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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність роботи. Відкриття нейральних стовбурових клітин (НСК) 

(Reynolds B.A., Weiss S., 1992; Eriksson P.S. et al., 1998) з одного боку змінило 

наші уявлення про постнатальну стабільність мозку ссавців і людини, а з іншого – 

відкрило нові можливості для розуміння принципів розвитку нервової системи.   

В даний час ізольовані НСК людини і тварин використовуються для вивчення 

механізмів формування нервових тканин ссавців, нейродегенерації, 

нейропротекції і нейроімунології (Лісяний М.І., Гнєдкова І.А., 2007; Lui J.H. et al., 

2011; Carlessi L. et al., 2013; Ryu J.R. et al., 2016). 

Найбільша кількість регіональних мультипотентних стовбурових клітин 

(СК) міститься в тканинах плодів ссавців (Грищенко В.І. та ін., 1988). Первинні 

суспензії нейральних клітин (НК) головного мозку плодів людини і тварин 

здебільшого складаються з нейральних клітин-попередників (НКП) – 

стовбурових, а також комітованих клітин різного ступеня зрілості, і 

характеризуються відносно низьким вмістом остаточно диференційованих клітин 

(ДК) (Tropepe V. et al., 1999). У процесі розвитку кількість НКП швидко 

зменшується, а їхні властивості змінюються. При цьому, якщо властивості НКП, 

отриманих з нервових тканин плодів (Uchida N. et al., 2000; Suslov O.N. et al., 

2002) і дорослих (Reynolds B.A., 1992; Alvarez-Buylla A., 2002) ссавців досліджені 

досить добре, то властивості постнатальних НКП вивчені у недостатній мірі. 

Разом з тим, вивчення особливостей функціонування ранніх постнатальних НКП 

дозволить отримати більш повне уявлення про механізми формування тканин 

головного мозку в неонатальному періоді. 

На сьогоднішній день дослідження НКП in vitro проводять у суспензійних 

(у вигляді нейросфер) (Tropepe V. et al., 1999; Pollard S.M. et al., 2008) або 

адгерентних (Sun Y. et al., 2008; Pollard S.M. et al., 2009) культуральних системах. 

Однак у зв'язку з відсутністю специфічного мікрооточення, біологічні властивості 

НКП у складі нейросфер і в двовимірних моношарових культурах у значній мірі 

відрізняються від їх властивостей у нервових тканинах in vivo. Тому розробка 

культуральних модельних систем, в яких умови функціонування НКП 

максимально наближені до нативної нервової тканини, є актуальною проблемою 

клітинної біології і нейробіології. 

За клітинним складом і властивостями близькими нативним тканинам 

являються агрегати і сфероїди, які в процесі культивування здатні утворювати як 

стовбурові, так і диференційовані клітини (Bernard A.B. et al., 2012; Lu H. et al., 

2012; Acikgöz A. et al., 2013; Cesarz Z., Tamama K., 2016). У них формується не 

тільки специфічна просторово-функціональна клітинна організація та міжклітинні 

взаємодії, але також реалізуються біохімічні сигнали, необхідні для виживання, 

проліферації і диференціювання клітин-попередників (Conover J.C., Notti R.Q., 

2008). Однак умови формування тривимірних структур (агрегатів), за яких НКП 

знаходяться в мікрооточенні, подібному до нервових тканин, залишаються 

маловивченими. 

Починаючи з 1990-х років зусилля дослідників були спрямовані на 

з'ясування можливості використання НКП для лікування нейродегенеративних 
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захворювань і травматичних ушкоджень мозку. Проведені дослідження показали, 

що трансплантовані клітини здатні виживати, мігрувати та диференціюватися в 

пошкодженому головному і спинному мозку (Kelly S., et al., 2004; Drury-Stewart 

D. et al., 2013). Однак питання направленої доставки, фіксації та візуалізації 

клітин у зоні ушкодження залишаються маловивченими. Також недостатньо 

досліджена можливість і ефективність застосування НКП у складі як суспензій, 

так і агрегатів для лікування нейродегенеративних захворювань. 

Використання ізольованих клітин у біології та регенеративній медицині 

вимагає розробки методів їх зберігання. Як правило, для довгострокового 

зберігання клітини кріоконсервують, а для короткострокового – зберігають за 

умов низьких позитивних температур. Раніше було вивчено вплив різних режимів 

кріоконсервування на субпопуляційний склад, а також функціональну активність 

ізольованих НКП плодів щурів (Гольцев А.М. та ін., 2004; Robert M.C. et al., 

2016). Також проводились роботи щодо кріоконсервування НСК у складі 

нейросфер (Espinosa-Jeffrey A. et al., 2002; Kuan T. et al., 2007). Проведені 

дослідження продемонстрували, що найкращі показники життєздатності 

кріоконсервованих НКП досягались при використанні повільних швидкостей 

охолодження під захистом 7-10% диметилсульфоксиду (ДМСО) за присутності 

сироватки крові. При цьому реакція НКП у складі агрегатів на дію факторів 

кріоконсервування та гіпотермічного зберігання (ГЗ) залишається не вивченою. 

Таким чином, дослідження умов утворення тривимірних агрегатів НК, 

вивчення впливу їх формування на біологічні властивості НКП і їх стійкість до дії 

факторів низькотемпературного зберігання є актуальною, науково і практично 

значущою проблемою, яка відкриває нові можливості для з'ясування механізмів 

розвитку, пошкодження та відновлення клітин нервових тканин. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконана у відділі кріобіохіміі Інституту проблем кріобіології і кріомедицини 

(ІПКіК) НАН України у рамках науково-дослідних тем: «Вивчення дії низьких 

температур на властивості стовбурових клітин та клітин-попередників в умовах 

експериментальної трансплантації та культивування» (шифр 2.2.6.34, номер 

державної реєстрації 0107U000538) та «Вивчення впливу кріоконсервування на 

біологічні властивості стовбурових клітин різного походження при 

моношаровому і об'ємному культивуванні та експериментальній трансплантації» 

(шифр 2.2.6.71, номер державної реєстрації 0112U003132). 

Мета і задачі дослідження. Мета роботи – встановити умови утворення 

багатоклітинних агрегатів ізольованими клітинами головного мозку людини і 

щурів в культурі, дослідити вплив їх формування на біологічні властивості 

нейральних клітин-попередників після кріоконсервування та гіпотермічного 

зберігання, вивчити ефективність трансплантації нейральних клітин-попередників 

в складі агрегатів щурам з травматичним пошкодженням спинного мозку. 

