусло, 8οБ, об’єм 20 мл, інокулят 1% (об’єм/об’єм), температура 

культивування 30 οС, аерація постійна, ідентична), що проводяться, 

відображаючи основні фази процесу росту дріжджових клітин. 

При таких умовах культивування стаціонарна фаза зростання 

починалась через 14 годин і тривала до 24 годин. Необхідно враховувати, що 

час досягнення стаціонарної фази варіюється залежно від умов розведення, 

штаму дріжджів і початкової концентрації клітин. Концентрація в суспензії 

клітин дріжджів S. cerevisiae в стаціонарній фазі складала 108 кл/мл. 

 

3.2 Вимір об’єму діоксиду вуглецю, що виділився під час 

ферментації сахарози іммобілізованими клітинами S. cerevisiae 

 

Враховуючи те, що альгінатна матриця може бути дифузним бар’єром, 

що уповільнює доступ кисню і поживних речовин до клітин, ми визначили 

необхідним на підготовчому етапі дослідження провести порівняльну оцінку 

ферментації сахарози іммобілізованими та вільними клітинами дріжджів  

S. cerevisiae. Іммобілізовані клітини додавали в колбу, що містить 100 мл 8% 

розчину сахарози. Ферментативну активність іммобілізованих дріжджів 

визначали за кількістю газу, що утворюється. Контролем були показники 

ферментативної активності вільних клітин дріжджів в суспензії. Кількість 

вільних та іммобілізованих клітин на 100 мл 8% розчину сахарози була 

рівною і складала 2×108 кл/мл. Результати дослідження показали, що при 

іммобілізації клітин дріжджів відбувається невелика затримка на 

початковому етапі ферментації (рис. 3.3 і 3.4). Очевидно, це пов’язано з 

невеликими дифузійними обмеженнями іммобілізованих клітин, які 

заключені в альгінатні гранули. 
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Рис. 3.3. Динаміка газоутворення при ферментації сахарози вільними в 

суспензії дріжджами S. cerevisiae  

 

 

 

Рис. 3.4. Динаміка газоутворення при ферментації сахарози іммобілізованими 

дріжджами S. сerevisiae 
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Далі об’єм, діоксиду вуглецю, що виділився, практично не відрізнявся від 

показників контрольних зразків. А на етапах реєстрації (100–250 хв) був 

вищий, ніж у вільних клітин в суспензії. У кінці ферментації об’єм діоксиду 

вуглецю, що виділився, вільними клітинами складав 100 мл, а 

іммобілізованими – 140 мл.  

Одним з основних показників, що характеризують адекватність умов 

ферментації, служить метаболічний коефіцієнт, який виражається 

співвідношенням: 

𝑞 =
dS/dT

X
, 

де X – концентрація біомаси, dS – кількість споживаного субстрату в цей 

проміжок часу, dT – час. Відношення двох останніх величин є швидкістю 

споживання субстрату. Метаболічний коефіцієнт іммобілізованих клітин 

S. cerevisiae в середньому був у 4,5 раза вище, ніж у вільних клітин в 

суспензії. Основним чинником, що визначає активність метаболічних 

процесів, які відбуваються в дріжджових клітинах, є масообмін з киснем. 

Тому проникність гелевою матриці є необхідною умовою, яку потрібно 

враховувати при розробці шляхів управління ростом і метаболічною 

активністю іммобілізованих клітин і, відповідно, їх кріорезистентністю. 

Необхідно також враховувати, що підвищення величини «X» може призвести 

до обмеження масообмінних характеристик та лімітних станів. Впливати на 

величину метаболічного коефіцієнта можливо тільки за умови глибокого 

знання взаємозв’язків між біохімічними характеристиками продуцента та 

умовами середовища. Проте фізіологія іммобілізованих клітин поки що 

вивчена мало. На цьому етапі ще недостатньо досліджений вплив градієнтів 

фізико-механічних параметрів, що діють на клітину всередині носія. Велике 

значення для клітин, включених в альгінатний гель, має не лише постачання 

кисню, але і відведення діоксиду вуглецю. Як відомо, підвищене виділення 

діоксиду вуглецю істотно впливає на швидкість протікання усіх біохімічних 

процесів [6, 63]. 
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Таким чином, в ході дослідження була виявлена одна з особливостей 

іммобілізованих клітин дріжджів у порівнянні з вільними, що полягає в 

підвищеній фізіологічній активності зброджування сахарози. Головна 

причина інтенсифікації процесу, очевидно, полягає в специфіці умов 

створених мікросередовищем в результаті іммобілізації клітин. Ми вважаємо, 

що в створеному мікросередовищі іммобілізовані дріжджі можуть легше 

змінювати умови своєї життєдіяльності в сприятливу для себе сторону, що 

призводить до підвищення фізіологічної активності клітин та зростання 

метаболізму. 

 

3.3 Дослідження токсичної дії кріопротектора ДМСО на 

життєздатність клітин S. cerevisiae 

 

Одним зі способів, за допомогою якого можна регулювати процеси 

кристалізації, являється введення у суспензію клітин кріопротекторів. Попри 

те, що кріопротектори захищають клітини від дії деяких фізико-хімічних 

чинників, які реалізуються на етапах заморожування, більшість з них мають 

більш менш виражений цитотоксичний ефект. Механізми цитотоксичної дії 

кріопротекторів вивчені недостатньо, тому немає універсальних 

рекомендацій про їх використання для різних видів клітин. Звідси витікає, що 

при розробці методу низькотемпературної консервації необхідно провести 

вибір найбільш дієвого кріопротектора і встановити його ефективну 

концентрацію, яка визначається експериментальним чином. Відомо, що 

ДМСО є одним з найбільш ефективних кріопротекторів при заморожуванні як 

клітин еукаріот, так і мікроорганізмів, що відносяться до нижчих еукаріотів 

[130, 143]. Утворення великої кількості водневих зв’язків між ДМСО і 

внутрішньоклітинною водою призводить до зниження вірогідності 

зародкоутворення і зростання внутрішньоклітинних кристалів льоду в процесі 

кріоконсервування. ДМСО добре проникає в клітини та забезпечує високе 

збереження при заморожуванні. 
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Однак, не зважаючи на виражені кріопротекторні властивості, ДМСО 

може чинити та токсичну дію на клітини, що небажано. У ряді досліджень 

було показано, що зі зростанням концентрації ДМСО у середовищі 

консервування кількість льоду, що утворюється, в процесі заморожування 

знижується. Відповідно, підвищуються концентрації ДМСО, що призводить 

до ушкодження клітин. Особливо пошкоджуюча дія ДМСО в збільшених 

концентраціях виражена в процесі відігрівання, коли швидко понизити 

концентрацію ДМСО у зразках не вдається [142–145]. Токсичну дію ДМСО 

на клітини дріжджів пов’язують у першу чергу з ушкодженням мембранних 

структур і ядра та зміною конформаційного стану білків, про що свідчать 

зменшення температури денатурації та зниження рівня світлорозсіювання 

[219].  

У зв’язку зі сказаним в наступному етапу досліджень було вивчено 

можливу токсичну дію ДМСО на клітини S. cerevisiae та граничні 

концентрації цього кріопротектора, що не впливають на життєздатність 

дріжджових клітин (рис.3.5). Встановлено, що в концентрації 5% ДМСО не 

чинить токсичної дії на дріжджові клітини протягом 60 хв (термін 

спостерігання) при кімнатній температурі. Показник життєздатності при цих 

концентраціях залишався практично незмінним незалежно від експозиції (5, 

30, 60 хв) кріопротектора з клітинами. В концентрації 10% ДМСО не чинить 

токсичної дії на дріжджові клітини протягом 5 хв. Після подальшої експозиції 

протягом 30, 60 хв кількість життєздатних клітин знижується. В 

концентраціях 20 – 40% ДМСО викликав часткову загибель клітин вже після 

5-хвилинної експозиції. Кількість клітин, які загинули збільшується з 

підвищенням концентрації кріопротектора. 

Таким чином, експериментально встановлено, що для клітин дріжджів 

S. cerevisiae нетоксична концентрація кріопротектора ДМСО після експозиції 

впродовж 60 хв складала 5%. 
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Рис. 3.5. Життєздатність S. cerevisiae після експозиції з різними 

концентраціями кріопротектора ДМСО 

Примітка: * – відмінності статистично вірогідні до контролю, p < 0,05. 

 

Отримані нами дані узгоджуються із загальним уявленням про 

токсичну дію кріопротекторів, згідно з яким рівень життєздатності клітин 

знижується зі збільшенням часу контакту і концентрації кріопротектора. 

Виходячи з цього, при кріоконсервуванні клітин дріжджів S. cerevisiae 

доцільно використовувати концентрації ДМСО не вище 10%. 

 

3.4 Вивчення впливу складу середовищ консервації та різних 

швидкостей охолодження на життєздатність клітин дріжджів S. cerevisiae 

3.4.1 Життєздатність клітин дріжджів після заморожування з 

різними швидкостями охолодження в розчинах альгінату натрію і 

ДМСО. 

До основних факторів, що впливають на результат кріоконсервування 

біооб’єктів, відносяться режими охолодження, склад кріозахисного 

середовища і характер його взаємодії з клітинами під час експозиції та після 
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деконсервування [143, 220, 221]. Під час заморожування мікроорганізмів для 

консервування зазвичай використовують середовище культивування з 

додаванням різних кріопротекторів і речовин, що стабілізують ЦПМ і 

клітинну стінку [143, 144]. Присутність кріопротекторів з досить високою 

кріозахисною активністю потрібна для запобігання дії фізико-хімічних 

факторів, пов’язаних із фазовими переходами вода – лід при заморожуванні-

відтаванні клітин [222]. Але всі відомі кріопротектори досягши певних 

концентрацій можуть чинити на клітини токсичну дію, величина якої 

залежить від температури та тривалості експозиції клітин з кріопротектором. 

Тому відразу після відтавання кріопротектор видаляють з клітин і середовища 

шляхом послідовних відмивань з центрифугуванням. Це особливо важливо 

відносно дріжджів, які після кріоконсервування використовують в харчових 

продуктах і кормах, оскільки кріопротектори можуть проявляти токсичну дію 

на організми тварин і людини. Проте досить часто на біотехнологічних 

виробництвах виникає проблема, пов’язана з неможливістю їх сепарації у 

кінці технологічного циклу. Одним з розв’язання цієї проблеми може бути 

пошук нетоксичних для клітин сполук, що мають кріопротекторні 

властивості. Ми вважаємо, що полісахариди природного походження, до яких 

відноситься альгінат натрію, можуть бути альтернативною заміною 

класичних кріозахисних засобів. Альгінат натрію має ряд унікальних 

властивостей. Одним, з них є здатність утворювати при низьких 

концентраціях високов’язкі колоїдні розчини гелевидної структури. 

Тому основною метою нашого дослідження на цьому етапі було 

порівняльне вивчення впливу кріозахисних середовищ, у складі яких є 

альгінат натрію і кріопротектор ДМСО, на збереження клітин дріжджів в 

процесі кріоконсервування. Було встановлено, що життєздатність клітин  

S. cerevisiae після заморожування зі швидкістю охолодження 1 і 5 град/хв в 

захисних середовищах, що містять альгінат натрію, вірогідно не відрізнялась 

від життєздатності клітин заморожених в 5% водному розчині ДМСО 

(табл.3.1). 
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Отримані результати дозволили зробити висновок про те, що розчин 

альгінату натрію сам по собі має високі кріопротекторні властивості. 

 

Таблиця 3.1  

Вплив складу кріозахисних середовищ і різних швидкостей охолодження 

на життєздатність клітин S. cerevisiae 

Середовище 

консервування 

 

 

1 

Швидкість 

охолодження град/хв 

 

 

2 

Життєздатність 

КУО/мл ×107 

X Sx  
 

3 

% от 

контролю 

X Sx  

 

4 

Контроль до 

заморожування 

 

 

 

 

 

1 

30,51 ± 3,20 100 

Дистильована вода 

19,32 ± 1,30 * 33,13 ± 1,91 

1% альгінат 

натрію 
27,71 ± 1,13# 90,79 ±2,01 

5% ДМСО 

26,63 ± 1,61 87,08 ± 2,60 

5% ДМСО и 1% 

альгінат натрію 
26,32 ± 1,52 88,11 ± 1,75 

Контроль до 

заморожування 

 

 

 

 

 

 

5 

28,11 ± 2,21 100 

Дистильована вода 

16,72 ± 0,91* 39,29 ± 2,90 

1% альгінат натрію 

20,94 ± 1,12*# 74,45 ± 2,18 

5% ДМСО 

18,32 ± 1,09* 72,07 ± 2,14 

5% ДМСО и 1% 

альгінат натрію 
21,43 ± 2,34 76,37 ± 1,35 

Продовження табл. 3.1  
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1 

 

 

1 

2 3 4 

Контроль до  

заморожування 

 

 

 

 

 

 

10 

27,41 ± 3,12 100 

Дистильована вода 

4,12 ± 0,11* 14,53 ± 2,34 

1% альгінат натрію 

10,44 ± 0,32*# 38,06 ± 1,96 

5% ДМСО 

7,72 ± 0,55* 28,34 ± 0,77 

5% ДМСО и 1% 

альгінат натрію 
5,91 ± 0,12* 39,55 ± 0,52 

Контроль до 

заморожування 

 

 

 

 

 

 

15 

29,32 ± 2,56 100 

Дистильована вода 

2,51 ± 0,09* 8,58 ± 1,63 

1% альгінат 

натрію 
4,72 ± 0,10*# 16,09 ± 0,90 

5% ДМСО 
2,71 ± 0,08* 19,26 ± 0,17 

5% ДМСО и 1% 

альгінат натрію 
3,75 ± 0,06* 12,81 ± 0,35 

Контроль до 

заморожування 

 

 

 

 

 

 

LN2↓ 

28,50 ± 2,41 100 

Дистильована 

вода 
0,090 ± 0,001* 0,30 ± 0,01 

1% альгінат натрію 

0,51 ± 0,01*# 1,83 ± 0,07 

5% ДМСО 

0,21 ± 0,03* 

 

0,72 ± 0,09 

 
5% ДМСО и 1% 

альгинат натрію 

 

 

 

 

0,17 ± 0,01* 

 

0,61 ± 0,05 

 
Примітка: * – відмінності статистично вірогідні до контролю; # – до 

групи 1 (середовище консервування – дистильована вода); p < 0,05. 
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Окрім захисного середовища іншим основним чинником, що впливає 

на життєздатність клітин при кріоконсервуванні, є швидкість охолодження, 

від якої залежать міра дегідратації клітин, розмір та форма кристалів тих, що 

формуються як зовні, так і усередині клітини [223]. Відомо, що для кожного 

типу клітин існує оптимальна швидкість, яка забезпечує максимальну 

збереженість і життєздатність. Специфічна для різних клітин швидкість 

охолодження визначається проникністю їх мембран для води, оскільки цим 

забезпечується оптимальний рівень зневоднення клітин при заморожуванні 

[224]. 

Для визначення оптимальної швидкості охолодження клітин  

S. cerevisiae, на першому етапі, експериментально були реалізовані наступні 

швидкості охолодження: 1, 5, 10, 15 град/хв і неконтрольовані швидкості 

охолодження шляхом занурення в рідкий азот. В усіх середовищах 

заморожування, як без захисних компонентів так і з додаванням 

кріопротектора ДМСО, найбільш високі результати були отримані після 

охолодження зі швидкістю 1 град/хв. Так, показники життєздатності в 

зразках, заморожених з цією швидкістю, складали відповідно: 33,13±1,91% – 

в дистильованій воді; 90,79±2,01 – в 1% водному розчині альгінату натрію; 

87,08±2,60 – в 5% розчині ДМСО і 86,11±1,75% – в 1% розчині альгінату 

натрію з додаванням 5% ДМСО. Максимальна ефективність низьких 

швидкостей охолодження під час кріоконсервування дріжджів пов’язана з 

низькою проникністю клітин для води та високими енергіями активації цього 

процесу. Після підвищення швидкості охолодження кількість життєздатних 

клітин вірогідно зменшувалася. Мінімальна виживаність спостерігалася в 

зразках, занурених в рідкий азот. Кількість життєздатних клітин складала 

відповідно по групах 0,30±0,01; 1,83±0,07; 0,72±0,09; 0,61±0,05% [14]. При 

дослідженні впливу складу консервувальних середовищ, найбільш низьку 

життєздатність відмічали при заморожуванні клітин, суспендованих в 

дистильованій воді. Дистильована вода, як середовище консервування була 

використана нами для порівняння з іншими середовищами через відсутність 
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в ній кріопротекторних добавок, що стабілізують клітинні структури, в т.ч. і 

ядро клітин. Згідно з положеннями двофакторної теорії кріопошкоджень, 

незахищені кріопротектором клітини при повільному охолодженні гинуть від 

ефектів позаклітинного кристалоутворення, при швидкому – від ефектів 

зовні- і внутрішньоклітинного кристалоутворення. У експериментах по 

заморожуванню дріжджових клітин в розчинах альгінату натрію встановлена 

аналогічна іншим консервувальним середовищам залежність життєздатності 

клітин дріжджів від режимів охолодження. Після заморожування дріжджів в 

1% - ому розчині альгінату натрію зі швидкостями 1, 5, 10, 15 град/хв, і після 

занурення в рідкий азот кількість життєздатних клітин складала відповідно: 

90,79±2,01; 74,45±2,18; 38,06±1,96; 16,09±0,90; 1,83±0,07%. При 

заморожуванні клітин в 5% ДМСО і в 1% розчині альгінату натрію з 

додаванням 5% ДМСО, кількість життєздатних клітин також зменшувалася у 

міру підвищення швидкості охолодження, але вірогідно не відрізнялася від 

показника життєздатності клітин в зразках, заморожених в 1% розчині 

альгінату натрію (табл. 3.1). При повільному заморожуванні у присутності 

кріопротектора ДМСО кристалізація починалась при нижчій температурі та 

захоплювала ширший температурний діапазон. Застосування проникливого 

кріопротектора з концентрацією 5% при низьких швидкостях охолодження 

має дію, але при швидкому заморожуванні не здатне запобігти 

внутрішньоклітинному кристалоутворенню. 

Механізми кріозахисної дії альгінату натрію нині не вивчені.  

 

3.4.2 Вивчення кінетики фазових перетворень в процесі 

охолодження-відігрівання клітин S. cerevisiae 

На підставі вищевикладеного, з метою з’ясування можливих механізмів 

кріопротекторної дії альгінату натрію, на другому етапі, досліджували 

особливості протікання процесів кристалоутворення та плавлення їх у зразків 

в циклі "охолодження-відігріву" [17, 225, 226]. Методом кріомікроскопії нами 

була вивчена кінетика процесу охолодження-відігріву суспензії дріжджових 
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клітин в досліджуваних кріозахисних середовищах [224, 227229]. Цей метод 

дозволив візуально оцінити морфологічні особливості кристалічної 

структури, що формується, а також зростання кристалів льоду, 

експериментально встановити та теоретично обґрунтувати оптимальні умови, 

що забезпечують максимальне збереження біологічного об’єкта, що 

вивчається [230232].  

На рис. 3.6 та 3.7 представлена кінетика фазових перетворень процесу 

охолодження-відігріву 1% розчину альгінату натрію.  

 

  

А Б 

  

В Г 

Рис.3.6. Кінетика фазових перетворень процесу охолодження розчину 1% 

альгінату натрію 

Примітка: А  Контроль; Б  ↓ Т= −9,2 οС ; В  ↓ Т= −22 οС; Г  ↓ Т= −40 οС;  

× 200. 
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В цілях ідентифікації поля зору в 1% розчин альгінату натрію були внесені 

кристали йодистого срібла (АgJ).Таким чином, візуально в полі зору зразок 

був усіяний кристалами АgJ різного розміру (рис.3.6, А). При охолодженні 1% 

розчину альгінату натрію зважені в нім частки йодистого срібла знаходилися 

в русі, що утрудняло зафіксувати чітку картину аж до температури 6,0 οС, 

при якій, мабуть, завершився процес гелеутворення в зразку. У інтервалі 

температур 6,0 οС…9,0 οС поле зору залишалося стабільним. При 

температурі 9,2 οС (рис. 3.6, Б) спостерігався фазовий перехід у вигляді 

миттєвого висипання специфічної дрібнокристалічної структури, морфологія 

якої була своєрідною ажурною сіткою з тонких ниток каналів. Така 

морфологія кристалічної структури, мабуть, обумовлена особливостями 

просторової структури молекули альгінату натрію. Гелі полімерів є дисперсні 

системи з рідким дисперсним середовищем (вода), в який частинки 

дисперсної фази (полімер) утворюють безперервну тривимірну 

макромолекулярну сітку, що виконує роль каркаса, в якому порожнечі 

заповнені дисперсійним середовищем. У місцях контакту частинки 

дисперсної фази з’єднані між собою безпосередньо силами міжмолекулярної 

взаємодії або через тонкий прошарок дисперсійного середовища. Як правило, 

такі гелі виникають при зниженні температури. Утворення 

дрібнокристалічного льоду при фазовому переході в 1% розчині альгінату 

натрію, може бути обумовлено саме формуванням при гелеутворенні такої 

тривимірної макромолекулярної сітки, яка фрагментує водну фракцію та 

обмежує доступ молекул води для активного розростання кристалів льоду. 

При подальшому охолодженні, на фоні кристалічної структури з’являлися 

темні утворення (рис. 3.6, В), розмір яких у міру зниження температури 

збільшувався, що однозначно дозволяло відрізнити їх від кристалів йодистого 

срібла. 

Після досягнення температури 40 οС (рис 3.6, Г) кристалічна 

структура, в цілому зберігаючи свою візуальну морфологію, придбала чіткі 

межі зерен, що свідчило про безперервний процес виморожування водної 
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фракції в процесі охолодження зразка. Включення, що виниклі мали різні 

форми та були прозорими. Цілком можливо, що спостережувані різної форми 

та розміру включення є витісненим розчином альгінату натрію, але більш 

високої концентрації.  

 

  

А Б 

  

В Г 

Рис. 3.7. Кінетика фазових перетворень процесу відігріву розчину 1% 

альгінату натрію  

Примітка: А  ↑ Т= −26 οС; Б  ↑ Т= −15 οС; В − ↑ Т= −4 οС; Г − ↑ Т= +20 οС; 

× 200. 

 

На етапі відігріву в інтервалі температур від 40 οС до температури 

7,5 οС (рис. 3.7, А та 3.7, Б) візуально фіксованих змін морфології 

кристалічної перебудови не відзначалося. При температурі 4 οС в результаті 



 92 

рекристалізації почався інтенсивний процес укрупнення кристалів льоду і 

сферуляції включень, що утворилися на етапі охолодження (рис. 3.7, В). При 

подальшому підвищенні температури спостерігалося плавлення кристалів 

льоду, і розчинення включень, про що свідчило зменшення їх кількості в полі 

зору. При температурі 20 οС візуальний стан зразка був ідентичний контролю 

(рис. 3.7, Г). 

На рис. 3.8 та рис.3.9 представлена кінетика процесу охолодження і 

відігріву суспензії клітин дріжджів S. cerevisiae в 1% розчині альгінату 

натрію (рис. 3.8, А).  
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В Г 

3.8. Кінетика фазових перетворень процесу охолодження суспензії клітин  

S. cerevisiae в 1% розчині альгінату натрію. Примітка: А  Контроль; Б  ↓ 

Т= −16 οС; В  ↓ Т= −18 οС; Г  ↓ Т= −40 οС; × 200. 



 93 

При охолодженні клітинної суспензії зміна поля зору в результаті руху 

клітин відзначалася аж до температур нижче 10 οС, що свідчило про її 

рідкий стан. В області температури 13 οС візуальна картина 

застабілізувалася, що, можливо, було обумовлено процесом гелеутворення.  

При температурі 16 οС спостерігалося просування із периферії поля зору 

одночасно декількох кристалізаційних фронтів, які зімкнулися при 

температурі 18 οС, утворюючи мережу каналів (рис. 3.8, Б). В результаті 

фазового переходу зразок став бути дрібною сіткою, розітнутою на області, 

обмежені каналами (рис. 3.8, В). При подальшому пониженні температури 

відзначалося звуження каналів і утворення уздовж них рідких включень, 

можливо, витіснених з каналів. Структурна сітка зберігалася. Після 

досягнення температури стабілізації 40 οС зразок був кристалічною 

структурою з тонкими нитками каналів між зернами та рідкими 

включеннями різної форми (рис. 3.8, Г).  

На етапі відігріву в інтервалі від температури стабілізації 40 οС до 

температури 15 οС істотних змін в зразку не відзначалося (рис. 3.9, А). У 

міру підвищення температури в зоні 15…7,0 οС збільшувалися розміри та 

змінювалася форма включень, як в структурі льоду, так і що утворилися на 

межі між кристалічними зернами, проте ширина межі (каналів) не 

збільшувалася. При температурі 7,0 οС ледве помітна сітка перестала 

візуалізуватися (рис. 3.9, Б). Температурний інтервал інтенсивного плавлення 

кристалів льоду 6,5…4,7 οС характеризувався збільшенням об’єму рідкої 

фракції в зразку, сферуляцією включень в каналах, а також появою рідкої 

фракції в замкнутих включеннях в структурі льоду, в яких опинилися клітини 

при фазовому переході на етапі охолодження. При подальшому підвищенні 

температури спостерігалося поступове зменшення розміру сферичних 

включень в рідкій фракції. Плавлення кристалів льоду в полі зору 

завершилося при температурі 3,5 οС. Проте рідкі включення продовжували 

розчинятися і повністю розчинилися лише при температурі 2,5 οС (рис.3.9, 
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Рис. 3.9. Кінетика фазових перетворень процесу відігріву суспензії клітин S. 

cerevisiae в 1% розчині альгінату натрію 

Примітка: А  ↑ Т= −15 οС; Б  ↑ Т= −7 οС; В − ↑ Т= −4,7 οС; Г − ↑ Т= +20 οС; 

× 200. 

 

Після завершення циклу «охолодження-відігрів» при 20 С клітини 

дріжджів відновили первинний об’єм і морфологічно залишалися 

збереженими (рис. 3.9, Г).  

На рис. 3.10 та 3.11 представлена кінетика фазових перетворень 

процесу охолодження і відігріву суспензії клітин дріжджів S. cerevisiae в 5% 

розчині ДМСО. Вихідна суспензія являла собою гетерогенну систему, яка 

складалася як з окремих клітин різних розмірів, так груп клітин у вигляді 
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лінійних ланцюжків (рис. 3.10, А). В силу малих розмірів клітини дріжджів 

мали тенденцію вільно переміщатися у полі зору мікроскопа, у зв’язку з чим 

в процесі охолодження візуальна картина дещо мінялася. Фазовий перехід в 

зразку спостерігався при температурі 8,5 οС з переохолодженого стану, про 

що свідчило миттєве заповнення поля зору кристалами льоду і формування 

розгалуженої мережі каналів (рис. 3.10, Б).  
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Рис. 3.10. Кінетика фазових перетворень процесу охолодження суспензії 

клітин S. cerevisiae в 5% розчині ДМСО 

Примітка: А  Контроль; Б  ↓ Т= −8,5 οС; В  ↓ Т= −12 οС; Г  ↓ Т= −40 οС;  

× 200. 

 

В силу термодинамічної нестійкості дрібнокристалічної структури, що 
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має велику поверхневу енергію меж зерен, в зразку відбувалося укрупнення 

кристалів (рекристалізація) і зниження розгалуженості каналів шляхом їх 

злиття. Після завершення процесів рекристалізації подальше зростання 

позаклітинних кристалів при охолодженні здійснювалося шляхом 

виморожування водної фракції (рис. 3.10, В). Ширина каналів помітно 

зменшувалася і в них закономірно підвищувалася концентрація ДМСО. В 

процесі перебудови морфології позаклітинної структури, клітини дріжджів 

опинялися як в замкнутих рідких включеннях в структурі льоду, так і 

відтісненими в канали (рис. 3.10, Г). 

  

А Б 

  

В Г 

Рис. 3.11. Кінетика фазових перетворень процесу відігріву суспензії клітин S. 

cerevisiae в 5% розчині альгінату натрію 

Примітка: А  ↑ Т= −25 οС; Б  ↑ Т= −15 οС; В − ↑ Т= −4,6 οС; 

 Г − ↑ Т= +20С; × 200. 
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На етапі відігріву процес плавлення кристалів льоду відзначався 

візуально помітним в області 25,0 οС при фіксації зникнення межі між 

близько розташованими каналами і їх злиттю (рис. 3.11, А).  

Подальше підвищення температури супроводжувалося збільшенням 

областей рідкої фракції (рис. 3.11, Б). У області розвитку інтенсивного 

плавлення (інтервал температур 15,0…5,0 οС) добре видно, що основна 

маса клітин була розташована в каналах, і в результаті зневоднення їх розмір 

істотно зменшився. Клітини, які при фазовому переході опинилися в 

замкнутих включеннях в кристалічній структурі льоду, залишалися в такому 

стані аж до температури 5,6 οС, при якій відзначалася поява рідкої фракції.  

При температурі 4,6 οС кристали льоду практично зникали з поля зору (рис. 

3.11, В).  

Після завершення заданої програми «охолодження-відігрів» при 

температурі 20 οС об’єм клітин відновлювався та ознаки морфологічних 

порушень не відзначалися, що свідчило про збереження дріжджів (рис. 3.11, 

Г). 

На рис.3. 12 та рис. 3.13 представлена кінетика фазових перетворень 

процесу охолодження і відігріву трикомпонентної системи, що містить  

клітини дріжджів S. cerevisiae, 5% ДМСО і 1% альгінату натрію (рис. 3.12, А). 

У цьому зразку рух клітин в полі зору відзначався аж до температури 15 οС, 

при якій візуальна картина застабілізувалася. При температурі 15 οС в 

результаті фазового переходу поле зору миттєво придбало зернисту 

структуру, на фоні якої клітини дріжджів виглядали більш великих розмірів 

(рис. 3.12, Б). Далі слідував процес розвитку кристалів льоду і формування 

мережі каналів (рис. 3.12, В). У міру просування фронтів зростання кристалів 

льоду спостерігалося витіснення точкових утворень в локальні області (рис. 

3.12, Г). 
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Рис. 3.12. Кінетика фазових перетворень процесу охолодження суспензії 

клітин охолодження суспензії клітин S. cerevisiae в 1% розчині альгінату 

натрію та 5% ДМСО 

Примітка: А  Контроль; Б  ↓ Т= −15 οС ; В  ↓ Т= −17,4 οС; 

 Г  ↓ Т= −40 οС; × 200. 

 

На етапі відігрівання в інтервалі від температури стабілізації 40 οС до 

температури 25 С видимих змін в структурі, що сформувалася, відмічено 

не було. Але вже починаючи з температури 23 οС чітко позначився процес 

розчинення точкових утворень, який практично завершився при температурі 

15 οС (рис. 3.13, А та рис. 3.13, Б). Паралельно спостерігався також процес 

плавлення великих кристалів льоду, про що свідчила поява рідкої фракції 

між межами кристалічних зерен і подальше збільшення її об’єму. 
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Рис. 3.13. Кінетика фазових перетворень процесу відігріву суспензії клітин 

охолодження суспензії клітин S. cerevisiae в 1% розчині альгінату натрію та 

5% ДМСО 

Примітка: А  ↑ Т= −23 οС; Б  ↑ Т= −15 οС; В − ↑ Т= −5 οС ; 

 Г − ↑ Т= +20 οС; × 200. 

 

Область інтенсивного плавлення кристалів льоду включала температурний 

інтервал 5,0…3,5 οС (рис. 3.13, В). Після відігріву зразка при температурі 

20 С клітини дріжджів морфологічно залишалися збереженими (рис. 3.13, 

Г). 

Характерних утворень рідких включень при розвитку кристалів льоду в 

цій трикомпонентній системі не спостерігалося. Слід зазначити, що вміст 

води в тому ж об’ємі, але у присутності ДМСО та альгінату натрію, 



 100 

початково менше, ніж в попередніх зразках.  Під час фазового переходу та 

зростання кристалів (виморожування води) концентрація альгінату, зростала 

настільки, що в результаті він випав в осад у вигляді гранул. Під час 

відігрівання в результаті плавлення кристалів і поступового збільшення 

рідкої фракції гранули поступово розчинялися. 