Відповідно до поставленої мети передбачалося вирішити такі завдання. 

1.  Визначити умови утворення агрегатів ізольованими нейральними 

клітинами-попередниками головного мозку плодів людини, а також плодів і 

новонароджених щурів. 
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2.  Дослідити вплив утворення тривимірних агрегатів на біологічні властивості 

в культурі (прикріплення, розпластування, міграцію, проліферацію, 

диференціювання) нейральних клітин-попередників головного мозку плодів 

людини, а також плодів і новонароджених щурів. 

3. Дослідити можливість використання тривимірних багатоклітинних агрегатів 

для селекції життєздатних нейральних клітин-попередників. 

4.  Вивчити вплив вихідного стану ізольованих нейральних клітин-

попередників на їх стійкість до пошкоджуючої дії факторів 

кріоконсервування та гіпотермічного зберігання. Визначити роль 

формування агрегатів для прогнозування виживання нейральних клітин-

попередників після низькотемпературного зберігання. 

5. Дослідити вплив гіпотермічного зберігання на біологічні властивості в 

культурі нейральних клітин-попередників плодів людини, а також плодів і 

новонароджених щурів в складі тривимірних агрегатів. 

6.  Дослідити вплив різних концентрацій ДМСО в середовищі 

кріоконсервування на життєздатність нейральних клітин і їх біологічні 

властивості в культурі. 

7. Дослідити вплив кріоконсервування на біологічні властивості в культурі 

ізольованих нейральних клітин-попередників плодів людини, а також 

плодів і новонароджених щурів у складі тривимірних агрегатів. 

8. На експериментальній моделі пошкодження спинного мозку щурів дослідити 

ефективність трансплантації кріоконсервованих нейральних клітин-

попередників плодів щурів у складі агрегатів. 

9. Визначити вплив магнітних наночасток Fe3O4 на морфофункціональні 

властивості нейральних клітин у складі суспензій і агрегатів з метою їх 

направленої доставки та візуалізації. 

Об'єкт дослідження – культивування нейральних клітин до і після 

кріоконсервування та гіпотермічного зберігання. 

Предмет дослідження – взаємозв'язок між тривимірним клітинним 

мікрооточенням і виживанням нейральних клітин-попередників головного мозку 

плодів людини, а також плодів і новонароджених щурів у культурі до і після 

кріоконсервування та гіпотермічного зберігання. 

Методи дослідження. Матеріалом дослідження служили ізольовані 

нейральні клітини головного мозку плодів людини, а також плодів і 

новонароджених щурів. Для вирішення поставлених завдань у роботі були 

використані наступні методи: виділення клітин, культивування клітин, 

кріоконсервування, світлова і флуоресцентна мікроскопія, морфометричний 

аналіз, імуноцитохімічні та біохімічні методи, спектрофотометрія, методи 

статистичного аналізу. 

Наукова новизна отриманих результатів. У роботі вперше були визначені 

головні фактори спонтанного утворення багатоклітинних агрегатів у процесі 

культивування гетерогенної суспензії ізольованих клітин головного мозку плодів 

людини, а також плодів і новонароджених щурів. 
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В роботі отримані оригінальні дані, які показують, що в агрегатах, подібно 

нейросферам, створюються сприятливі умови для проліферації і диференціювання 

нейральних клітин-попередників за відсутності екзогенних факторів росту, 

цитокінів і гормонів. 

Вперше показано, що у складі агрегатів НКП зберігають здатність до 

проліферації і диференціювання при більш тривалих термінах ГЗ ніж при їх ГЗ у 

складі суспензій. Установлено, що ГЗ нейральних клітин-попередників у складі 

агрегатів не вимагає присутності сироватки, яка є обов'язковим компонентом 

середовища зберігання поодиноких клітин. 

Вперше продемонстровано, що в складі агрегатів ізольовані НКП мають 

більш високу кріостійкість, ніж у складі суспензій. 

На експериментальній моделі травми спинного мозку у щурів вперше 

показано, що трансплантація кріоконсервованих НКП у складі агрегатів чинить 

більш виражену позитивну дію на відновлення рухливості задніх кінцівок щурів у 

порівнянні з суспензією. 

У роботі встановлено, що магнітні наночастки  Fe3O4, зв'язуючись з НК 

зовнішніх шарів агрегатів, дозволяють керувати їх рухом за допомогою дії 

градієнта напруженості магнітного поля, не впливаючи при цьому на здатність 

НКП у складі агрегатів мігрувати, проліферувати і диференціюватися. 

У роботі отримані дані, які вказують на можливість використання 

багатоклітинних агрегатів для селекції ізольованих життєздатних НКП з метою їх 

подальшого застосування в медичних та біологічних дослідженнях. 

Практичне значення отриманих результатів. Багатоклітинні агрегати НК 

можуть бути використані в якості моделі нервової тканини, що розвивається, для 

вивчення механізмів функціонування пренатальних та постнатальних НКП в 

умовах in vitro, що дозволяє з нових позицій розглянути клітинні механізми 

регенерації та репарації тканин центральної нервової системи. 

Визначені в роботі умови утворення ізольованими НК багатоклітинних 

агрегатів можуть бути використані для селекції життєздатних НКП.  

Отримані в роботі дані можуть послужити основою для розробки 

ефективних протоколів низькотемпературного зберігання НКП людини і тварин. 

Результати щодо кріоконсервування і ГЗ гетерогенних суспензій НК, 

отримані в даній роботі, вказують на важливе значення для виживання НКП 

тривимірного клітинного мікрооточення, що має як практичне, так і 

фундаментальне значення. 

Розроблені в дисертаційній роботі методичні підходи можуть бути 

використані для створення низькотемпературних банків НКП людини і тварин, 

придатних для наукового і клінічного застосування. 

Дисертантом встановлено більш високу, в порівнянні з суспензіями, 

терапевтичну дію НК у складі агрегатів при їх трансплантації щурам з 

пошкодженням спинного мозку, що вказує на перспективність їх використання в 

регенеративній медицині.  



6 

Розроблені та захищені патентами методи отримання ізольованих клітин 

можуть бути використані в клітинній інженерії, а також у медико-біологічних 

дослідженнях. 

Результати щодо особливостей взаємодії магнітних наночасток заліза з НК у 

складі агрегатів можуть бути застосовані в клітинній інженерії та регенеративній 

медицині. 

Матеріали дисертації використовуються в навчальному процесі 

біологічного факультету ХНУ ім. В.Н. Каразіна, а також кафедри фізіології 

ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. 