Таким чином, при оцінці ефективності протоколу кріоконсервування 

необхідно враховувати, передусім, процеси, пов’язані з фазовими 

перетвореннями, що відбувались у використованих кріопротекторних 

розчинах, які є міжкристалічними прошарками з витісненими в них 

клітинами фронтом кристалізації.  

Отримані результати свідчать про зміну морфології кристалічної 

структури в зразках, заморожених в кріозахисних середовищах, у яких був 

альгінат натрію, у порівнянні зі зразками під захистом ДМСО. 

Присутність в кріозахисному середовищі альгінату натрію змінювала 

характер кристалізації та зміщувала зону фазових переходів в ділянку нижчих 

температур. Початок фазових перетворень в зразках, заморожених в 5% 

розчині ДМСО, відбувався при температурі 8,5 οС, в зразках, що містять 1% 

альгінат натрію, при 16 οС, в трикомпонентній системі, що містить 

комбінацію 1% альгінату натрію і 5% ДМСО  при температурі 15 οС.  

Утворення гелю альгінату натрію могло відбуватися, внаслідок 

невеликої домішки солей полівалентних металів. Внаслідок 

кріоконцентрування і полімеру і таких іонів, може бути досягнута, критична 

концентрація гелеутворення. Другою причиною утворення гелю може бути 

явище відоме в науці, як «старіння» колоїдної системи. Завдяки явищу 

«старіння» колоїдний розчин зазнає ряд подальших перетворень, зокрема 

відбувається розділення його на дві фази: рідина і гель. Рідина, що 

відокремилася від колоїдної системи, не є чистим розчинником, а є 

розбавленим розчином, що містить, у тому числі і невеликі кількості колоїдів 

[233]. 

Зважаючи на теоретичні та експериментальні дані можна зробити 
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висновок про те, що колоїдні розчини та гель альгінату натрію утворюють 

при заморожуванні високов’язке міжклітинне середовище, що виконує 

функцію механічного бар’єра, який і оберігає клітини від ушкоджень 

кристалами льоду. 

За матеріалами підрозділу 3.4 опубліковані роботи [14, 17, 21] 

 

3.5 Вплив іммобілізації та наступного кріоконсервування на 

життєздатність клітин S. cerevisiae, іммобілізованих в гранулах гелю 

альгінату натрію 

 

Враховуючи відсутність розробок повного технологічного процесу 

кріоконсервування іммобілізованих в носії клітин дріжджів, були проведені 

дослідження по вивченню впливу умов цього процесу на їх життєздатність. 

Попередні дослідження показали, що існує залежність життєздатності клітин 

дріжджів від розміру альгінатних гранул під час заморожування. Зі 

зменшенням розміру гранул знижується кількість води в них, що є причиною 

значного зниження ушкоджень клітин кристалами льоду в процесі 

кріоконсервування. Показано, що діаметр гранул, що утворюються, більшою 

мірою залежав від поверхневого натягнення розчину альгінату натрію, його 

концентрації, в меншої  від діаметра голки. Згідно з отриманими 

результатами, був запропонований найбільш оптимальний режим 

іммобілізації для дріжджових клітин, при якому розмір Ca- альгінатних 

гранул не перевищував 1200 мкм. Зміна концентрації альгінату натрію від 1 

до 2% і часу полімеризації зовнішнього шару гранул в 0,1 М розчині CaCl2 від 

10 до 30 хв не впливала на життєздатність дріжджових клітин після 

заморожування до 196 οС. Порівняльний аналіз оцінки життєздатності 

клітин після кріоконсервування проводили за двома параметрами: 

колонієутворююча здатність та дихальна активність клітин (ТТС  тест) 

[234236]. Результати досліджень представлені в табл. 3.2. 
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Таблиця 3.2 

Порівняльна оцінка життєздатності клітин S. cerevisiae після 

кріоконсервування за колонієутворюючою і дихальною активністю  

Умови 

експерименту 

 

1 

Швидкість 

охолоджен

ня°С/хв 

2 

Життєздатність, % 

от контролю 

(метод Коха) 

3 

Життєздатність, % 

от контролю 

(ТТС – тест) 

4 

Контроль до 

заморожування 

 

 

 

1 

100 100 

ВілК 30,5±2,7* 28,6±1,5* 

ІмК 96,6±0,4# 95,7±3,6# 

ВілК + ДМСО 86,8±2,0* 81,2±1,7* 

ІмК + ДМСО 90,3±2,3 88,3±3,2 

Контроль до 

заморожування 

 

 

 

5 

100 100 

ВілК 30,1±1,6* 26,8±1,3* 

ІмК 93,3±1,0# 92,6±1,7# 

ВілК + ДМСО 69,5±1,2* 67,6±11* 

ІмК + ДМСО 81,9±1,8 76,3±2,1 

Контроль до 

заморожування 

 

 

 

10 

100 100 

ВілК 17,92±0,95* 14,9±0,7* 

ІмК 82,51±1,63# 76,4±2,7# 

ВілК + ДМСО 40,61±0,67* 49,9±0,6* 

ІмК + ДМСО 77,1±1,5* 68,7±1,9* 

Контроль до 

заморожування 

 

 

 

15 

100 100 

ВілК 9,7±0,3* 7,8±0,4* 

ІмК 56,1±0,7*# 49,5±2,0*# 

ВілК + ДМСО 18,5±0,1* 15,9± 1,0* 

ІмК + ДМСО 53,9±0,9* 49,7±1,0* 

Контроль до 

заморожування 

 

 

 

LN2↓ 

 

100 100 

ВілК 1,22±0,09* – 

ІмК 0,59±0,01* – 

ВілК + ДМСО 1,55±0,07* – 

ІмК + ДМСО 0,65±0,02* – 

Примітка: *  відмінності статистично вірогідні до контролю; #  до групи 1 

(ВілК); p< 0,05; «» неможливість визначення із-за малої концентрації клітин. 
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Було встановлено, що під час заморожування клітин S. cerevisiae в 

дистильованій воді та в 5% розчині ДМСО на їх життєздатність впливали як 

швидкість охолодження, так і наявність кріопротектора ДМСО. Найвищі 

показники життєздатності клітин спостерігали після заморожування 

клітинних суспензій зі швидкістю 1 град/хв. Захисна дія ДМСО була 

вираженою при заморожуванні зі швидкостями 1  10 град/хв. Кількість 

життєздатних клітин, заморожених під захистом ДМСО зі швидкостями 

охолодження 1, 5, 10 град/хв складало відповідно 86,8±2,0; 69,5±1,2; 

40,61±0,67% від контролю, а в зразках, заморожених без ДМСО  30,5±2,7; 

30,1±1,6; 17,92±0,95%. Під час заморожування дріжджів, іммобілізованих в 

альгінатних гранулах, показник життєздатності клітин був більш високим, 

ніж при заморожуванні клітинних суспензій, а вплив швидкості охолодження 

в діапазоні низьких швидкостей знизився.  

Таким чином, під час заморожування клітин, іммобілізованих в 

альгінатному гелі, шкідлива дія фізико-хімічних чинників, що супроводжує 

процеси кристалізації води, менш виражена.  

Після заморожування зі швидкостями 1, 5, 10, 15 град/хв зберігалися 

життєздатними відповідно 96,6±0,4; 93,3±1,0; 82,51±1,63; 56,1±0,7% клітин. 

Попереднє введення в клітини дріжджів ДМСО з подальшою 

іммобілізацією в альгінатному гелі не впливало на життєздатність клітин під 

час заморожування за вказаними вище режимами. У четвертій групі 

(ІмК+ДМСО) показник життєздатності відповідно складав 90,3±2,3; 81,9±1,8; 

77,1±1,5; 53,9±0,9% клітин. 

Застосування високих швидкостей охолодження, навіть в 5% водному 

розчині кріопротектора ДМСО, призводило до значної загибелі клітин S. 

cerevisiae в усіх експериментальних групах. Цей факт можна пояснити 

кількістю дрібних внутрішньоклітинних кристалів льоду, що зростає на фоні 

помірного зневоднення клітин при реалізації цих швидкостей охолодження. 

При цьому слід зазначити, що показник життєздатності в експериментальних 

групах іммобілізованих клітин був нижчий, ніж в групах з вільними 
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клітинами в суспензії. Кількість життєздатних клітин при прямому зануренні 

в азот відповідно по групах складала: 1 група  1,22±0,09%; 2 група  

0,59±0,01%; 3 група  1,55±0,07%; 4 група  0,65±0,02%. Мікроскопічне 

дослідження гранул в групах з іммобілізованими клітинами показало, що при 

високих швидкостях охолодження відбувається порушення цілісності 

структури альгінатного гелю. Візуально це проявлялося у втраті прозорості 

гранул.  

На наступному етапі дослідження за допомогою конфокальної 

мікроскопії був проведений порівняльний аналіз збереження вільних та 

іммобілізованих клітин дріжджів, заморожених з оптимальною (1 град/хв) і 

найвищою швидкістю охолодження (LN2).  

Отримані нами результати свідчать про різний характер впливу 

швидкостей охолодження на збереження вільних та іммобілізованих клітин 

дріжджів, структуру альгінатного гелю в процесі кріоконсервування (рис. 

3.14 і рис. 3.15). При заморожуванні іммобілізованих клітин з високими 

швидкостями охолодження відбувається порушення структури альгінатного 

гелю, який надає додаткову пошкоджуючу дію на клітини дріжджів S. 

cerevisiae [9]. У деконсервувальних зразках відзначалася наявність 

фрагментів зруйнованої альгінатної матриці та структурних компонентів 

клітин дріжджів. Найбільші ушкодження при швидкому заморожуванні 

отримували клітини, які були розташовані по периферії гранули та в місцях 

порушення цілісності структури альгінатної матриці. Про це свідчить значна 

кількість мертвих клітин в цих ділянках. Слід зазначити також велику 

кількість апоптотичних клітин в зразках цієї експериментальної групи.  

Показники збереження життєздатності іммобілізованих клітин при 

заморожуванні з низькою швидкістю охолодження (1 град/хв) не відрізнялись 

від показників контрольних зразків. 
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Рис. 3.14. Збереження клітин S. cerevisiae, заморожених з високими 

швидкостями охолодження LN2 (конфокальна мікроскопія, фарбування 

зразків флуоресцентними барвниками PI та АП)  

Примітка: А – вільні клітини в суспензії, контроль; Б – вільні клітини в 

суспензії, після заморожування; В – іммобілізовані клітини, контроль; Г– 

іммобілізовані клітини, після заморожування. 
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Рис. 3.15. Збереження клітин S. cerevisiae, заморожених з низькою (1 град/хв) 

швидкістю охолодження (конфокальна мікроскопія, фарбування зразків 

флуоресцентними барвниками PI та АП) 

Примітка: А – вільні клітини в суспензії, контроль; Б – вільні клітини в 

суспензії, після заморожування; В – іммобілізовані клітини, контроль; Г– 

іммобілізовані клітини, після заморожування. 
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Таким чином, в ході роботи було встановлено вплив іммобілізації на 

життєздатність клітин під час заморожування. На підготовчому етапі, в 

процесі іммобілізації дріжджів в альгінатному гелі клітини піддавалися 

слабкій стресовій дії. Сильний стрес призводив би до загибелі значної 

частини популяції ще до початку адаптації. У наших дослідженнях показники 

життєздатності клітин до і після іммобілізації значимо не відрізнялися. Проте, 

слабка стресова реакція клітини, викликана іммобілізацією, 

супроводжувалася незначним збільшенням кількості клітин в зразках з 

підвищеним вмістом активних форм кисню, показник яких до іммобілізації 

складав 3,19%, після – 4,64% (див. пункт 3.6.2). Розглядаючи популяцію 

іммобілізованих дріжджових клітин в процесі кріоконсервування, можна 

припустити, що відносно слабкий стрес викликаний іммобілізацією індукував 

утворення захисних АФК, високий же рівень стресу (достатній для 

масованого ушкодження геному клітин) призводив би до утворення АФК-

індукторів каскаду смерті та сприяв загибелі клітин. Невелике підвищення 

АФК, було сигналом "тривоги" для адаптивних систем клітин і виявилося 

достатнім для індукції антиоксидантних систем. На цей тривожний сигнал 

клітини запускали генетично детермінований захист, що запобігає діям будь-

яких несприятливих подразників. Адаптивна реакція клітин на слабкий 

окислювальний стрес, викликаний процесом іммобілізації, у свою чергу 

запускала природні механізми захисту від інших сильніших видів стресу, у 

тому числі та низьких температур. При дії слабкого подразника (підпорогової 

сили) або при повільному наростанні його, коли адаптаційні процеси 

виражені помірно, клітини стають менш чутливими не лише до цього 

подразника, але і до інших агентів. Для підтримки стаціонарного стану 

клітина використовує принцип зворотного зв’язку або динамічної 

аутостабілізації, що дозволяє живій системі як би автоматично вибирати той 

режим швидкостей обмінних реакцій, який забезпечує оптимальний варіант 

адаптації до умов зовнішнього середовища, що змінилися [237–239]. Цей 

факт може бути однією з причин помірної генерації АФК в іммобілізованих 
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зразках після кріоконсервування. Крім того, альгінатний гель при 

заморожуванні проявляє властивості, швидше за все екстрацелюлярного 

кріопротектора і, можливо, матриці, що стабілізує клітинну стінку і змінює 

процеси кристалоутворення. Внаслідок цього зменшується вираженість 

фізико-хімічних чинників, що призводять до безповоротних ушкоджень 

клітин. Інтервал швидкостей охолодження, при яких процеси зневоднення 

іммобілізованих клітин не досягають критичних значень, збільшується від 

оптимальної для клітинних суспензій швидкості 1 град/хв до 10 град/хв. При 

охолодженні зі швидкістю 15 град/хв інтенсивність зневоднення клітин в гелі 

знижується та ініціюється процес внутрішньоклітинного кристалоутворення. 

Показники життєздатності різко знижуються, проте, в групах іммобілізованих 

клітин залишаються на досить високому рівні (56,1 і 53,9%, відповідно без і з 

ДМСО) у порівнянні з показниками вільних клітин (9,7 і 18,5, відповідно без і 

з ДМСО). Залежність від швидкості охолодження кріоушкодження клітин 

дріжджів, яка розрахована по алгоритму показує, що збереження вільних в 

суспензії клітин дріжджів S. cerevisiae в діапазоні швидкостей охолодження  

 3 відбувається тільки внаслідок ефектів розчину, а при швидкостях 

охолодження   6 – переважно в результаті внутрішньоклітинної 

кристалізації. Залежність сумарного вкладу цих чинників в кріоушкодження 

клітин S. cerevisiae має порівняно широкий мінімум в діапазоні швидкостей 

охолодження 4 – 8 град/хв [148]. 

Попереднє введення в клітини ДМСО в концентрації 5% додаткового 

захисного ефекту не робить. Однією з причин цього може бути недостатня 

концентрація кріопротектора для впливу на процес зародкоутворення і 

формування внутрішньоклітинних кристалів льоду. При швидкому 

охолодженні процеси внутрішньоклітинного кристалоутворення для клітин  

S. cerevisiae максимально виражені, що привело до найбільшої кількості 

летально пошкоджених клітин. Кількість позаклітинного льоду при цьому 

режимі охолодження зменшується, його структура стає дрібнокристалічною, 

основним чинником ушкодження стає внутрішньоклітинне 
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кристалоутворення. Його шкідлива дія проявляється в основному на етапі 

відігрівання. Нижчі показники життєздатності іммобілізованих клітин при 

реалізації високих швидкостей охолодження пов’язані з ушкодженнями 

цілісності структури альгінатних гранул, що чинять додаткову пошкоджуючу 

дію на дріжджові клітини. 

В цілому, отримані результати свідчать про перспективність досліджень 

по кріоконсервуванню клітин, іммобілізованих в полісахаридних гелях. 

Використання методу іммобілізації є актуальним і перспективним напрямом в 

сучасній кріобіології. Це дозволяє розширити уявлення про механізми 

кріоушкоджень і кріозахисту клітин, що дає можливість довгострокової 

консервації штамів мікроорганізмів-продуцентів для біотехнологічних 

виробництв. 

За матеріалами підрозділу 3.5 опубліковані роботи [9, 18, 19, 22, 23, 24, 

27] 

 

3.6 Реакція клітин S. cerevisiae на іммобілізацію в гранулах 

альгінату натрію і заморожування до –196 οС 

3.6.1 Визначення активних форм кисню в клітинах дріжджів S. 

cerevisiae до і після кріоконсервування  

Підвищення змісту АФК є універсальною реакцією клітин практично 

на будь-яку стресову дію. Вільнорадикальні реакції окислення можуть 

виконувати як позитивну, так і негативну функцію, але в основному чинять 

згубну дію на клітини, що призводить до ушкодження ДНК, білків і різних 

мембранних структур. В результаті появи в гідрофобному шарі мембран 

гідрофільних зон внаслідок утворення гідропероксидів жирних кислот в 

клітини можуть проникати вода, іони Na+ і Ca+2, що призводить до 

набрякання клітин, органел і їх руйнуванню [240–243].  

Підвищена продукція АФК призводить до порушення метаболізму 

клітини, аж до її загибелі за допомогою апоптозу (коли внутрішній вміст 

клітини деградує до нетоксичних продуктів розпаду) або некрозу (коли 
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ушкодження мембрани призводить до виходу вмісту клітини назовні) [244–

246].  

Для визначення змісту АФК в клітинах дріжджів був використаний 

метод проточної цитофлуориметрії (рис. 3.16).  
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ВілК в 5% 

ДМСО 

R1 = 7,63% 

 

ІмК з 5% 

ДМСО 

R1  = 6,62% 

 

Рис. 3.16. Цитограми вмісту АФК в клітинах дріжджів S. cerevisiae після 

заморожування з різними умовами (фарбування клітин флуоресцентним 

барвником DCF) 

Примітка: ВілК – вільні клітини; ІмК – іммобілізовані клітини. 

 

Який ґрунтований на виявленні розсіяння світла лазерного променя при 

проходженні через нього клітини в струмені рідини. Це дозволяє по мірі 

світлової дисперсії отримати вірогідне уявлення про стан усієї клітинної 

суспензії при аналізі реєстрованого сигналу від кожної окремо взятої клітини 

[247]. У правому стовпці по вертикальній осі відкладена інтенсивність 

бічного світлорозсіювання, яка характеризує розмір клітин, що проходять 

через оптичне вікно цитофлуориметра (SSC – H). У цьому ж стовпці по 

горизонтальній осі відкладена інтенсивність флуоресценції DCF. Область R1 
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(див. лівий стовпець) визначає відсоток DCFHigh - клітин від загальної їх 

кількості в зразках. 

Отримані результати свідчать про те, що максимальна кількість клітин 

з підвищеним вмістом активних форм кисню після кріоконсервування була у 

зразках експериментальної групи (суспензія клітин в дист. воді). Кількість 

DCF- мічених клітин у зразках цієї групи була в 15 разів більше, ніж в 

контрольних зразках і в 4 рази більше, ніж в зразках другої 

експериментальної групи (рис.3.17).  

 

 

Рис. 3.17. Гістограма кількості DCF- мічених клітин S.cerevisiae після 

кріоконсервування 

Примітка: К – контроль; 1 – вільні клітини в суспензії; 2 – 

іммобілізовані клітини. 

 

Кількість DCF- мічених клітин в зразках 2-ї групи (ІмК) була в 3 рази 

більше, ніж в контрольних зразках. Зниження кількості клітин з підвищеним 

вмістом АФК в зразках 3-ї експериментальної групи (ВілК + ДМСО) 

відбувалося за рахунок кріопротектора ДМСО, що входить до складу 

кріозахисного середовища (рис.3.18). 
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Рис. 3.18. Гістограма кількості DCF- мічених клітин S. cerevisiae після 

кріоконсервування 

Примітка: К – контроль; 1 – вільні клітини в суспензії; 2 – суспензія клітин в 

5% водному розчині ДМСО. 

 

АФК постійно утворюються в живій клітині як продукти її 

нормального метаболізму, і є обов’язковим атрибутом життєдіяльності усіх 

аеробних організмів [79]. Генерація активних форм кисню відбувається в 

процесі як ферментативних, так і неферментативних реакцій. Вміст АФК в 

клітинах може підвищуватися під впливом різних негативних чинників, до 

числа яких можна віднести як іммобілізацію, так і чинники 

кріоконсервування [248–250]. 

Однак функціонування і розвиток клітин в кисневмісному оточенні не 

було б можливим без існування антиоксидантного захисту, основу якого у 

дріжджів S. cerevisiae на субстратному рівні становлять глутатіон, поліаміні 

та іони металів, а на ферментному рівні – каталаза, супероксиддисмутаза, 

глутатіонпероксидаза, тіоредоксінпероксидаза, а також редуктаза, 

метіонінредуктаза і ДНК - відновлюючі ферменти [251]. Клітина постійно 

інактивує активні форми кисню, що складаються з вільних радикалів, яких 

можна ліквідовувати єдиним шляхом – спаровуванням, додаванням або 

видаленням у нього одного електрона. Згідно з літературними даними 
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характерною особливістю реакцій рекомбінацій (спаровування) є звільнення 

значних квантів енергії. Ця енергія далеко не повністю розсіюється в тепло. 

Вона може накопичуватися в макромолекулах, надмолекулярних ансамблях, 

перерозподілятися між ними. Є думка, що саме ця особливість радикальних 

реакцій забезпечує регуляцію і координацію роботи виконавчих механізмів 

клітини [252, 253].  

Не викликає також сумнів той факт, що репарація нелетальних 

ушкоджень клітин є енергозалежним процесом. Енергія на процес репарації 

черпається клітиною в основному з АТФ. В деяких випадках 

використовується енергія фотона, який активує ферменти репарації. 

Еквівалентна світловим фотонам енергія реакцій рекомбінації (захоплення 

іоном вільного електрона) може виступати та в ролі «пускача» обміну 

речовин в клітині – метаболічних процесів, і їх ритмоводія [254]. 

Ми вважаємо, що при високих концентраціях АФК вільні в суспензії 

клітини S. cerevisiae в процесі кріоконсервування піддавалися 

окислювальному стресу, внаслідок чого відбувалася загибель значної 

кількості клітин. Про це свідчать результати, представлені в підрозділі 3.5. 

Необхідний для процесів репарації енергетичний потенціал в цих клітинах не 

реалізовувався, оскільки антиоксидантна система не справлялася зі своїми 

функціями. Найвищі показники життєздатності в другій групі (у порівнянні з 

показниками 3-ї та 4-ї групи) на фоні підвищення активних форм кисню в 

клітинах (10,99%) на перший погляд представляють суперечність. Однак 

сучасні уявлення про АФК говорять, про те, що біологічна роль активного 

кисню не лише негативна. На відміну від вираженої руйнівної дії високих 

доз, при відносно помірних і низьких неушкоджених концентраціях АФК 

залучаються до нормального метаболізму клітини, беруть участь в синтезі 

ряду речовин, в регуляції найважливіших біологічних процесів, грають роль 

ключових сигнальних молекул та активують чинники транскрипцій [254]. 

Очевидно, що помірний вміст активних форм кисню в групі іммобілізованих 

клітин (2 група) робив позитивний вплив на їх життєздатність. Ми вважаємо, 
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що енергія, що звільняється при численних реакціях рекомбінацій радикалів 

в результаті їх перетворень на стійкі молекули сприяла швидкому 

відновленню метаболічної активності деконсервованих клітин (див. підрозділ 

3.7). На підставі отриманих в цьому дослідженні результатів, ми змогли 

доповнити наші пояснення тому факту, що попередня експозиція клітин з 

кріопротектором ДМСО з подальшою їх іммобілізацією додаткового 

захисного ефекту не дала. Очевидно, що сумарний захисний ефект від 

іммобілізації, що ініціюється цим процесом, генерацією активних форм 

кисню і наслідків з цього (посилення метаболічної та енергетичної 

активності) був вищий, ніж захисна дія ДМСО на фоні зниження АФК. 

Таким чином, методом проточної цитофлуориметрії встановлено, що 

стресова реакція клітини, що ініціюється процесом іммобілізації, 

супроводжується підвищенням генерації активних форм кисню. Енергія, що 

звільняється при численних реакціях рекомбінацій радикалів, 

використовується клітиною для активації репаративних процесів і швидкого 

відновлення метаболічної активності деконсервованих клітин. 

 

3.6.2 Аналіз активності дихального ланцюга деконсервованих 

клітин S. cerevisiae  

Важливим моментом при розробці нових протоколів кріоконсервування 

є вибір і наявність об’єктивних методів оцінки збереження мікробних клітин 

як інтегральної характеристики здатності не лише до зростання та 

самовідтворення, але і збереженню структурно-метаболічної організації, 

генотипу і фенотипу [255, 49]. При виборі методу оцінки стану клітин після 

кріоконсервування необхідно враховувати індивідуальні особливості кожного 

виду мікроорганізмів. Дріжджі S. cerevisiae за типом живлення відносяться до 

хемоорганогетеротрофам. Під час зростання в аеробних умовах вони 

отримують АТФ внаслідок процесів дихання [256]. Активність процесів 

дихання впливає на функціональну активність дріжджових клітин. А, у свою 

чергу, дихальна активність безпосередньо залежить від стану електрон-
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траспортного ланцюга, розташованого на внутрішній мембрані мітохондрій 

[257]. Більше того мітохондрії є зручною моделлю для вивчення 

кріоушкодження клітин, оскільки мають структуровану мембрану, в якій 

зосереджені каталітичні системи дихання та окислювального 

фосфорилювання [258]. 

В ході вивчення проліферативної активності дріжджів було 

встановлено, що після заморожування зі швидкістю охолодження 1 град/хв 

суспензії вільних клітин S. cerevisiae життєздатними залишалися 30,5±2,7% 

дріжджових клітин. Кількість КУО/мл в зразках знизилася з (2,65±0,5) ×108 

до (7,95±0,7) ×107. Після заморожування клітин, іммобілізованих в гранулах 

альгінатного гелю, їх життєздатність практично не змінювалася - 

(2,5±0,7)×108 КУО/мл до заморожування і (2,3±0,8) ×108 КУО/мл після 

заморожування.  

Таким чином, згідно з отриманими даними, проліферативна активність 

іммобілізованих клітин S. cerevisiae при використанні оптимального режиму 

охолодження зберігалася на початковому рівні. Цей показник в зразках 

вільних клітин в суспензії був у 3 рази нижче. Однією з причин зниження 

проліферативної активності вільних клітин є окислювальний стрес, в 

результаті масованого утворення активних форм кисню, що чинять на них 

згубну дію (див. пункт 3.6.3). Однією з головних мішеней дії окислювальних 

стрес-факторів при заморожуванні є електрон-транспортний ланцюг 

мітохондрій, ушкодження якого пряме або побічно призводить до утворення 

активних форм кисню. Значне підвищення концентрації АФК в клітинах 

призводить до ушкодження електрон-транспортного ланцюга мітохондрій, до 

зниження активності АТФ-залежних ферментів, відповідальних за підтримку 

мембранного потенціалу. І як результат цього відбувається деполяризація 

мембрани, посилюється інтенсивність іонних потоків через мембрану і 

масований вступ іонів Са2+ у внутрішній простір дихального ланцюга, що 

запускають увесь каскад внутрішньоклітинних катаболічних реакцій [259]. 

Наслідком процесів, що відбуваються, є набрякання мітохондрій, зміна 
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проникності мітохондріальної мембрани з утворенням великих 

неселективних пір. Відкриття пір, що викликається вільними радикалами, 

призводить до зростання проникності мітохондріальної мембрани, витоку 

нуклеотидів з матриксу, зміні мембранного потенціалу. Дихання на NAD- 

залежних субстратах відзначено зниження. 

Виходячи з вищевикладеного, оцінка потенціалу електрон-

транспортного ланцюга мітохондрій є важливим показником життєдіяльності 

біооб’єктів після кріоконсервування [260]. Одним з найбільш інформативних 

методів вивчення структури, конформаційної динаміки та інших 

характеристик мембран мітохондрій є метод ЕПР спінових міток і зондів 

[261]. За допомогою цього методу було вивчено вплив різних умов 

заморожування і подальшого відігрівання на відновлення активності 

перенесення електронів дихального ланцюга стосовно спінового зонда 

ТЕМПОН. Раніше було показано, що в процесі клітинного дихання та 

ефективної роботи ланцюга перенесення електронів спіновий зонд зазнає 

процес відновлення, що супроводжується зменшенням інтенсивності його 

сигналу ЕПР [262]. При пригнобленні процесу дихання знижується і міра 

відновлення зонду, тому міра інгібування відновлення зонду є однозначною 

мірою ефективності клітинного дихання. Логарифмуючи криві спектру ЕПР, 

ми отримали прямі, тангенс кута нахилу яких до осі абсцис був пропорційний 

швидкості відновлення спінового зонда і відповідно до активності дихального 

ланцюга клітин S. cerevisiae. Дані представлені на рис. 3.19, свідчать про те, 

що міра інгібування відновлення спінового зонда і, відповідно активність 

дихального ланцюга мітохондрій іммобілізованих клітин після 

кріоконсервування вірогідно не відрізнялася від аналогічних показників 

контролю. Підтвердженням цього є близькість тангенсів кута нахилу 

залежності логарифма інтенсивності сигналу ЕПР спінового зонда від часу. 

Тангенс кута нахилу відповідає ефективній константі швидкості реакції 

відновлення спінового зонда. На цьому рисунку також представлені 

коефіцієнти кореляції експериментальних даних в ліанізованій інтерпретації 
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коефіцієнта R. Активність дихального ланцюга в зразках іммобілізованих 

клітин була порівнянна з нативними клітинами, попри те, що вміст АФК в 

них був у 4 рази більше, ніж в контрольних зразках. Це суперечність 

пояснюється сучасними уявленнями про біологічну роль активного кисню. 

Згідно з цими уявленнями, помірні та низькі концентрації активних форм 

кисню робить позитивний вплив на життєдіяльність клітини в цілому. Будь-

яка захисна реакція клітини неможлива без участі АФК.  

З результатів, представлених на рис. 3.19, видно, що заморожування 

вільних клітин, суспендованих в дистильованій воді, приводить до 

вірогідного інгібування клітинного дихання.  

 

 

Рис. 3.19. Дихальна активність клітин дріжджів S. cerevisiae після 

кріоконсервування (метод ЕПР) 

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

(2 група);  – контроль (3 група); * – відмінності статистично значущі у 

порівнянні з контролем, p < 0,05. 
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Зменшення швидкості споживання кисню мітохондріями, пов’язане з 

порушенням роботи переносників електронів, спостерігають при дії багатьох 

негативних чинників на клітини, у тому числі та низьких температур. Воно 

може бути наслідком набрякання мітохондрій і розриву їх зовнішньої 

мембрани, внаслідок чого з мітохондрій в кріозахисне середовище виходить 

цитохром С, який є одним з головних переносників електронів по дихальному 

ланцюгу. Втрата клітинами цитохрому C з подальшим зниженням 

біоенергетичних реакцій – основний механізм кріоушкодження ядерних 

клітин дріжджів (Mori Y, Suzuki H, Nei T, 1986).  

Вихід з пошкоджених мітохондрій цитохрому С, що взаємодіє з 

цитозольним білком Аpaf-1, забезпечує перехід каспази 3 (залишок 

аспарагінової кислоти) в каталітично активну форму, що є одним з пускових 

механізмів процесу апоптозу [263]. Наслідком цього є порушення дихального 

ланцюга в мітохондріях клітин, що проявляється в зниженні швидкості 

відновлення спінового зонда. 