Результати дисертаційної роботи можуть бути рекомендовані для 

використання в навчальному процесі при підготовці фахівців у галузі кріобіології, 

нейробіології, клітинної біології. 

Особистий внесок здобувача. Автору дисертаційної роботи належить вибір 

теми, визначення мети і завдань дослідження, визначення методологічних основ 

виконання роботи. Результати роботи, викладені в дисертації, отримані автором 

особисто. Дисертантом самостійно проведено патентний та інформаційний 

пошук, висунута основна концепція роботи, здійснено аналіз отриманих 

результатів, написані всі розділи дисертації, сформульовані висновки. 

В опублікованих зі співавторами наукових роботах особистий внесок 

здобувача полягає в наступному: в роботах [1, 5, 53] у постановці завдань і 

теоретичному обґрунтуванні перспектив клінічного використання ізольованих СК 

для генної та клітинної терапії; в роботах [2, 3, 10, 18, 36, 41] у плануванні та 

проведенні експериментів з отримання ізольованих НК з тканин головного мозку 

людини і щурів та їх характеристиці в культурі, статистичній обробці, аналізі, 

обговоренні результатів та формулюванні висновків; у роботах [4, 13, 17, 19, 33, 

34, 38, 45] у формулюванні ідеї, плануванні та проведенні експериментів щодо 

визначення впливу сироватки і ДМСО на життєздатність ізольованих НК людини 

і щурів у культурі до і після кріоконсервування, статистичній обробці, аналізі, 

узагальненні результатів та формулюванні висновків; у роботах [7, 8, 14, 15, 35, 

37, 43, 44, 47, 49] у формулюванні ідеї, обґрунтуванні та постановці завдання, 

плануванні та проведенні експериментів щодо визначення впливу 

прекультивування і формування багатоклітинних агрегатів на виживання 

ізольованих НК до і після кріоконсервування, статистичній обробці, аналізі та 

узагальненні результатів, формулюванні висновків; у роботах [6, 42] у 

формулюванні ідеї, обґрунтуванні та експериментальному підтвердженні 

можливості використання агрегатів для селекції ізольованих НКП людини і 

щурів, статистичній обробці, аналізі результатів і формулюванні висновків; у 

роботах [9, 11] у постанові завдань, плануванні та проведенні експериментів щодо 

визначення впливу наночасток Fe3O4 на виживання ізольованих клітин у культурі, 

а також на перспективи використання наночасток заліза в медико-біологічних 

дослідженнях, статистичній обробці, аналізі, узагальненні результатів та 

формулюванні висновків у роботах [16, 20, 22, 23, 39, 46, 48, 50] у постановці 

завдань, формулюванні ідеї, плануванні та проведенні експериментів з вивчення 

впливу формування агрегатів, присутності сироватки та екстрактів фетальних 
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тканин на життєздатність ізольованих НК людини і щурів у культурі до і після ГЗ, 

статистичній обробці, аналізі, узагальненні результатів та формулюванні 

висновків; у роботах [12, 21, 40] в обґрунтуванні завдань, плануванні та 

проведенні експериментів щодо дослідження ефективності і безпеки 

трансплантації кріоконсервованих НК на відновлення рухливості кінцівок щурів з 

експериментальним травматичним пошкодженням спинного мозку, статистичній 

обробці, аналізі, узагальненні та інтерпретації результатів і формулюванні 

висновків; у роботах [24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 55, 56] в обґрунтуванні 

постанови завдань і проведенні експериментів щодо використання 

низькочастотної вібрації для дезагрегації тканин на ізольовані клітини, 

статистичній обробці отриманих результатів, їх аналізі та формулюванні 

висновків; у роботах [32, 51, 52, 54] у плануванні та проведенні експериментів 

щодо застосування кріоконсервованих ізольованих клітин плодів людини і тварин 

для лікування захворювань печінки та кістково-хрящових тканин в експерименті, 

статистичній обробці отриманих результатів, їх аналізі, обговоренні та 

формулюванні висновків. 

Автор висловлює щиру подяку колективу відділу кріобіохіміі ІПКіК НАН 

України, науковому консультанту д.б.н., проф. Петренко О.Ю., а також 

співавторам наукових публікацій за допомогу в проведенні експериментів і участь 

в обговоренні результатів та наукових дискусіях. 

Апробація результатів дисертації. Основні наукові результати, 

представлені в дисертації, доповідались та обговорювались на наукових форумах, 

у тому числі зарубіжних: l-му з'їзді Українського товариства кріобіології і 

кріомедицини (Харків, 1995); Всеукраїнській науковій конференції «Успіхи і 

перспективи розвитку кріобіології і кріомедицини» (Харків, 2001); 41 і                 

47 щорічних нарадах Міжнародного товариства кріобіології «CRYO -2004» 

(Пекін, КНР, 2004) і «CRYO -2010» (Бристоль, Велика Британія, 2010); 

конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми і досягнення 

кріобіології і кріомедицини. Структурна і функціональна організація стовбурових 

клітин в умовах дії низьких температур» (Харків, 2005); Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Фундаментальні науки – хірургії» (III скліфосовські 

читання) (Полтава, 2007); II з'їзді Українського товариства клітинної біології 

(Київ, 2007); науковій конференції з міжнародною участю «Нові кріобіотехнології 

для розв'язання фундаментальних і прикладних задач медицини» (Харків, 2008); 

конференції молодих вчених «Холод в біології і медицині 2009» (Харків, 2009); 

IV Всеросійському симпозіумі з міжнародною участю «Актуальні питання 

тканинної і клітинної трансплантології» (Санкт-Петербург, 2010); науково-

практичній конференції «Генетична і регенеративна медицина: проблеми та 

перспективи» (Київ, 2010); V з'їзді трансплантологів України (Харків, 2011); 

науково-практичній конференції «Актуальні проблеми регенеративної 

медицини», (Київ, 2012); VI Всеросійському з'їзді трансплантологів (Москва, 

Росія, 2012); Міжнародній науково-практичній конференції «Біотехнологія в 

клінічній медицині» (Донецьк, 2012); науковій конференції з міжнародним 

представництвом, присвяченій 40-річчю ІПКіК НАН України «Актуальні 
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проблеми кріобіології і кріомедицини» (Харків, 2012); науково-практичній 

конференції з міжнародною участю «Клітинні технології в акушерстві, 

гінекології, неонаталогії та дитячій неврології» (Київ, 2013); IV з'їзді 

Українського товариства клітинної біології з міжнародним представництвом 

(Ужгород, 2014);  науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Трансплантація – сьогодення, минуле та майбутнє» (Київ, 2013); Всеросійській 

науково-практичній конференції з міжнародною участю «Фундаментальні та 

прикладні аспекти біотехнології» (Іркутськ, 2015). 