Таким чином, одним з основних механізмів виникнення летальних 

ушкоджень в ході кріоконсервування дріжджових клітин, що культивуються 

в аеробних умовах, являються пошкодження мітохондріальних структур 

клітин і властивостей електрон-транспортного ланцюга, який є інтегральним 

показником функціонального стану цих органел. Високий рівень структурної 

та функціональної організації мітохондріальних мембран лежить в основі їх 

підвищеної чутливості до низьких температур. Порушення біоенергетичних 

функцій мітохондрій є одним з найбільш ранніх проявів ушкодження клітин в 

процесі кріоконсервування. Високий рівень структурної та функціональної 

організації мітохондріальних мембран лежить в основі їх підвищеної 

чутливості до низьких температур. Іммобілізація в гранулах 1% альгінату 

натрію чинить виражену захисну дію на клітини S. cerevisiae в процесі 

охолодження зі швидкістю 1 град/хв. Заморожування в таких умовах 

забезпечує практично 100% життєздатність і початкову активність 

дихального ланцюга мембран мітохондрій дріжджових клітин. Висока міра 
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збереження життєздатності та активності дихального ланцюга мітохондрій в 

зразках іммобілізованих клітин пов’язана з помірним змістом АФК, що 

проявляють в таких концентраціях позитивний вплив на життєдіяльність 

дріжджових клітин. В процесі кріоконсервування з використанням вказаного 

режиму охолодження гинули до 70% вільних клітин, суспендованих в 

дистильованій воді. У життєздатних клітин, що залишилися, спостерігали 

зниження активності дихального ланцюга, про що свідчило інгібування 

відновлення спінового зонда ТЕМПОН і високий вміст АФК, який в 15 разів 

перевищував цей показник в клітинах контрольних зразків. 

 

3.6.3 Оцінка ушкоджень клітин S. cerevisiae після 

кріоконсервування за допомогою флуоресцентних барвників  

Переклад біологічних об’єктів в стан глибокого холодового анабіозу з 

метою їх довгострокового зберігання є багатоетапним процесом на усіх 

етапах якого біологічні об’єкти потрапляють в екстремальні умови. 

Зниження температури нижче фізіологічних значень, утворення кристалів 

льоду з подальшою концентрацією солей в клітинах і в довкіллі, зміна рН 

середовища призводять до пошкодження біологічних об’єктів. У відповідь на 

дію вказаних чинників, що ушкоджують, клітини реагують зміною ряду 

фізико-хімічних властивостей, що забезпечують їх адаптацію до 

заморожування і максимальне збереження функціональної активності. У разі 

перевищення адаптаційних можливостей клітин в них розвиваються 

нелетальні та летальні ушкодження, міра вираженості яких може залежати 

від початкових генетично детермінованих морфофункціональних 

властивостей клітин, умов кріоконсервування (режими охолодження-

відігрівання, склад середовища консервації та ін.), активності систем, що 

забезпечують репарацію кріоушкоджень. 

У зв’язку з цим, проведення комплексної оцінки структурно-

функціонального стану клітин, міри та характеру утворюваних ушкоджень 

після охолодження-відігріву, є обов’язковою умовою що дозволяє виявити та 
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запобігти розвитку критичних процесів і, тим самим, удосконалити теперішні 

або розробити нові технології кріоконсервування клітин для збереження їх в 

життєздатному стані. Тому наступним етапом дослідження було виявлення 

особливостей ушкоджень вільних та іммобілізованих клітин S. cerevisiae, в 

результаті їх кріоконсервування. Для оцінки ефективності різних умов 

кріоконсервування на різних етапах дослідження були визначені 

життєздатність і збереження клітин дріжджів S. cerevisiae, підрахована 

загальна кількість клітин, що зберегли морфологічну цілісність (цей показник 

потрібний при аналізі проточної цитофлуориметрії).  після процесу 

кріоконсервування (рис. 3.20).  

 

 

Рис. 3.20. Вплив різних умов кріоконсервування на культуру клітин S. 

cerevisiae 

Примітка:     – життєздатність (метод Коха);      – збереження 

(трипановий синій);    – доля клітин, що зберегли морфологічну цілісність 

(камера Горяева); * – відмінності статистично значущі в порівнянні з 

контролем, p < 0,05; цифрами позначені дослідні групи: 1 група – вільні 

клітини в суспензії; 2 група – іммобілізовані клітини; 3 група – вільні клітини 

в суспензії з 5% ДМСО; 4 група – іммобілізовані клітини з 5% ДМСО. 
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Початкова концентрація таких клітин в усіх зразках дорівнювала 

(25±1,3) ×107 кл/мл. Після заморожування в 1-й групі відбувалося зниження 

цього показника до (7,9±0,84) ×107 кл/мл, що складало 31,6% від початкової 

концентрації клітин в зразках. Дані 2-ї та 4-ї групи були порівнянні з 

контрольними зразками та складали відповідно до (22,5±1,48) ×107 і (21±1,74) 

×107 кл/мл. В 3-й групі кількість клітин, що зберегли морфологічну цілісність, 

зменшувалася майже в 1,5 раза  і складала (16,0±1,5)×107 кл/мл.  

 

 

Рис. 3.21. Процентне співвідношення 7AAD- та AnnexinV- мічених клітин 

S. cerevisiae в контролі та дослідних зразках після кріоконсервування 

Примітка:      – AnnexinV- мічені клітини;       – 7AAD- мічені клітини;  

* – зміни статистично значущі в порівнянні з контролем, p < 0,05; цифрами 

позначені дослідні групи: 1 група – вільні клітини в суспензії; 2 група – 

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

група – іммобілізовані клітини з 5% ДМСО. 
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Аналіз з використанням флуоресцентних барвників показав, що під 

впливом ушкоджуваних чинників процесу кріоконсервування в клітинах 

дріжджів S. cerevisiae розвиваються порушення фосфоліпідної асиметрії 

(AnnexinV) і цілісності цитоплазматичної мембрани, фрагментація ДНК в 

ядрі клітин (7-AAD). 

На діаграмі, представленій на рис. 3.21, показано процентне 

співвідношення 7AAD- і AnnexinV- мічених клітин в проаналізованих 

пробах. Клітини під час охолодження піддавалися впливу ряду фізико-

хімічних чинників, в результаті чого відбувалися, передусім, специфічні 

порушення в стані цитоплазматичних мембран. Мембрани є не лише 

головною мішенню клітин в стресових ситуаціях, але і відіграють важливу 

роль в механізмах кріозахисту. Відхилення температури зовнішнього 

середовища від фізіологічних значень призводить до зміни плинності 

клітинних мембран, що значно підвищує їх стійкість до 

низькотемпературних дій [264, 265]. 

В усіх експериментальних групах були виявлені порушення ліпідної 

асиметрії мембран, що являється основою для нормального функціонування 

клітини в цілому. Особливу увагу при оцінці міри порушення асиметрії 

мембран ми приділяли аніонному фосфоліпіду фосфотіділсеріну (ФС). ФС, 

що локалізується на внутрішній поверхні ЦПМ, при ініціації апоптозу 

втрачає асиметричність розподілу в ліпідному біслої та переміщається на 

зовнішню сторону мембрани. Експонований на поверхні ЦПМ він легко 

виявлявся за допомогою флуоресцентно-міченого AnnexinV на поверхні 

клітин, що знаходяться на ранніх стадіях апоптозу [266–268]. 

Порівняльний аналіз асиметричного розподілу фосфоліпідів в мембрані 

клітин дріжджів S. cerevisiae показав високу ймовірність того, що перебудови 

в ліпідній організації мембрани, що відбуваються під впливом 

кріопротекторів, можуть призводити до порушення асиметричного розподілу 

фосфоліпідів в мембрані. Результати, отримані в цьому дослідженні в 

перерахунку в абсолютні значення (з урахуванням клітин, що зберегли 
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морфологічну цілісність), приведені на рис. 3.22. Після заморожування 

кількість клітин з порушенням ліпідної асиметрії мембран в зразках вільних 

клітин (1 група) та в зразках іммобілізованих клітин (2 група) не відрізнялася 

від значень контролю. Однак кількість непошкоджених іммобілізованих 

клітин була у 2,8 раза вищою, ніж в зразках із вільними клітинами. Ми 

вважаємо, що зниження числа клітин з порушенням асиметричного розподілу 

фосфоліпідів в групі 1 відбувалося внаслідок більшої кількості повністю 

зруйнованих клітин в цих зразках. 

 

 

Рис. 3.22. Кількість AnnexinV- мічених клітин S. cerevisiae після 

кріоконсервування  

Примітка:     – неушкоджені клітини;     – AnnexinV-мічені клітини; 1 – 

контроль; 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 вільних клітин, заморожених в 5%-му розчині ДМСО, та 

іммобілізованих після попереднього інкубування у розчині ДМСО, кількість 
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клітин із порушеннями ліпідної асиметрії мембран була вищою, ніж в групах 

1 і 2 у 2,5–3 рази. 

На наступному етапі дослідження за допомогою ДНК-тропного 

барвника 7-AAD, не проникливого в живі, але вільно проникливого в клітини 

з пошкодженою цитоплазматичною мембраною, були визначені клітини, що 

знаходяться на пізній стадії апоптозу і мертві клітини. На рис. 3.23 приведені 

результати в перерахунку в абсолютні значення.  

 

 

Рис. 3.23. Кількість 7AAD- мічених клітин S. cerevisiae після 

кріоконсервування 

Примітка:      – неушкоджені клітини;      – 7AAD- мічені клітини; 

цифрами позначені дослідні групи: 1 група –вільні клітини в суспензії; 2 

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

ДМСО; 4 група – іммобілізовані клітини з 5% ДМСО. 

 

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 
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вільними клітинами, але вони корелювали із кількістю незруйнованих 

іммобілізованих клітин, яка у 2,9 раза переважала кількість незруйнованих 

вільних клітин. 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 2-ї групи 

(іммобілізовані клітини без ДМСО).  

Отримані результати свідчать про те, що іммобілізація клітин в 

альгінатному гелі та оптимальні режими охолодження дозволяють зберегти 

високу міру неушкоджених живих клітин без використання традиційних 

кріозахисних засобів. Встановлено, що кількість неушкоджених клітин в 

іммобілізованих зразках, заморожених без кріопротектора, значимо не 

відрізнялася від показників в зразках іммобілізованих клітин з ДМСО. 

Показано, що перебудови в ліпідній організації мембрани, що відбуваються 

під впливом кріопротекторів, можуть призводити до порушення 

асиметричного розподілу фосфоліпідів в мембрані клітин. 

Кількість клітин, що знаходяться на ранній стадії апоптозу після 

заморожування під захистом ДМСО, у 2,5–3 рази перевищувала кількість 

аналогічних клітин, заморожених без кріопротектора. Вивчення процесів, що 

призводять до ушкоджень клітин на різних етапах кріоконсервування, 

дозволяє виявити критичні точки порушень структурних компонентів клітин, 

що дає можливість цілеспрямованого підбору умов сприятливих для 

стабілізації біологічних об’єктів на цих етапах. 

 

3.6.4 Оцінка стадій апоптозу клітин дріжджів S. cerevisiae.  

При оцінці життєздатності клітин мікроорганізмів після негативної дії 

низьких температур необхідно зрозуміти, по якому з можливих шляхів 

відбувається клітинна загибель. На сьогодні відомі декілька видів смерті 

клітин: некроз, апоптоз і кінцеве диференціювання. Некроз є пасивною 

формою швидкої загибелі клітин під впливом інтенсивних зовнішніх дій, на 
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які клітина не може або не устигає відреагувати за допомогою своїх захисних 

систем. Ключова подія некрозу – ушкодження клітинних мембран при дії 

зовнішніх фізичних, хімічних або біологічних чинників. Некроз, на відміну 

від апоптозу, обов’язково супроводжується автолізом клітини, в ході якого 

клітина лізує, її вміст виливається в міжклітинний простір, створюючи 

область запалення, що є відмінною рисою некрозу. Апоптоз є генетично 

запрограмованою реакцією клітини на специфічний молекулярний сигнал, 

результатом якої є знищення її власного геному. Таким чином, процес 

апоптозу призначений для видалення пошкоджених клітин з популяції, що 

нормально розвивається і функціонує, або тканини [267]. До недавнього часу 

вважалося, що програмована клітинна смерть (апоптоз) властива тільки 

багатоклітинним організмам. Проте збільшення кількості повністю 

отсеквенованих геномів і виявлення нових сімейств апоптотичних білків, 

дозволило виявити їх гомологи в одноклітинних еукаріотах, у тому числі та 

пекарних дріжджах. Вивчення механізмів контрольованої клітинної смерті 

дріжджів дозволяє не лише проводити аналогії з апоптозом вищих еукаріотів, 

але визначити міру і характер утворюваних ушкоджень, встановити критичні 

точки процесу кріоконсервування з метою подальшої його оптимізації. 

Для оцінки кількісного співвідношення клітин, що знаходяться на 

різних стадіях апоптозу ми використали двопараметровий аналіз з 

фарбуванням AnnexinV-FITC і 7-AAD [208]. Ця комбінація флуоресцентних 

барвників дозволяє відстежити "цикл смерті" : на ранніх стадіях аполітичні 

клітини забарвлюються тільки AnnexinV, після ушкодження ЦПМ починають 

пропускати 7-AAD, який пригнічує флуоресценцію AnnexinV. Живі клітини 

не забарвлюються ні AnnexinV, ні 7-AAD. Використовуваний нами спосіб 

оцінки дозволяє отримати реальну картину впливу умов консервації (режими 

охолодження, склад кріозахисного середовища, іммобілізація) на стан клітин. 

У таблиці 3.3 приведені результати, отримані в цьому дослідженні. 

Показники іммобілізованих клітин (2 і 4 група) і групи 3 (вільні клітини під 
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захистом ДМСО) по багатьох значеннях не відрізнялися від показників 

контролю. 

Таблиця 3.3 

Процентне співвідношення неушкоджених клітин і клітин, що 

знаходяться на різних стадіях апоптозу, після консервування в різних 

умовах 

Популяція 

клітин 

Вміст, % 

Контроль 1 група 2 група 3 група 4 група 

AnnexinV–/ 

7AAD– 

(живі 

клітини) 

 

 

99,42±0,05 

 

 

98,78±0,16 

 

92,47±0,21 

 

99,26±0,07* 

 

97,63±0,17 

AnnexinV+ 

/ 7AAD–

(ранній 

апоптоз) 

 

0,23±0,01 

 

0,16±0,01 

 

0,71±0,03* 

 

0,25±0,01*# 

 

1,77±0,01 *# 

AnnexinV+ 

/ 7AAD+ 

(пізній 

апоптоз) 

 

0,22±0,07 

 

0,56±0,01* 

 

3,81±0,04* 

 

0,17±0,08 # 

 

0,34±0,01* 

AnnexinV– 

/ 7AAD+ 

(мертві 

клітини) 

 

0,14±0,09 

 

0,5±0,03* 

 

3,01±0,01 * 

 

0,33±0,01*# 

 

0,26±0,01*# 

Примітка: * – відмінності значущі у порівнянні з контролем; # – у 

порівнянні з групою 2, p<0,05; 1 група – вільні клітини в суспензії; 2 група – 

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

група – іммобілізовані клітини з 5% ДМСО. 

 

Збереження в зразках вільних клітин (1 група) знижувалося більш ніж 

на 50% без вірогідного збільшення кількості 7AAD- мічених клітин внаслідок 
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руйнування цих клітин і елімінації їх з процесу аналізу проточної 

цитофлуориметрії.  

Попри те, що в зразках другої групи спостерігали значне збільшення 

популяції пізноапоптотичних і мертвих клітин, загальна кількість 

неушкоджених клітин в цій групі була порівнянна з показниками 3 і 4 групи 

[13].  

Аналізуючи якісну картину розподілу клітин S. cerevisiae між 

популяціями, кожна з яких визначає міру ушкодження клітин, встановлено, 

що усі зразки, включаючи контрольну групу, характеризуються певним 

відсотком клітин, що знаходяться на різних стадіях апоптозу. В процесі 

низькотемпературного зберігання в клітинах виникають ушкодження в 

результаті безпосередньої та опосередкованої дії фізико-хімічних чинників, 

що реалізовуються на різних етапах кріоконсервування. Дія на клітини 

дріжджів S. cerevisiae цих чинників не призводила до істотного перерозподілу 

між досліджуваними популяціями, що підтверджується показниками, 

представленими в таблиці. 3.3. Відмінність між групами полягає у кількості 

елімінованих клітин з процесу аналізу проточної цитометрії. Значення 

повністю зруйнованих клітин в зразках 2 і 4 групи (іммобілізовані клітини) 

були значимо менші, ніж в 1 і 3 групах (вільні клітини в суспензії). Це ще раз 

підтверджує захисний ефект іммобілізації в носії з гелю в процесі подальшого 

кріоконсервування клітин мікроорганізмів. 