Публікації. Основні положення і наукові результати дисертаційної роботи 

опубліковані в 56 наукових роботах, серед яких 25 статей у наукових фахових 

виданнях (10 з них цитуються в міжнародній базі Scopus), 5 статей в інших 

наукових виданнях, 4 патенти, 19 тез доповідей міжнародних і національних 

наукових конференцій, 2 методичні рекомендації, а також розділ колективної 

монографії. 

Структура і обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

огляду літератури, матеріалів і методів дослідження, 5 розділів результатів 

власних досліджень і їх обговорення, узагальнення результатів, висновків і списку 

використаної літератури. Дисертація викладена на 310 сторінках, ілюстрована 43 

таблицями і 162 рисунками (з них – 155 фотографій). Список використаної 

літератури включає 568 найменувань на 61 сторінці. 

Перелік умовних скорочень. EGF – епідермальний фактор росту, FGF – 

фактор росту фібробластів, GFAP – гліальний фібрилярний кислий білок, БрДУ – 

бромдіоксіуридин, ГЗ – гіпотермічне зберігання, ДК – диференційовані клітини, 

ЕСТ – ембріональна сироватка телят, МДА – малоновий діальдегід, МТТ –           

3-(4,5-диметилтіазол-2-іл)-2,5-дифеніл-2Н-тетразоліум бромід, НК – нейральні 

клітини, НСК – нейральні стовбурові клітини, НКП – нейральні клітини-

попередники, НЧФ – наночастки  феромагнетику Fe3O4, СДЩ – сироватка 

дорослих щурів, ССР – сахарозо-сольовий розчин, ТБК – тіобарбітурова кислота, 

ФБ – фосфатний буфер, НКПщ – нейральні клітин плодів щурів, НКНщ –

нейральні клітини новонароджених щурів, НКПл – нейральні клітини плодів 

людини. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

Огляд літератури 
В огляді літератури розглянуто сучасні уявлення про біологію нейральних 

стовбурових і прогеніторних клітин. Проведено аналіз ролі клітинного і 

позаклітинного мікрооточення в регуляції самовідтворення, проліферації і 

диференціювання НКП. Розглянуто різні джерела НКП, які можна 

використовувати в медико-біологічних дослідженнях. Описано найбільш 

поширені методи культивування нейральних ДК і клітин-попередників, які 

дозволяють вивчати особливості їхнього функціонування за умов in vitro. 

Обговорено принципи і способи зберігання нейральних тканин та ізольованих 

НКП при позитивних і негативних температурах. Узагальнення цих даних стало 
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основою для формулювання завдань, реалізація яких спрямована на досягнення 

мети дисертаційної роботи. 

 

Матеріали і методи досліджень 

У дослідженнях були використані НК, отримані з плодів людини, а також 

плодів і новонароджених щурів. 

Нейральні клітини плодів людини виділяли з абортивного матеріалу, 

отриманого в результаті планових легальних переривань вагітності за 

соціальними показниками. У жінок отримували письмову інформовану згоду на 

те, що матеріал буде використаний у дослідницьких цілях. Усі експериментальні 

дослідження були проведені до 2004 року і виконувалися відповідно до Закону 

України «Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людини» 

від 16.07.1999 р. та методичних рекомендацій «Етичні питання і норми при роботі 

з ембріональними тканинами людини» (Київ, 2004), узгоджених МОЗ України. 

Робота з тваринами проводилась відповідно до «Загальних принципів 

експериментів на тваринах», схвалених V Національним конгресом з біоетики    

(м. Київ, 2013), погоджених з положенням «IV Європейської конвенції про захист 

хребетних тварин, що використовуються для експериментальних та інших 

наукових цілей» (СЄД 123, Страсбург, 1986), та дозволом Комітету з біоетики 

ІПКіК НАН України. 

Клітини виділяли з тканин головного мозку плодів людини 8-12 тижнів 

гестації, з тканин головного мозку, печінки і шкіри плодів щурів 15-16 днів 

гестації, а також тканин мозку і печінки новонароджених щурів. Для цього 

фрагменти тканини поміщали до 0,25% розчину трипсину, інкубували 5-10 хв (в 

залежності від типу тканини) при 37 °С, переносили до середовища DMEM/F12, 

що містило 10% сироватки і механічно дезагрегували за допомогою вібрації на 

поодинокі клітини (Petrenko A.Yu., Sukach A.N., 1991). Отримані суспензії клітин 

фільтрували через нейлоновий фільтр. Життєздатність клітин оцінювали за 

виключенням 0,4% барвника трипанового синього, за забарвленням пропідіум 

йодидом та за МТТ тестом (Niks M., Otto M., 1990). Підрахунок життєздатності та 

кількості клітин проводили в камері Горяєва. Агрегати НК перед підрахунком 

дезагрегували піпетуванням на поодинокі клітини. 

Клітини культивували в 24-лункових пластикових планшетах («Corning», 

США) у СО2 інкубаторі (Binder C 170, Німеччина) при 37 °С в атмосфері             

5% CO2 – 95% повітря в концентраціях 0,5-6 х 10
6
 клітин/мл у середовищі 

DMEM/F12, збагаченому 0,6% глюкози, 2 мМ глутаміну, 3 мМ бікарбонату 

натрію, 10% ембріональної сироватки телят (ЕСТ) або сироватки дорослих щурів 

(СДЩ). Середовище культивування замінювали кожні 3-4 доби.  

Для формування нейросфер НК плодів людини культивували в концентрації 

1х10
6
 клітин/мл у середовищі DMEM/F12 без сироватки, збагаченому              

0,6% глюкози, 100 мкг/мл трансферину, 25 мкг/мл інсуліну, 20 нМ прогестерону, 

30 нМ селеніту натрію, 60 мкМ путресцину, 2 мМ глутаміну, 3 мМ бікарбонату 

натрію, 5 мМ HEPES і 2 мкг/мл гепарину за присутності 20 нг/мл hEGF і 20 нг/мл 

hbFGF.  
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Для диференціювання НКП плодів людини нейросфери та агрегати НК 

сіяли на покривні стекла, вкриті полі-орнітином, і культивували в збагаченому 

середовищі DMEM/F12 за відсутності цитокінів в присутності 10% ЕСТ. 