На підставі проведених досліджень можна зробити укладення про те, 

що експериментально підібрані режими охолодження, склад кріозахисних 

середовищ, іммобілізація в носії з гелю альгінату натрію дозволяють досягти 

високої міри збереження дріжджових клітин, звести до мінімуму кількість 

пошкоджених і повністю зруйнованих клітин. 

За матеріалами підрозділу 3.6 опубліковані роботи [11, 12, 13, 25, 26, 

28]. 
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3.7 Біологічні властивості дріжджів S. cerevisiae після 

кріоконсервування  

3.7.1 Ферментативна активність клітин дріжджів після 

кріоконсервування  

Оскільки ефективний протокол кріоконсервування повинен 

забезпечувати збереження основних функціональних властивостей клітин, 

серед яких найбільшу цінність представляє ферментативна активність, ми 

вивчили збереження біологічних властивостей клітин дріжджів S. cerevisiae 

після заморожування відповідно у вільному та іммобілізованому стані. Для 

повноцінної характеристики ферментативної активності дріжджів S. cerevisiae 

після заморожування визначали підйомну силу, зимазну і мальтазну 

активність. Підйомна сила характеризує здатність дріжджів зброджувати 

глюкозу, сахарозу, фруктозу. Мальтазна і зимазна активність характеризує 

здатність дріжджів відповідно гідролізувати мальтозу, глюкозу і залежить від 

присутності в дріжджах ферментів мальтази та зимази [269, 270].  

Ці показники дуже важливі при використанні дріжджів в різних 

біотехнологічних процесах. Знання умов протікання процесу бродіння 

дозволяє прогнозувати якість готової продукції та коригувати технологічний 

процес в необхідному напрямі [271]. Результати цього дослідження приведені 

в табл. 3.4.  

Аналіз отриманих результатів свідчать про відсутність впливу умов 

кріоконсервування на генетично детермінований спектр сахаролітичних 

властивостей дріжджів. Газоутворення реєструвалися в усіх досліджуваних 

зразках, проте в зразках з вільними клітинами після заморожування відмічали 

більш виражене зниження функціональної активності та оборотне інгібування 

процесів метаболізму. Це свідчить про більшу кількість нелетальних 

ушкоджень у вільних клітинах на етапах охолодження-відігріву. Летальні 

ушкодження знижували відсоток життєздатних клітин в цих зразках. 

Нелетальні, що з’являються на різних етапах кріоконсервування і подальшого 
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повернення до нормотермії, проявлялися як порушення функціональної 

активності процесів метаболізму. 

 

Таблиця 3.4 

Фізико-хімічні показники ферментативної активності дріжджів  

S. cerevisiae після кріоконсервування 

Умови 

експерименту 

Показник 

Підйомна сила, хв Зимазна 

активність, хв 

Мальтазна 

активність, хв 

Квіл 

до заморожування 

58,0±1,3 39,0±3,9 72,0±2,6 

ВілК після 

заморожування 

73,0±1,5* 65,0±3,4* 105,0±10,9* 

Кім 

до заморожування 

55,0±1,1 40,0±2,7 80,0±1,5 

ІмК після 

заморожування 

63,0±1,8# 51,0±2,6*# 96,0±1,8*# 

Примітка: * – відмінності статистично вірогідні по відношенню до 

контролю; # – по відношенню до групи вільних клітин, p < 0,05; ВілК – вільні 

клітини, ІмК – іммобілізовані клітини. 

 

Вони призводили до затримки синтезу і як наслідок, до зниження 

кількості сахаролітичних ферментів. Про це свідчать показники 

ферментативної активності вільних клітин після кріоконсервування. Різниця 

між ферментативною активністю іммобілізованих клітин та клітин із 

контрольних зразків була незначною. Висока ферментативна активність 

найбільш ймовірно пояснюється тим, що в іммобілізованих клітинах 

збільшується у 2–3 рази кількість гексокінази та інших ферментів основного 
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метаболізму. Це призводить до прискорення процесів бродіння внаслідок 

збільшення швидкості споживання субстрату (глюкози, мальтози) і меншу 

залишкову концентрацію їх в середовищі під кінець процесу бродіння у 

порівнянні з вільними клітинами [6]. В наслідок цього не відбувається 

вираженого зниження функціональної активності іммобілізованих клітин 

після заморожування. 

 

3.7.2 Загальна бродильна здатність клітин S. cerevisiae після 

кріоконсервування.  

Дуже важливим показником фізіологічного стану дріжджів є бродильна 

здатність деконсервованих клітин, що дозволяє оцінити проліферативну і 

метаболічну активність клітин [212].  

Для визначення загальної бродильної здатності використовували трубку 

Дунбара, за допомогою якої вимірюють виділену кількість діоксиду вуглецю 

під час культивування клітин.  

Як видно з представлених в таблиці 3.5 даних найвищі показники 

бродильної активності клітин дріжджів в процесі зростання були через 24 

години, що відповідає згідно з нашими даними, стаціонарній фазі зростання. 

Показники діоксиду вуглецю, що виділився в процесі зростання 

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

В процесі культивування після кріоконсервування вільних клітин 

протягом 24, 48, 72 годин показники виділення діоксиду вуглецю залишалися 

нижчими від значень контролю відповідно в 1,6; 1,56; 1,48 раза. Показники 

виділення діоксиду вуглецю після кріоконсервування іммобілізованими 

клітинами протягом 72 годин не відрізнялися від значень контролю. 

Таким чином, характеристики бродильної активності іммобілізованих 

клітин після кріоконсервування підтверджують вище приведені результати 

про захисну дію гелю альгінату натрію на етапах заморожування-відтавання 

та можливе стимулювання ферментативних процесів в клітинах, які 

знаходяться в гелевих матрицях. 
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Таблиця 3.5 

Показники бродильної здатності клітин дріжджів 

S. cerevisiae під час зростання після кріоконсервування 

Умови 

експерименту 

Висота підйому діоксиду вуглецю, см 

12 годин 24 години 48 годин 72 години 

ВілК 

до 

заморожування 

3,0±0,7 5,6±1,4 5,0±1,3 4,30±0,98 

ВілК 

після 

заморожування 

2,1±0,8* 3,50±0,96* 3,20±0,89* 2,9±0,3* 

ІмК 

до 

заморожування 

2,9±0,4 6,0±0,5 5,6±1,1 4,9±1,2 

ІмК 

після 

заморожування 

 

2,5±0,3* 5,8±0,6*# 5,40±0,78*# 4,70±0,97# 

Примітка: * – відмінності статистично вірогідні по відношенню до 

контролю; # – по відношенню до групи вільних клітин, p < 0,05; ВілК – вільні 

клітини, ІмК – іммобілізовані клітини. 

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

замороженими в іммобілізованому стані, менше ніж за 24 години 

відбувається репарація нелетальних і умовно-летальних ушкоджень та 

розпочинаються проліферативні процеси з підвищеною метаболічною 

активністю. Водночас у вільних клітин після кріоконсервування тривалий час 

залишаються порушеними процеси репарації ушкоджень і проліферації. 

Однією з причин зниження проліферативної активності вільних клітин в 

суспензії, очевидно, був окислювальний стрес, в результаті масованого 

утворення активних форм кисню і як наслідок порушення процесів 

регульованих ними [272]. 

За матеріалами підрозділу 3.7 опублікована робота [10]. 
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3.8 Порівняльне вивчення впливу різних середовищ і температур 

зберігання на життєздатність вільних та іммобілізованих клітин  

S. cerevisiae 

 

Кріоконсервування є найефективнішим сучасним методом 

довгострокового зберігання клітин мікроорганізмів. Метод забезпечує на 

високому рівні підтримку життєдіяльності клітин і чистоту культур, а також 

попереджає зміни та мутації, зберігаючи клітини мікроорганізмів в змозі, 

максимально близькому до початково виділеного штаму. Проте вибір методу 

консервування часто визначається не лише цими показниками, а також 

наявністю спеціального кріогенного устаткування і місця для зберігання. 

Тому одним з часто використовуваних методів консервування 

мікроорганізмів є просте зберігання проб при помірно низьких температурах. 

Цей метод дозволяє в умовах морозильних камер помітно продовжити 

збереження штамів і зменшити вірогідність їх забруднення. Недоліком цього 

методу є короткий термін зберігання. Розв’язання цієї проблеми може бути 

попередня іммобілізація клітин в полісахаридних гелях і використання різних 

кріозахисних середовищ. 

В ході досліджень нами були проведені дві серії експериментів. У 

першій досліджували збереженість вільних та іммобілізованих клітин 

S. cerevisiae після короткострокового, впродовж 36 діб, зберігання при 

температурі 4 °С (рис. 3.24). Вільні клітини були суспендовані в деіонізованій 

воді та в пивному суслі, альгінатні гранули з іммобілізованими в них 

клітинами в сухому вигляді та в деіонізованій воді. 

Після зберігання суспензії вільних клітин в деіонізованій воді кількість 

КУО/мл через 8 діб знизилася до 78±4,5%. З 15 по 20-у добу кількість 

КУО/мл підвищувалася відповідно до 92,9±7,3 і 105±8,5%, а на 36-у добу 

зберігання знизилося до 71,9±5,3%. 
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Рис. 3.24. Здатність до колонієутворення дріжджів S. cerevisiae після 

зберігання впродовж 36 діб при 4 °С  

Примітка:  – сухі гранули,  – гранули в деіонізованій воді;  – суспензія 

в пивному суслі,  – суспензія в деіонізованій воді; * – відмінності 

статистично вірогідні стосовно контролю, p < 0,05.  

0

5

10

15

20

25

0 8 15 20 36

К
іл

ьк
іс

ть
, 
К

У
О

/м
л
×
1
0

8

Термін зберігання, діб

0

5

10

15

20

25

0 8 15 20 36

К
іл

ьк
іс

ть
, 
К

У
О

/м
л
×
1
0

8

Термін зберігання, діб



 136 

Кількість КУО/мл в зразках суспензії клітин в пивному суслі через 8 діб 

не змінилася, через 15 і 20 діб підвищувалася відповідно до 120±8,7 і 

135±9,8%, через 36 діб знизилася до значень початкового контролю. 

Враховуючи хімічний склад пивного сусла (амілодекстрини, 

еритродекстрини, ахродекстрини, мальтодекстрин, мальтоза, глюкоза, 

мальтотриоза) можна припустити, що пивне сусло виказує протективний 

ефект, обумовлений як зв’язуванням молекул води, так і стабілізацією 

клітинної стінки та ЦПМ. 

Після зберігання альгінатних гранул з іммобілізованими клітинами в 

деіонізованій воді кількість КУО/мл впродовж 15 діб не змінювалася, через 

20 діб підвищилася до 124±4,5% і через 36 діб знизилася до значень 

початкового контролю. У сухих гранулах кількість КУО/мл через 8 діб 

зберігання не змінювалася. При подальшому зберіганні кількість КУО/мл 

підвищилося через 20 діб до 157±9,7% і через 36 діб знизилася до 140±8%. 

Аналіз цих даних дозволив встановити, що найвищі показники 

збереження були в зразках з іммобілізованими клітинами дріжджів. Отримані 

результати лягли в основу подальших досліджень по вивченню впливу різних 

температур зберігання на життєздатність клітин дріжджів.  

У другій серії експериментів вивчали життєздатність вільних та 

іммобілізованих клітин S. cerevisiae після зберігання впродовж 180 діб 

(термін спостереження) при температурах 4; –20; –80 °C (рис. 3.25). 

Упродовж усього терміну зберігання контролювали постійність температури. 

Вільні клітини були суспендовані в дистильованій воді, альгінатні гранули з 

іммобілізованими клітинами в сухому вигляді. Показники збереження клітин 

при 4 °С були аналогічні результатам отриманим в першій серії 

експериментів. Після зберігання вільних клітин в дистильованій воді 

кількість КУО/мл через добу знизилася до 86,14±6,7%, через 10 діб 

підвищилася до 109,47±9,4%, через 20 діб – до 116,12±8,6%. При подальшому 

зберіганні кількість КУО/мл знижувалася і складала на 180 добу 54,55±3,67% 

від початкового контролю. 
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Кількість КУО/мл в зразках іммобілізованих клітин на 20 добу 

зберігання була значно вище від початкових показників, і складала відповідно 

до 164,2±3,6%. Далі зі збільшенням терміну відбувалося зниження цього 

показника до 91,6±4,84 через 180 діб гіпотермічного зберігання.  

Після зберігання при температурі –20 °С кількість КУО/мл в зразках 

вільних клітин через добу знизилася до 47,02±1,7% від початкового 

контролю. Зі збільшенням термінів зберігання кількість життєздатних клітин 

продовжувала знижуватися і складала через 180 діб 2,49±0,53%. 

У гранулах з іммобілізованими клітинами кількість КУО/мл через добу 

знизилася до 66,45±1,56% і так само знижувалася при подальшому зберіганні 

до 13,46±0,93% через 180 діб.  

 

 

Рис. 3.25. Життєздатність клітин дріжджів S. cerevisiae після зберігання при 

різних температурах 

Примітка:  – суспензія вільних клітин;  – іммобілізовані клітини; 

* – відмінності статистично вірогідні стосовно контролю, p < 0,05. 
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Після зберігання при температурі –80 °C кількість КУО/мл в зразках 

вільних клітин через добу знизилася до 53,74±2,71%, через 10 діб – до 

32,07±1,32% і залишалася на цьому рівні до 30 діб зберігання. Через 40 – 180 

діб зберігання число КУО/мл в цих зразках знижувалося відповідно до 

16,83±1,1 і 16,37±1,7%. У зразках з іммобілізованими клітинами кількість 

КУО/мл знизилася через добу до 77,69±1,88%, а через 10 діб – до 

54,64±1,47%. 

В процесі подальшого зберігання до 180 діб додаткова загибель 

дріжджових клітин не відбувалася. Таким чином, при цій температурі 

клітини гинули на етапі заморожування і в процесі зберігання впродовж 

перших 10 діб [16].  

Аналіз показників життєздатності дріжджів S. cerevisiae свідчить про 

відмінності в реакції клітин на чинники, що впливають на клітини при 4 °C і 

температурах нижче 0 °C. Загальновідомо, що механізми летальних 

ушкоджень клітин різного рівня організації при температурах нижче 0°С і 

при субнульових температурах різняться [216]. При заморожуванні нижче 

0°С ушкодження клітин пов’язані з процесами кристалоутворення льоду 

усередині клітин і в позаклітинному середовищі. Окрім можливого 

ушкодження клітин кристалами льоду провідну роль в кріоушкодженнях 

відводять осмотичним градієнтам, процесам дегідратації, що призводять до 

зменшення об’єму клітин, гіперконцентрації солей, змінам значення рН 

внутрішньоклітинного середовища і деяким іншим чинникам [219]. 

Механізми летальних ушкоджень клітин при температурах близьких до 

0 °С пов’язані не з процесами кристалоутворення льоду, а з 

температурозалежними та пролонгованими за часом змінами властивостей і 

структур клітин [273]. При цьому у різних по будові клітин (бактерій, 

дріжджів, еритроцитів, гепатоцитів, клітин еукаріот, що перевиваються) 

переважають ті або інші зміни структур і функцій клітин. Загальними з них є 

послаблення гідрофобних взаємодій і фазові переходи анулярних ліпідів в 

мембрани, порушення транспорту кисню і метаболітів, води, іонів і 
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біомолекул, що підтримують нормальний рівень метаболізму [273]. Ці 

порушення призводять до зміни системи синтезу білків, нуклеїнових кислот і 

процесів енергопродукції, активації мембранних фосфоліпаз [274]. В 

результаті усі ці зміни призводять до руйнування і загибелі клітин дріжджів. 

Слід було чекати, що в усіх зразках з клітинами S. cerevisiae що зберігалися 

при 4 °С, відбуватиметься поступове зниження кількості КУО/мл. Проте в 

усіх проведених експериментах при зберіганні, як клітинних суспензій, так і 

альгінатних гранул з іммобілізованими в них клітинами, ми спостерігали 

тимчасове підвищення числа КУО/мл, що перевищує показники початкового 

контролю. У зразках з суспензіями клітин максимальне підвищення числа 

КУО/мл було в пивному суслі, в зразках з іммобілізованими клітинами – в 

сухих гранулах. Найбільш вірогідним поясненням спостережуваного явища 

може бути видова особливість біології дріжджів S. cerevisiae. Популяція 

дріжджів складається з клітин гаплоїдних і диплоїдних форм, що 

розмножуються вегетативним шляхом. Якщо диплоїдні клітини перенести у 

збіднене середовище або середовище, що містить індуктор споруляції, 

піддати дії стресу, у тому числі та низьких температур, вони переходять в 

стадію спороутворення [32, 275, 276]. Клітина перетворюється на аск, що 

містить 4 аскоспори. Аскоспори стійкі до дії різних фізико-хімічних чинників. 

У експериментах використали дріжджі, що були вирощені на багатому 

поживними речовинами середовищі та мають добре розвинену клітинну 

стінку, яка за вказаних вище умов модифікується і виконує функцію стінки 

аска. Зберігання клітин впродовж перших 10 діб при температурі 4 ºC 

індукувало в диплоїдних клітинах утворення аскоспор, і при висіві зразків на 

агаризованому середовищі відмічали більшу кількість макроколоній, 

сформованих життєздатними клітинами та аскоспорами. Загибель клітин в 

деіонізованій воді була максимальною, а сумарне число КУО/мл – 

мінімальним. В пивному суслі та в гранулах альгінатного гелю клітин 

зберігалося більше, і, відповідно, збільшувалося сумарне число КУО/мл, 

сформованих клітинами та аскоспорами. Кількість життєздатних клітин і 
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аскоспор в сухих гранулах альгінату перевищувала відповідні показники в 

суспензії гранул в деіонізованій воді. При збільшенні термінів зберігання 

суспензії клітин в дистильованій воді до 90 діб, а в сухих гранулах – до 180 

діб, кількість життєздатних клітин починала знижуватися до значення, при 

яких сумарне число КУО зменшувалося в порівнянні з сумарним контролем. 

Життєздатність клітин після заморожування залежить від великої 

кількості фізико-хімічних чинників: кристалоутворення і рекристалізації 

води, осмотичних градієнтів, гіперконцентрації електролітів, зміни значення 

рН, фазових переходів в мембрани та інших чинників. Вираженість цих 

чинників безпосередньо залежить від фазових і фазово-структурних 

перетворень внутрішньої та позаклітинної води [277].  

Найбільш низькі показники життєздатності клітин мали зразки, що 

зберігалися при температурі –20 °С. При цій температурі клітини дріжджів 

знаходилися в зоні кристалізації охолодженої позаклітинної та 

внутрішньоклітинної води [219]. Отримані результати можна пояснити тим, 

що евтектична температура багатьох солей знаходиться нижче –20 °С і 

клітини, що зберігаються при цій температурі, піддаються тривалій дії 

кристалічних структур і рідкої фази.  

Температура –80οC – це зона кристалізації фракції пов’язаної води та 

процесів рекристалізації [176]. Кількість життєздатних клітин в зразках, що 

зберігаються при цій температурі упродовж 180 діб (термін спостереження) 

було вище, ніж при, –20 °С. Число КУО/мл знижувалося двічі. Перший раз в 

процесі охолодження (результати збереження через 1 добу), другий раз – 

через 10 діб. Очевидно, що перше, найбільш виражене зниження кількості 

життєздатних клітин сталося внаслідок кристалізаційних процесів 

внутрішньоклітинної та позаклітинної води на етапі охолодження до –80 °С, і 

друге – внаслідок кристалізаційних процесів у фракції пов’язаної води. 

Матриця гелю на етапі охолодження до –20 і –80 °С і при подальшому 

зберіганні при цих температурах забезпечувала захисну дію. Показники 
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життєздатності іммобілізованих клітин були вірогідно вищі, ніж у вільних 

клітин в суспензії. 

Таким чином встановлено, що іммобілізовані в гелі альгінату натрію 

клітини дріжджів S. cerevisiae краще зберігаються при температурах 4; –20; –

80 °С в порівнянні з клітинними суспензіями. В процесі зберігання 

іммобілізованих і вільних клітин S. cerevisiae при –20 °С відбувається їх 

постійна загибель. В процесі зберігання при –80 °С загибель клітин 

відбувається на етапах заморожування-відігрівання і впродовж перших 10 діб 

зберігання. Встановлено, що при зберіганні іммобілізованих і вільних клітин 

S. cerevisiae при 4 °С відбувається тимчасове (в інтервалі 10–20 діб) 

підвищення кількості КУО/мл, що, найімовірніше, пов’язано з індукцією 

утворення аскоспор диплоїдними клітинами, які формують додаткові колонії. 

На підставі отриманих даних можна рекомендувати для широкої апробації 

метод консервування клітин мікроорганізмів, що полягає в іммобілізації їх в 

гелевих носіях з подальшим зберіганням за різних низьких температур. 

Метод забезпечує тривале збереження життєздатності та продуктивних 

властивостей мікроорганізмів. Проведені дослідження представляють 

практичний інтерес, оскільки іммобілізація клітин в альгінатному гелі, 

оптимально підібрані режими охолодження і температури зберігання 

дозволяють досягти високої міри збереження клітин дріжджів без 

використання кріопротекторів. Це особливо важливо відносно дріжджів S. 

cerevisiae враховуючи їх широке практичне використання. 

За матеріалами підрозділу 3.8 опубліковані роботи [16, 20] 
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3.9 Вплив внутрішньоклітинного вмісту трегалози на 

життєздатність іммобілізованих та вільних клітин дріжджів S. cerevisiae 

після швидкого заморожування (LN2). 

 

Застосування "класичних" кріопротекторів, для розв’язання проблеми 

збереження клітин, не завжди прийнятно із-за небажаної присутності їх в 

кінцевих продуктах біотехнологічних виробництв. За своєю природою 

більшість широко використовуваних кріопротекторів є шкідливими 

речовинами для живих клітин. При приміщенні клітин в розчини таких 

кріопротекторів відбувається їх зневоднення, спостерігаються хімічні реакції 

кріопротекторів з клітинними речовинами з утворенням різних комплексів, 

змінюються фізико-хімічні властивості як суспензійних, так і 

внутрішньоклітинних середовищ. Застосування проникливих кріопротекторів 

в малих концентраціях при швидкому заморожуванні не здатне запобігти 

внутрішньоклітинному кристалоутворенню і тому недоцільно. Насичення 

клітин великими концентраціями кріопротекторів призводить до 

цитотоксичного ефекту, до того ж ускладнюється проблема видалення 

кріопротекторів з клітин після відігрівання. 

Ми вважаємо, що розв’язання цієї проблеми може бути підвищення 

внутрішньоклітинного вмісту природних кріопротекторів на етапі 

культивування. Одним з представників таких кріопротекторів є трегалоза. 

Відомо, що певна концентрація трегалози в клітинах забезпечує більш 

рівномірне протікання процесу кристалоутворення і зміщення евтектичної 

зони в зону нижчих температур [278]. Дріжджі, що мають здатність 

накопичувати великі кількості трегалози, є також зручною моделлю для 

вивчення відповіді еукаріотичних клітин на холодовий стрес [279].  

На першому етапі цього дослідження нами була визначена 

концентрація трегалози в експериментальних зразках до і після 
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заморожування. У таблиці. 3.6 приведені результати цього дослідження. 

Концентрація трегалози в нативних клітинах дріжджів складала 4,37±0,15 

мг/г сухої речовини.  

 

Таблиця 3.6 

Вміст трегалози в клітинах дріжджів S. cerevisiae до і після 

кріоконсервування 

Групи  

Умови 

експерименту 

Концентрація трегалози, мг/г сухої 

речовини 

до 

заморожування (К) 

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: * – відмінності статистично вірогідні стосовно контролю, & – 

відносно групи 1, ˄ – відносно групи 2, @– відносно групи 3, # – відносно 

групи 5, p 0,05 ; ВілК – вільні клітини, ІмК – іммобілізовані клітини. 

Культивування впродовж 2-х годин як вільних, так і іммобілізованих 

клітин дріжджів при температурі 40 οС призводило до значного підвищення 

внутрішньоклітинного змісту трегалози. Слід зазначити, що рівень 

концентрації трегалози в зразках з іммобілізованими клітинами був значно 

вищий, ніж у вільних клітин в суспензії. Ми вважаємо, що це може бути 

пов’язано з тим, що клітини дріжджів, іммобілізовані в гелі альгінату натрію 
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перед заморожуванням, знаходилися в подвійній стресовій ситуації: від 

несприятливої дії підвищеної температури та іммобілізації.  

В ході дослідження було також встановлено, що концентрація 

трегалози в дріжджових клітинах 4-ї групи перед заморожуванням була у 2 

рази вище, ніж в зразках 5-ї групи. Нижчий вміст трегалози в зразках 5-ї 

групи може бути пов’язаний з тим, що негативний вплив підвищеної 

температури на клітини пом’якшувався попередньою іммобілізацією. Слід 

зазначити, що це твердження базується на проведених раніше дослідженнях, 

які свідчать про те, що з одного боку альгінатна матриця виконує функцію 

захисного екрана від несприятливих умов довкілля (tοC, pH і т.д.), з іншої – 

стресова реакція клітини, що ініціюється процесом іммобілізації, 

супроводжується генерацією активних форм кисню, активацією 

енергетичного метаболізму, що є причиною зростання метаболічної 

активності та кількості резервних полісахаридів (глікогену і трегалози) в 

іммобілізованих клітинах дріжджів [15].   

На другому етапі дослідження було вивчено вплив вмісту трегалози на 

життєздатність клітин дріжджів S. cerevisiae в процесі кріоконсервування 

(рис. 3.26). Проведені нами раніше дослідження свідчать про те, що найбільш 

оптимальними, як для вільних клітин дріжджів, так і іммобілізованих, 

являються низькі швидкості охолодження [9]. При високих швидкостях 

охолодження мікроорганізмів відбувається зміна бар’єрних властивостей 

мембран, в них утворюються гідрофільні канали, через які відбувається витік 

клітинної речовини. Втрата деяких структурних білків мембран значно 

знижує виживаність клітин. Для того, щоб продемонструвати ефект впливу 

попередньої підготовки клітинної суспензії до кріоконсервування нами була 

вибрана не оптимальна, а найбільш жорстка програма охолодження (LN2↓). 

Іншою причиною вибору високої швидкості охолодження був той факт, що в 

раніше проведених нами дослідженнях показники життєздатності 

іммобілізованих клітин при цьому режимі охолодження були значно нижчі, 
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ніж в групах вільних клітин (див. підрозділ 3.5). Підвищення вмісту 

природного кріопротектора трегалози перед заморожуванням, можливо, є 

одним зі шляхів подальшої оптимізації процесу кріоконсервування 

дріжджових клітин.  

 

 
Рис. 3.26. Вплив внутрішньоклітинного змісту 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 οС + іммобілізація; 5 – іммобілізовані 

клітини + 40 οС. 

  

В ході цього дослідження встановлено, що показники життєздатності 

зразків (3–5 груп) культивованих перед охолодженням при температурі 40 οС, 

були значно вищі, ніж у зразків що не піддалися культивуванню при цій 

температурі (1 і 2 група). Життєздатність клітин у вказаних зразках 

відповідно складала 14,72±4,7; 32,75±7,11; 27,06±6,36% від контролю. Ми 

вважаємо, що такі високі показники збереження дріжджових клітин при 
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швидкому заморожуванні обумовлені підвищеним вмістом трегалози в цих 

зразках. Підвищений вміст трегалози в клітинах дріжджів забезпечує більше 

рівномірне протікання процесу кристалоутворення і зрушення евтектичної 

точки в негативному напрямі. Відомо, що трегалоза є унікальною природним 

кріопротектором. При глибокому заморожуванні вона захищає клітину від 

зневоднення, що у свою чергу запобігає руйнуванню мембрани та 

ушкодженню клітинних органел, перешкоджає інактивації та агрегації білків 

[279]. Важливою властивістю трегалози є висока розчинність, низька 

реакційна здатність і низька тенденція до кристалізації. Серед цукрів і 

високомолекулярних спиртів трегалоза може забезпечувати ефективний 

захист при зневодненні через здатність заміщати воду і формувати 

склоподібною структуру [280]. 

Трегалоза також стабілізує лабільні білки під час дегідратації [281]. 

Більш високі показники життєздатності в зразках 4-ї та 5-ї груп, очевидно, 

пов’язані з тим, що внутрішньоклітинний вміст трегалози після інкубації в 

термостаті при температурі 40 οС в зразках іммобілізованих клітин був 

вищий, ніж в зразках вільних клітин (3 група). 

Іншою важливою якістю трегалози, що визначає її кріозахисні 

властивості, є здатність до збільшення в’язкості цитоплазми, що призводить 

до зменшення вірогідності формування внутрішньоклітинних кристалів 

льоду і, як результат до зниження загибелі клітин. За допомогою електронної 

мікроскопії встановлено, що іммобілізовані клітини дріжджів відрізняються 

від вільних більшою щільністю цитоплазми [282, 283]. Іммобілізовані 

дріжджі (група 2) з низьким вмістом трегалози мали мінімальні показники 

життєздатності, що, ймовірно, пов’язано як з недостатньою захисною дією 

присутньої в клітинах трегалози, так і з ушкодженням цілісності структури 

альгінатної гранули при використанні високих швидкостей охолодження, що 

неодноразово було встановлене нами в ході дослідження [9].  

Оскільки показник життєздатності клітин в зразках іммобілізованих 

клітин після термостатування (4-ї та 5-ї груп) був значно вищім порівнянню з 
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групою 2, можна говорити про сумарний кріозахисний ефект трегалози та 

альгінатного гелю. Підтвердженням цього може служити також той факт, що 

як іммобілізація в альгінатному гелі, так і термоіндукція трегалози перед 

заморожуванням, підвищували життєздатність дріжджових клітин у 2 рази. 

Показники життєздатності в зразках вільних клітин (1-ї та 3-ї груп) без і з 

термоіндукцією складали 5% і 14,7%, відповідно. Життєздатність в групі 4 

(ВілК + 40 ºС + іммобілізація) у порівнянні з групою 3 (ВілК + 40 ºС) 

підвищувалася більше, ніж у 2 рази (14,7% і 32,7%, відповідно). 

Таким чином, в ході досліджень встановлено, що попереднє 

витримування дріжджових клітин при температурі 40 οС підвищує 

внутрішньоклітинний вміст трегалози та життєздатність при швидкому 

заморожуванні. Внутрішньоклітинний вміст трегалози корелює з 

показниками життєздатності вільних і іммобілізованих в альгінатному гелі 

клітин дріжджів S. cerevisiae. Зразки з іммобілізованими клітинами дріжджів 

після культивування при температурі 40 οС, мають більш високі показники 

вмісту трегалози та кращу стійкість до негативної дії низьких температур. Це 

свідчить про сумарний кріозахисний ефект внутрішньоклітинної трегалози та 

іммобілізації в альгінатному гелі. Отримані експериментальні дані свідчать 

про перспективність методу, що дозволяє підвищувати початкову 

кріорезистентність клітин дріжджів на етапі культивування. Розроблений 

метод зберігання, обґрунтований на попередньому культивуванні дріжджових 

клітин при температурі 40 οС впродовж 2 годин, наступною іммобілізацією в 

альгінатному гелі та заморожуванні шляхом занурення в рідкий азот, дає 

можливість розробки нових протоколів кріоконсервування без використання 

контрольованої швидкості охолодження, спеціальної кріогенної апаратури та 

традиційних кріозахисних речовин. 

За матеріалами підрозділу 3.9 опубліковані роботи [15, 29] 
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РОЗДІЛ 4 

АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

4.1 Наукове обґрунтування кріоконсервування дріжджів S. cerevisiae, 

іммобілізованих в альгінатному гелі 

Іммобілізовані в гелевих носіях дріжджі S. cerevisiae все ширше 

використовують в сучасних біотехнологічних виробництвах для отримання 

харчових продуктів, кормів, медичних та ветеринарних препаратів, річних 

засобів для сільського господарства. У зв’язку з цим набула актуальності 

проблема створення ефективних технологій довгострокового зберігання як 

стартових культур, так і комерційних препаратів іммобілізованих дріжджів. 