Для формування агрегатів НК культивували в 24-лункових планшетах у 

концентрації 4 х 10
6
 клітин/лунку в 0,5 мл середовища DMEM/F12, збагаченого 

10% СДЩ, протягом 60 хв, суспендуючи осілі клітини кожні 15 хв. Для 

відкріплення від підкладки клітини культивували при 37 °С у розчині 

трипсин/версен протягом 5 хв. 

Вивчення впливу наночасток феромагнетику Fe3O4 (НЧФ) на біологічні 

властивості НК проводили в процесі їх культивування в концентрації 2х10
6
 

клітин/мл в середовищі DMEM/F12 без сироватки за присутності 5, 1 і 0,1 мг/мл 

НЧФ, синтезованих в Інституті електрозварювання ім. Е.О. Патона. Концентрація 

вихідного «розчину» НЧФ становила 10 мг/мл. Для його приготування НЧФ 

«озвучували» в середовищі DMEM/F12 на ультразвуковому диспергаторі УЗДН-А 

(Росія), після чого стерилізували в автоклаві. 

Мікроскопічний аналіз і мікрофотозйомку культур проводили на 

флуоресцентних мікроскопах Olympus IX70 (Японія) і LSM 510 META (Karl Zeiss, 

Німеччина), а також на світловому інвертованому мікроскопі (AmScope MT3000, 

США). Морфометричний аналіз клітин проводився за допомогою програм 

AxioVision і Zeiss Image Examiner (обидві Karl Zeiss, Німеччина), а також з 

використанням програмного забезпечення AmScope (США). 

Для проведення імуноцитохімічних досліджень культури клітин фіксували в 

4% розчині параформальдегіду в фосфатному буфері (ФБ), потім 

пермеабілізували в 100% етиловому спирті і інкубували 60 хв при кімнатній 

температурі в 5% розчині нормальної сироватки кози в ФБ з 0,1% Тритоном Х-

100. Після цього клітини інкубували протягом ночі при 0÷4 °С з первинними 

антитілами, після чого клітини промивали та інкубували з вторинними антитілами 

протягом 30-40 хв при кімнатній температурі в темряві. В якості первинних 

антитіл використовували моноклональні анти-β тубулін 3 (mouse), анти-GFAP 

(mouse), анти-нестин (mouse), анти-віментин (rabbit). В якості вторинних антитіл 

використовували IgG, кон'югований з FITC, Chromeo 546 goat anti-mouse, 

Chromeo 488 goat anti-rabbit. Ядра клітин фарбували Hoechst 33342. 

Включення бромдіоксіуридину (БрДУ) в НК проводили після їх 

культивування за присутності 10 мкм БрДУ протягом 1 доби. Зафіксовані в        

4% розчині  параформальдегіду клітини послідовно інкубували в 1М і 2М 

розчинах HCl, після чого промивали та інкубували 12 хв при кімнатній 

температурі в 0,1M боратному буфері і 4 год в ФБ, який містив 5% нормальної 

сироватки кози. Після цього клітини інкубували протягом ночі при кімнатній 

температурі з первинними антитілами до БрДУ. Потім клітини промивали і 

інкубували при кімнатній температурі в темряві з вторинними антитілами, 

кон'югованими з FITS. 

Для вивчення впливу НЧФ на перекисне окислення ліпідів, НК в 

концентрації 1х10
6
 клітин/мл інкубували 60 хв при 37 °С в середовищі 

DMEM/F12 без сироватки в присутності 5, 1 і 0,1 мг/мл НЧФ. Контрольні клітини 



11 

не містили НЧФ. Через 0, 20 і 60 хв інкубації визначали вміст ТБК-активних 

продуктів і проводили підрахунок концентрації та життєздатності НК. 

Для визначення концентрації ТБК-активних продуктів до 400 мкл суспензії 

клітин додавали 3 мл 1,4% H3PO4, 1 мл 0,6% ТБК і додавали FeSO4 до кінцевої 

концентрації 1 мкМ. Пробірки інкубували на водяній бані при 90 °С. Після 

охолодження до проб додавали 4 мл n-бутанолу, перемішували і центрифугували 

10 хв при 700 g. Вимірювали різницю екстинції за довжини хвиль 535 і 580 нм 

бутанольної фази і розраховували кількість МДА. 

Гіпотермічне зберігання НК здійснювали при температурі 0÷4 °С у 

збагаченому сольовому середовищі DMEM/F12 і в сахарозо-сольовому розчині 

(ССР), який містив 250 мМ сахарози, 0,44 мМ КН2РО4, 5 мM КСl, 0,5 мM 

Na2HPO4, 1,5 мM CaCl2, 1 мM MgSO4 (Кравченко Л.П. та ін., 1997). При цьому НК 

зберігали у концентрації 40-50 х 10
6
 клітин/мл протягом 1–8 діб у пробірках для 

кріоконсервування («Nunc», США). Зберігання здійснювали за присутності та 

відсутності 10% ЕСТ або СДЩ. Гіпотермічне зберігання агрегатів проводили 

після їх утворення в процесі прекультивування НК. Для цього агрегати, утворені в 

одній лунці, збирали і переносили до стерильних пробірок. Обсяг суспензії 

агрегатів становив 200 мкл. До агрегатів додавали 1,8 мл розчину DMEM/F12 з 

або без СДЩ. Пробірки з суспензіями агрегатів зберігали при 0÷4 °С протягом    

10 діб. Після ГЗ суспензію агрегатів переносили з пробірок до 24-лункових 

планшетів і поміщали до СО2 інкубатора. Через 1 добу культивування замінювали 

середовище на свіже. Надалі заміну середовища здійснювали кожні 3 доби 

культивування. 

Заморожування НК проводили в полікарбонатному контейнері для 

заморожування Nalgene Mr. Frosty («Sigma-Aldrich», США) зі швидкістю               

1 град/хв до -80 ºС у кріоконтейнерах («Corning», США). Перед 

кріоконсервуванням до суспензій клітин по краплях додавали рівний об'єм 

розчину ДМСО до концентрацій 2,5; 5; 7; 7,5; 10 і 12,5%. Кінцева концентрація 

НК становила 20-30 х 10
6
 клітин/мл, обсяг – 200 мкл. До контрольних клітин 

додавали рівний об'єм середовища культивування. Клітини кріоконсервували в 

середовищі DMEM/F12 за присутності і відсутності 10% ЕСТ або СДЩ. 

Нейральні клітини, заморожені до -80 ºС, через добу поміщали в рідкий азот. 

Розморожування клітин проводили на водяній бані при +40 ºС. Після 

розморожування з метою відмивання від ДМСО до всіх проб додавали 10-кратну 

кількість середовища DMEM/F12, перемішували і центрифугували 5 хв при 100g. 