Такі дослідження мають значення і для розробки технологій довгострокового 

зберігання більшості іммобілізованих еукаріотів, в тому числі людини та 

тварин.  

В результаті проведених досліджень була експериментально 

обґрунтована технологія консервування за низьких температур 

іммобілізованих в гелі альгінату натрію дріжджів S. cerevisiae без 

додаткового застосування кріопротекторів та проведено теоретичне 

узагальнення механізмів кріоушкоджень та кріозахисту дріжджових клітин, 

які розташовані в гелевих матрицях. 

Показано, що на збереженість клітин дріжджів S. cerevisiae, 

іммобілізованих в гелі альгінату натрію, в процесі кріоконсервування 

впливають фізико-хімічні чинники, обумовлені динамікою і характером 

кристалоутворення, яке залежить від швидкості охолодження. Міра дії цих 

чинників узгоджується з положеннями двофакторної теорії кріоушкодження 

P. Mazur [219]. Відповідно до цієї теорії, для клітин з певними транспортними 

та геометричними характеристиками оптимальною швидкістю охолодження є 

така максимальна швидкість, при якій внутрішньоклітинні кристали льоду не 

утворюються (теоретична модель клітини) або утворюються у мінімальній 
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кількості (експериментальні дослідження). Показано, що оптимальною 

швидкістю охолодження для вільних клітин S. cerevisiae була швидкість  

1 град/хв. Після охолодження з такою швидкістю збереглися життєздатними 

33,13% клітин, суспендованих дистильованій воді, та 87,08% клітин, 

суспендованих в 5% розчині ДМСО. Інтервал оптимальної швидкості 

охолодження для іммобілізованих в носіях гелів клітин був розширений від  

1 град/хв до 5 град/хв. Життєздатними після охолодження з цими 

швидкостями зберігалося відповідно до 96,6 і 93,3% клітин. 

Після збільшення швидкості охолодження клітинних суспензій до  

10 град/хв та іммобілізованих клітин до 15 град/хв кількість життєздатних 

клітин вірогідно понижувалася і достигала мінімальних значень у зразках, які 

заморожували зануренням у рідкий азот. Це свідчить про те, що під час 

збільшення швидкості охолодження до вказаних значень інтенсивність 

зневоднення клітин знижується та ініціюються процеси 

внутрішньоклітинного кристалоутворення. Результати експериментів по 

вивченню впливу швидкості охолодження на іммобілізовані дріжджові 

клітини, показали, що гель альгінату натрію проявляв більше виражені 

кріопротекторні властивості, ніж ДМСО. Життєздатність іммобілізованих 

клітин після заморожування зі швидкістю 1, 5, 10, 15 град/хв перевищувала 

відповідні показники життєздатності зразків, заморожених з кріопротектором 

ДМСО. Після швидкого охолодження зануренням зразків в рідкий азот 

життєздатність клітин, суспендованих в дистильованій воді та 5% розчині 

ДМСО не відрізнялася. Це свідчить про те, що клітини дріжджів при 

швидкому охолодженні не устигають досить зневодниться і кількість 

внутрішньоклітинних кристалів льоду зростає на фоні помірного зневоднення 

клітин. Попереднє введення в клітини ДМСО в концентрації 5% захисного 

ефекту при цьому режимі охолодження не робило. Однією з причин цього 

може бути недостатня для впливу на процес зародкоутворення і формування 

внутрішньоклітинних кристалів льоду концентрація кріопротектора. 

Показники життєздатності іммобілізованих клітин S. cerevisiae, заморожених 
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з високими швидкостями охолодження, були нижчі, ніж в зразках вільних 

клітин в суспензії. Конфокальне мікроскопіювання показало, що при 

швидкому заморожуванні відбувається порушення цілісності структури 

альгінатного гелю, що, очевидно, є додатковим чинником для клітин, що 

пошкоджує. У зразках іммобілізованих клітин спостерігали фрагменти 

зруйнованої альгінатної матриці та структурних компонентів клітин, велика 

кількість мертвих клітин в місцях порушення цілісності структури альгінатної 

матриці. 

Визначено механізм дії кріозахисних середовищ, що містять альгінат 

натрію, вплив їх на життєздатність клітин дріжджів в процесі 

кріоконсервування. При вивченні за допомогою кріомікроскопії кінетики 

фазових перетворень процесу охолодження-відігріву клітин дріжджів в 

розчині середовищ, що мають альгінат натрію показано один з механізмів 

кріозахисної дії альгінату натрію. Колоїдні розчини альгінату натрію 

утворюють при заморожуванні високов’язке міжклітинне середовище, що 

виконує функцію механічного бар’єра, який оберігає клітини від ушкоджень 

кристалами льоду і фізико-хімічними чинниками, пов’язаними з процесами 

кристалоутворення на етапах охолодження-відігрівання. 

Для розшифровки механізмів кріопротекторної дії гелю альгінату 

натрію, і також для оцінки збереження структурно-функціонального стану 

іммобілізованих клітин дріжджів після кріоконсервування було проведено 

вивчення потенціалу активності дихального ланцюга мітохондрій, 

внутрішньоклітинного вмісту АФК, збереженню асиметричного розподілу 

фосфоліпідів в ЦПМ і структури ДНК, а також питомого вмісту клітин з 

апоптотичною зміною. Така комплексна оцінка структурно-функціонального 

стану іммобілізованих клітин, міри та характеру утворюваних ушкоджень 

після заморожування дозволяє виявляти та запобігати розвиток критичних, 

деструктивних процесів, що відбуваються на кожному з етапів 

технологічного процесу кріоконсервування. Вміст активних форм кисню в 

іммобілізованих клітинах після заморожування перевищував зміст АФК до 
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заморожування в 3 рази. А вміст АФК в клітинах, суспендованих в 

дистильованій воді, підвищувався після заморожування в 15 разів. 

Аналіз отриманих даних дає основу вважати, що на відміну від 

іммобілізованих клітин перебудови в ліпідній організації мембрани, що 

відбуваються під впливом кріопротекторів, можуть призводити до порушення 

асиметричного розподілу фосфоліпідів в мембрані клітин дріжджів. Кількість 

AnnexinV- мічених клітин в зразках іммобілізованих дріжджів з ДМСО була 

майже в 3 рази більше, ніж в групі іммобілізованих клітин без ДМСО, 

відносно загальної кількості клітин, що зберегли морфологічну цілісність 

після заморожування. Подібна динаміка спостерігалася і відносно такого роду 

ушкоджень в зразках вільних клітин. Кількість клітин, що знаходились на 

ранній стадії апоптозу, в групі вільних клітин консервованих під захистом 

ДМСО, була у 2,5 раза більше, ніж в зразках вільних клітин без ДМСО. 

7AAD- мічених клітин в зразках іммобілізованих клітин без ДМСО було в 4 

рази більше, ніж в групі іммобілізованих клітин з ДМСО. Проте кількість 

клітин не мічених 7AAD (неушкоджених) в цих групах значуще не 

відрізнялося. Що ще раз свідчить про широкий спектр механізмів дії матриці 

гелю. 

Ми вважаємо, що одним з механізмів описаних раніше ефектів, 

швидше за все, є активація енергетичного метаболізму іммобілізованих 

клітин дріжджів. Встановлено, що стресова реакція клітини, що ініціюється 

процесом іммобілізації та подальшим заморожуванням, супроводжується 

помірною генерацією активних форм кисню. Енергія, що виділялася в 

численних реакціях рекомбінацій радикалів в результаті їх перетворень на 

стійкі молекули, використовувалася клітиною для активації репаративних 

процесів і швидкого відновлення метаболічної активності деконсервованих 

клітин. Підтвердженням цього є дані (Саришвили Н.Г, 2000) про те, що 

іммобілізація супроводжується значним посиленням мітохондріогенеза, який 

є одним з найважливіших показників функціональної діяльності дріжджової 
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популяції. Після іммобілізації спостерігається збільшення числа, укрупнення 

розмірів, ускладнення структурної організації мітохондрій [282]. 

У дослідженнях, проведених нами, методом ЕПР спінових зондів 

встановлено, що активність дихального ланцюга мітохондрій в зразках 

іммобілізованих клітин була порівнянна з нативними клітинами, попри те, 

що кількість DCF- мічених клітин в них була в 4 рази більше, ніж в 

контрольних зразках. Високий потенціал активності дихального ланцюга 

мітохондрій іммобілізованих клітин відповідає сучасним уявленням про 

біологічну роль активного кисню. Згідно з сучасними концепціями на відміну 

від вираженої руйнівної дії високих доз, при відносно помірних і низьких 

концентраціях, що не ушкоджують, АФК залучаються до нормального 

метаболізму клітини, беруть участь в синтезі ряду речовин, в регуляції 

найважливіших біологічних процесів, грають роль ключових сигнальних 

молекул, активують чинники транскрипції [4]. Отже, будь-яка захисна 

реакція клітини на чинники зовнішнього середовища, у тому числі на низькі 

температури, неможлива без участі вільних радикалів.  

Таким чином, індукована процесом іммобілізації помірна концентрація 

активних форм кисню чинила позитивний вплив на функціональну 

активність іммобілізованих клітин в цілому. Підтвердженням цього, 

являється той факт, що експозиція клітин з кріопротектором ДМСО з 

подальшою іммобілізацією призводила до вірогідного зниження генерації 

АФК, але додаткового захисного ефекту не чинила. Отримані результати 

свідчать про те, що сумарний захисний ефект від індукованої іммобілізацією 

генерації активних форм кисню і пов’язаним із цим посиленням енергетичної 

та метаболічної активності, був вищий, ніж захисна дія ДМСО на фоні 

зниження АФК. Метаболічна і мітохондріальна активність іммобілізованих 

клітин є однією з причин більш високої міри збереження їх після 

кріоконсервування. 

Встановлено, що іммобілізація в гелі альгінату натрію та наступне 

кріоконсервування не викликають змін генетично детермінованого спектра 
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ферментативної активності дріжджів S. cerevisiae та забезпечують більш 

високий рівень збереженості технологічних показників (підйомна сила, 

зимазна та мальтозна активність, загальна бродильна здатність). Висока 

ферментативна активність пояснюється тим, що іммобілізація клітин в 

полісахаридному гелі надійно захищає клітини від негативної дії фізико-

хімічних чинників кріоконсервування, забезпечуючи швидке відновлення 

функціонального стану їх в умовах нормотермії. 

У дисертаційній роботі вперше представлені експериментальні дані, 

отримані при порівняльній оцінці впливу різних температур зберігання на 

життєздатність вільних та іммобілізованих клітин дріжджів S. cerevisiae. 

Показано, що іммобілізовані клітини дріжджів S. cerevisiae краще 

зберігаються у порівнянні з вільними клітинами, суспендованими в 

дистильованій воді.  

Встановлено, що найбільш ефективним було зберігання при 

температурах –80 і –196 οС. Загибель клітин S. cerevisiae, що зберігаються 

при –20 οС, відбувається впродовж усього процесу зберігання. При 

температурі –80 οС частина клітин гине на етапах охолодження-відігріву і 

впродовж перших 10 діб зберігання. 

При –196 οС загибель клітин відбувається тільки на етапах 

охолодження-відігріву. В процесі зберігання при 4 οС виявлено тимчасове (в 

інтервалі 10–20 діб) збільшення кількості колонієутворюючих одиниць, 

пов’язане з індукцією формування аскоспор диплоїдними клітинами.  

Попри на значну кількість традиційних методів зберігання 

мікроорганізмів, на сьогодні найбільш перспективними є технології 

кріоконсервування із застосуванням природних кріопротекторів, особливо, 

коли це стосується дріжджів, які використовують в харчовій, фармацевтичній 

промисловості та у біотехнологічних виробництвах. Враховуючи це, був 

розроблений спосіб, що забезпечує достатньо високі показники 

життєздатності іммобілізованих клітин після швидкого заморожування 

(найжорсткіший режим охолодження – пряме занурення в рідкий азот). 



 154 

Раніше цей режим для кріоконсервування дріжджових клітин не 

використовували у зв’язку зі значною загибеллю клітин. Згідно з отриманими 

даними, термостатування зразків перед заморожуванням впродовж 2 годин 

при температурі 40 οС призводить до значного підвищення концентрації 

трегалози в клітинах як вільних, так і іммобілізованих дріжджів. Підвищення 

внутрішньоклітинної концентрації трегалози корелювало із підвищенням 

кількості життєздатних клітин після наступного заморожування до –196 οС. 

Це обумовлено тим, що внутрішньоклітинна трегалоза забезпечує більш 

рівномірне протікання процесу кристалоутворення і зміщення евтектичної 

зони в зону нижчих температур. Температура, при якій зразки культивували 

перед охолодженням в термостаті (40 οС), підібрана експериментально з 

урахуванням максимально можливого підвищення внутрішньоклітинного 

вмісту трегалози та збереження життєздатності клітин дріжджів. Найвищі 

показники життєздатності були отримані після термоіндукції 

внутрішньоклітинного синтезу трегалози в клітинах дріжджів з подальшою 

іммобілізацією їх перед заморожуванням. Кількість КУО/мл в цих зразках 

збільшувалося більш ніж у 30 разів у порівнянні зі зразками іммобілізованих 

клітин, заморожених зануренням в рідкий азот без попереднього 

термостатування. Цей метод простий, економічний, не вимагає використання 

кріопротекторів і спеціальної кріогенної апаратури, дає досить добрі 

результати збереження клітин дріжджів. Перспективність методу полягає в 

можливості підвищення початкової кріорезистентності клітин на етапі 

культивування. 

Аналізуючи результати проведених досліджень, слід зазначити, що 

іммобілізація в полісахаридних гелях дає змогу максимально понизити 

негативну дію фізико-хімічних чинників на клітини або повністю уникнути 

виникнення деяких з них на етапах кріоконсервування. Шляхом зміни 

швидкості утворення кристалів льоду і характеру кристалізації та 

забезпечення рівномірного протікання процесу кристалоутворення. 
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Ґрунтуючись на особливостях будови та фізіології дріжджів, як 

нижчих еукаріотів, можна зробити висновок про те, що отримані результати 

досліджень можуть бути використані для оптимізації існуючих та створення 

нових ефективних протоколів кріоконсервування клітин інших еукаріот, 

доповнюють уявлення про загальні фундаментальні процеси оборотного 

переходу біологічних об’єктів різних рівнів організації в стан холодового 

анабіозу. До переваг цих протоколів кріоконсервування можна віднести 

відмову від використання додаткового (окрім матриці носія) кріопротектора, 

що істотно спрощує процес кріоконсервування і робить його технічно та 

економічно привабливим.  

На підставі проведеного аналізу, слід зазначити, що мета цього 

дослідження досягнута та усі поставлені для вирішення її завдання виконані 

в повному об’ємі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 156 

4.2 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 οС 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 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 
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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 раза 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 заморожування безпосереднім зануренням зразків в 

рідкий азот, що дозволило розробити протокол кріоконсервування 

іммобілізованих клітин дріжджів без використання кріопротекторів та 

спеціального кріогенного устаткування.  
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Білорусь, 2010 р.), заочна участь;  

 Міжнародних наукових конференціях студентів і молодих вчених 

«Актуальні питання сучасної медицини» (2009, 2010, 2011 і 2013 роках, 

Харків, Україна), особиста участь, усні доповіді;  

 Міжнародній конференції молодих вчених «Молодежь в науке – 2013» 

(Мінськ, Білорусь, 2013 р.), особиста участь, усна доповідь;  

 Міжнародній заочній науково-практичної конференції «Теоретические 

и практические аспекты современной криобиологии» (Сиктивкар, Росія, 

2014 р.), заочна участь; 

 науково-практичній конференції з Міжнародною участю 

«Криоконсервация генетических ресурсов. Современное состояние, 

проблемы и перспективы» (Пущино, Росія, 2014 р.), заочна участь;  
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 Міжнародній конференції молодих вчених «Молодежь в науке – 2014» 

(Мінськ, Білорусь, 2014 р.), заочна участь; 

 науковій конференції молодих вчених «Актуальні проблеми біохімії та 

біотехнології – 2015», присвяченій 90 – річчю заснування інституту 

біохімії А.В. Палладіна (Київ, Україна, 2015 р.), заочна участь;  

 Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Довкілля і здоров’я» (Тернопіль, Україна, 2017 р.), заочна участь. 

 

 

 

 

 