Осад клітин ресуспендували в 100 мкл середовища культивування. 

Кріоконсервування агрегатів проводили після їх формування в процесі 

прекультивування НК. Для цього агрегати, утворені в одній лунці, збирали, 

поміщали в контейнер для кріоконсервування, додавали до них по краплях рівний 

об'єм 20% розчину ДМСО, інкубували при +4 ºС протягом 15 хв і заморожували зі 

швидкістю 1 град/хв до -80 ºС. Через 1 добу контейнери з агрегатами НК 

переносили в рідкий азот. Розмороження агрегатів НК проводили на водяній бані 

при +40 ºС. ДМСО із зразків з агрегатами видаляли або центрифугуванням 

протягом 90 с при 100g з подальшим суспендуванням агрегатів в DMEM/F12 з 
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СДЩ, або розведенням середовищем культивування. Для видалення ДМСО 

розведенням кріоконсервовані агрегати одного кріоконтейнера після відігрівання 

сіяли в лунку 24-лункового планшета (200 мкл), додавали 1800 мкл середовища і 

культивували. При цьому кількість посіяних деконсервованих агрегатів 

дорівнювала кількості посіяних вихідних (контрольних) агрегатів. Після посіву з 

інтервалом в 15 хв двічі замінювали 80% середовища культивування, видаляючи, 

таким чином, ДМСО. Після видалення ДМСО агрегати одного контейнера сіяли в 

1 лунку 24-лункового планшета і культивували в DMEM/F12 з сироваткою. 

Формування моделі травматичного пошкодження спинного мозку 

проводили на 6-8-місячних безпородних білих щурах-самцях вагою 300-400 г. 

Дослідження було проведено на 50 тваринах, 5 з яких після операції померли. Всі 

експериментальні тварини були розділені на 5 груп: дві контрольні і три дослідні 

(рис. 1).  

Рис. 1. Схема трансплантації кріоконсервованих НК плодів щурів щурам з 

травматичним пошкодженням спинного мозку.  

За добу до операції тварин не годували. Анестезія здійснювалася 

внутрішньом’язовим введенням тварині 1 мл суміші, яка містила 0,18 мл             

2% ксілазину, 0,36 мл 10% кетаміну і 0,46 мл 0,5% розчину новокаїну. Операції 

проводили за стерильних умов. Пошкодження формували шляхом видалення 

правого сегмента спинного мозку завдовжки близько 2 мм на рівні 10 хребця 

грудного відділу згідно Воерлі (Woerly S. et al., 1998, 2001). Відразу після операції 

тваринам контрольної групи 1 в область пошкодження спинного мозку вводили 

100 мкл середовища DMEM/F12, тваринам контрольної групи 2 вводили              

50 мкл 13% альгінатного гідрогелю, попередньо змішаного в співвідношенні 1:1 з 

50 мкл середовища DMEM/F12. Тваринам дослідної групи 1 в область 

пошкодження спинного мозку вводили 50 мкл деконсервованих суспензій НК 

плодів щурів, які містили 4 х 10
6
 клітин, тваринам дослідної групи 2 – 50 мкл     

13% альгінатного гідрогелю, змішаного з 50 мкл (4х10
6
 клітин) деконсервованих 

суспензій НК. Тваринам дослідної групи 3 вводили 50 мкл 13% альгінатного 

гідрогелю, змішаного з 50 мкл суспензії деконсервованих агрегатів, утворених у 

результаті прекультивування суспензії НК (4 х 10
6
 клітин/мл). Прооперованих 

Деконсервовані НК 

плодів щурів 

13% альгінатний 

гель 

DMEM/F12 Агрегати 

Дослід 1 

n=7 

 

Дослід 2 

n=10 

 

Дослід 3 

n=10 

 

Контроль 2 

n=10 

 

Контроль 1 

n=8 

 Хірургічне пошкодження 

спинного мозку 
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тварин протягом 24 год утримували при температурі 32 °С для запобігання 

переохолодження. 

Визначення рухової активності проводили за допомогою модифікованого 

методу оцінки руху щурів у відкритому просторі (Basso D.M. et al., 1995) (табл. 1). 

 

Таблиця 1 

Оцінка порушень рухової активності задніх кінцівок щурів 

Порушення рухової активності * 
Індекс 

порушень 

Обидві кінцівки нерухомі 0 

Слабка рухливість однієї кінцівки, в іншій спостерігається тонус 1 

Слабка рухливість обох кінцівок 2 

Обмежена рухливість однієї кінцівки, слабка іншої 3 

Обмежена рухливість однієї кінцівки, волочіння іншої 4 

Обмежена рухливість однієї кінцівки, на іншу не спирається 5 

Помірна рухливість однієї кінцівки, на іншу слабо спирається 6 

Велика рухливість однієї кінцівки, слабка рухливість іншої 7 

Велика рухливість однієї кінцівки, обмежена рухливість іншої 8 

Велика рухливість обох кінцівок 9 

Повне відновлення рухливості кінцівок 10 

* «Слабка рухливість» – слабка рухливість одного суглоба; «обмежена 

рухливість» – обмежена рухливість одного або двох суглобів; «помірна 

рухливість» – обмежена рухливість трьох суглобів; «велика рухливість» – велика 

рухливість трьох суглобів або велика рухливість двох суглобів та обмежена 

рухливість одного суглоба. 

 

Реєстрацію рухової активності задніх кінцівок проводили через 1, 3, 14, 30, 

60 та 180 діб після операції. 

Статистичну обробку отриманих даних і аналіз результатів проводили за 

допомогою програми «Statistiсa 7.0» (StarSoft, США). Для порівняння та оцінки 

відмінностей використовували параметричний t-критерій Ст’юдента-Фішера. 

Відмінності вважалися статистично значущими при р < 0,05. 

У роботі використовували наступні реактиви: трипановий синій, пропідіум 

йодид, розчин Хенкса, середовище DMEM/F12, глюкоза, трансферин, інсулін, 

прогестерон, селеніт натрію, путресцин, глутамін, бікарбонат натрію, HEPES, 

гепарин, гентаміцин, амфотерицин Б, hEGF, hbFGF , параформальдегід, трипсин, 

розчин трипсин/версену, ЕСТ, нормальна сироватка кози, полі-l-орнітин, БрДУ, 

тритон Х100, МТТ, гліцин ( «Sigma», США); первинні антитіла до β-тубуліну 3, 

БрДУ ( «Sigma», США), GFAP, нестину і віментину ( «Abcam», Великобританія); 

вторинні антитіла Chromeo 546 goat anti-mouse, Chromeo 488 goat anti-rabbit 

(«Abcam», Велика Британія), IgG, кон'югованих з FITC (Sigma, США). Hoechst 

33342, ДМСО («Sigma», США). У роботі також використовували реактиви 

вітчизняного виробництва кваліфікації «хч» і «чда». 
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Основні результати досліджень 
 

Отримання і характеристика нейральних клітин людини і щурів. 
Нейральні клітини, отримані з тканин головного мозку плодів людини, а також 

плодів і новонароджених щурів, представляли собою гетерогенні суспензії, які 

складалися з НКП та диференційованих клітин (нейронів і клітин глії). 

У процесі культивування суспензій клітин головного мозку плодів людини 

без ЕСТ за присутності hbFGF та hEGF стовбурові/прогеніторні клітини 

проліферували, формуючи плаваючі колонії (нейросфери), здатні до росту (рис. 

2). 

 

 

 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Утворення (А, Б) і 

ріст (В, Г) нейросфер у 

процесі культивування 

НК плодів людини          

8 тижнів гестації за 

присутності hbFGF та 

hEGF і відсутності 

сироватки.  

Масштаб: 100 мкм. 

Видалення факторів росту і внесення до середовища ЕСТ приводило до 

прикріплення нейросфер з подальшою міграцією і диференціюванням їх клітин у 

β-тубулін 3-позитивні нейрони (рис. 3). 

 

 

 

Рис. 3. Міграція та 

диференціювання клітин 

прикріплених нейросфер 

(А). Фарбування клітин 

прикріпленої нейросфе-

ри антитілами до β-

тубулін 3 (Б). Масштаб: 

100 мкм. 

 

Культивування свіжовиділених НК плодів людини, а також плодів і 

новонароджених щурів у концентраціях вище 1 х 10
6
 клітин/мл у середовищі з 
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сироваткою без hbFGF та hEGF призводило до спонтанного утворення 

багатоклітинних агрегатів (рис. 4).  

Здатність спонтанно формувати агрегати, а також їх кількість, структура та 

розмір залежали від життєздатності і концентрації посіяних НК. Чим нижчою 

була життєздатність первинної суспензії, тим меншими були кількість і розмір 

агрегатів, а також щільність упаковки клітин у них (рис. 4). При культивуванні в 

концентраціях менше, ніж 1 х 10
6
 клітин/мл здатність НК формувати агрегати 

знижувалася, а при концентрації менше, ніж 0,5 х 10
6
 клітин/мл утворення 

агрегатів не відбувалось. 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Залежність 

розміру агрегатів, які 

формуються, від 

вихідної життєздатності 

нейральних клітин 

плодів щурів (НКПщ), 

нейральних клітин 

новонароджених щурів 

(НКНщ) та плодів 

людини (НКПл). 

Здатність спонтанно формувати агрегати була характерна тільки для НК 

плодів і новонароджених щурів першої доби життя. Нейральні клітини, виділені з 

головного мозку щурів на другу і третю добу після народження, 

характеризувалися низькою життєздатністю (за включенням трипанового 

синього) і агрегатів практично не формували (рис. 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Залежність 

здатності НК 

формувати агрегати 

від ступеня розвитку 

щурів. 
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Ці дані свідчать про те, що після народження швидко знижується кількість 

НКП і збільшується кількість остаточно диференційованих клітин, які формують 

міцні міжклітинні зв'язки, що призводить до їх пошкоджень в процесі виділення. 

У процесі культивування розмір і форма сформованих агрегатів 

змінювалися: частина неприкріплених агрегатів, внаслідок збільшення щільності 

упаковки клітин в них, перетворювалася в сфероїди (рис. 6 А, Б), які 

морфологічно не відрізнялись від нейросфер, інша частина агрегатів зливалась 

(рис 6 В), а деякі збільшувались у розмірах (рис 6 Г). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Утворення 

сфероїдів з агрегатів 

НК плодів щурів (А) і 

людини (Б). Злиття (В) 

і ріст (Г) агрегатів. 

Масштаб: 50 мкм. 

Крім того, агрегати, розмір яких перевищував 30 мкм, через кілька годин 

культивування починали прикріплятися до підкладки, після чого, як і у випадку 

нейросфер, спостерігалося формування НК довгих β-тубулін 3-позитивних 

відростків (рис. 7 А), якими мігрували недиференційовані клітини (рис. 7 Б). 

Після диференціювання в нейрони і клітини глії мігруючі клітини формували 

моношар. 

 

 

 

Рис. 7. Формування НК 

плодів щурів у складі 

агрегатів β-тубулін 3-

позитивних відростків (А), 

якими мігрували 

недиференційовані НК (Б, 

стрілки). Масштаб: 50 мкм. 

 

При цьому, моношар формувався не тільки за рахунок міграції клітин 

агрегатів, але також і за рахунок їх проліферації, на що вказує включення БрДУ 

до клітин моношару (рис. 8). 
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Рис. 8. Включення 

БрДУ (А) до клітин 

моношару, який 

утворюється після 

прикріплення агрегатів 

НК плодів щурів (Б).  

Масштаб: 50 мкм. 

 

Коли площа моношару досягала 70% площі лунки, на ньому з'являлися 

спочатку β-тубулін 3-позитивні клітини з морфологією нейробластів (рис. 9), а 

потім колонії недиференційованих нестин-/віментин-позитивних клітин (рис. 10), 

що свідчить про присутність у вихідних суспензіях НКП. 

 

 

Рис. 9. Утворення -

тубулін 3-позитивних 

клітин (Б) з морфо-

логією нейробластів на 

7 добу культивування 

агрегатів НК 

новонароджених щурів.  

Масштаб: 50 мкм.  

 

 

 

Рис. 10. Імуноцито-

хімічне забарвлення 

культури свіжовиді-

лених НК новонародже-

них щурів через 13 діб 

культивування в 

присутності СДЩ (А) 

на маркер НПК 

віментин (Б) та НСК - 

нестин (В). Ядра клітин 

пофарбовані барвником 

Hoechst (Г).  

Масштаб: 100 мкм. 

 

Слід зазначити, що життєздатність НК первинної суспензії і НК у складі 

агрегатів істотно відрізнялась: якщо в свіжовиділених суспензіях вона становила 
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33-40%, то в складі агрегатів перевищувала 80% (табл. 2). Цей факт свідчить про 

те, що агрегати формуються здебільшого життєздатними клітинами. 

 

Таблиця 2 

Вплив формування агрегатів на життєздатність нейральних клітин (М± m) 

 
 

Нейральні клітини 

Життєздатність, % 

Суспензія 

свіжовиділених 

клітин 

Клітини в складі 

агрегатів після 1 доби 

культивування 

Плодів людини (n = 24) 32,5±9,8 83,3±7,5  

Плодів щурів (n = 10) 44,5±9,5 85,4±6,5  

Новонароджених щурів (n = 10) 40,2±7,4 80,1±5,4 

 

У процесі культивування також спостерігалось прикріплення поодиноких 

клітин, але, на відміну від клітин у складі агрегатів, після розпластування вони 

характеризувались здебільшого гліальною морфологією. Ці дані вказують на те, 

що в агрегати об'єднуються життєздатні, недиференційовані клітини, які більш 

стійкі до дії факторів процедури виділення в порівнянні з диференційованими 

клітинами. Отже, в процесі формування агрегатів відбувається селекція 

життєздатних НКП. 

Таким чином, отримані дані продемонстрували, що, з одного боку, аналіз 

кількості і структури агрегатів дозволяє оцінити життєздатність суспензій НК, а з 

іншого – формування агрегатів НК в процесі їх короткострокового культивування 

дозволяє проводити селекцію життєздатних НКП людини і тварин. 

Гіпотермічне зберігання ізольованих нейральних клітин. Нейральні 

клітини в складі суспензій характеризувались високою чутливістю до ГЗ. При 

цьому виживаність НК плодів щурів у процесі зберігання була вищою, ніж НК 

новонароджених, хоча динаміка зміни їх життєздатності практично не 

відрізнялась (рис. 11, 12).  

 

 

 

Рис. 11. Вплив ГЗ в 

ССР і DMEM/F12 на 

життєздатність і 

концентрацію НК 

новонароджених 

щурів. 

Примітка.  

* – відмінності 

статистично значущі 

відносно середовища 

без сироватки,  

p < 0,05. 
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Рис. 12. Вплив ГЗ в 

ССР і DMEM/F12 на 

життєздатність і 

концентрацію НК 

плодів щурів. 

 

 

Як видно з рис. 11 та 12, життєздатність НК плодів і новонароджених щурів 

збільшувалась протягом першої доби ГЗ, що, очевидно, відбувалось за рахунок 

руйнування частини пошкоджених клітин, на що вказує зниження їх кількості. 

Подальше зберігання до 3 діб не впливало на життєздатність клітин, після чого 

відбувалось її зниження, залежне від часу ГЗ. Присутність 10% СДЩ не впливало 

на зміну життєздатності НК плодів щурів (рис. 12), але достовірно збільшувало 

життєздатність НК новонароджених щурів при зберіганні в ССР (рис. 11). 

Гіпотермічне зберігання суспензії НК плодів людини призводило до 

поступового зниження їх життєздатності, яка через 4 доби зберігання становила 

близько 20% від рівня свіжовиділених клітин. Присутність 10% ЕСТ у середовищі 

зберігання достовірно (в середньому на 30%) збільшувало життєздатність клітин 

(рис. 13). При цьому кількість НК плодів людини в процесі ГЗ знижувалась не так 

різко, як у НК плодів і новонароджених щурів. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 13. Вплив ГЗ у 

середовищі Хенкса 

на життєздатність і 

концентрацію НК 

плодів людини.  

Примітка.  

* – відмінності 

статистично значущі 

відносно середовища 

без ЕСТ, p < 0,05. 

 



20 

Культивування дозволило визначити терміни ефективного ГЗ, у межах 

якого клітини зберігали здатність метаболізувати МТТ, формувати агрегати, 

клітинний моношар і колонії недиференційованих клітин. Так, для НК 

новонароджених і плодів щурів час ефективного ГЗ у DMEM/F12 без сироватки 

становив 1, а в ССР без сироватки – 3 доби. За присутності СДЩ час ефективного 

ГЗ нейральних клітин новонароджених щурів і НК плодів щурів у DMEM/F12 

збільшувався до двох і чотирьох діб відповідно. При ГЗ нейральних клітин плодів 

і новонароджених щурів у ССР вплив СДЩ був менш вираженим. Час 

ефективного ГЗ нейральних клітин плодів людини в мінімальному сольовому 

середовищі Хенкса становив дві доби, а присутність 10% ЕСТ у середовищі 

зберігання збільшувала його до трьох діб. При цьому слід зазначити, що час, 

необхідний для прикріплення агрегатів, утворення моношару і появи на ньому 

нейробластів і колоній недиференційованих клітин після ефективних строків ГЗ 

НК плодів людини і щурів у складі суспензії збільшувався, у порівнянні з 

свіжовиділеними клітинами, на 1-4 доби. Це зміщення у часі можна пояснити як 

виникненням нелетальних ушкоджень у життєздатних клітин, для відновлення 

яких необхідний певний час, так і зменшенням кількості клітин внаслідок загибелі 

частини з них у процесі ГЗ. 

Для ГЗ нейральних клітин у складі агрегатів використовували сольові 

середовища Хенкса і DMEM/F12. Проведені дослідження показали, що ГЗ 

нейральних клітин новонароджених і плодів щурів у середовищі DMEM/F12 

протягом 6 діб у складі агрегатів істотним чином не впливало на їх структуру і 

розмір. При продовженні термінів ГЗ розміри агрегатів, а також і щільність 

упаковки клітин в них зменшувались. 

МТТ тест продемонстрував, що близько 50% НК новонароджених щурів 

(рис. 14) і більше 80% НК плодів щурів (рис. 15) у складі агрегатів були здатні 

перетворювати МТТ у формазан.  

 

 

 

Рис. 14. Зміна ступеня 

утворення формазану НК 

новонароджених щурів у 

складі агрегатів після їх ГЗ 

у DMEM/F12. Кількість 

забарвлених агрегатів 

дорівнює сумі інтенсивно 

(чорні стрілки) і частково 

(сині стрілки) забарвлених 

агрегатів. Незабарвлені 

агрегати – червоні стрілки. 

Примітка. * – відмінності 

статистично значущі 

відносно середовища без   

СДЩ, р < 0,05. 
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При цьому агрегати, клітини яких метаболізували МТТ, за кількістю 

утвореного формазану можна було розділити на інтенсивно і слабо, або частково, 

профарбовані (рис. 14). У процесі ГЗ кількість агрегатів, клітини яких 

метаболізували МТТ, поступово зменшувалась, причому при ГЗ агрегатів НК 

новонароджених щурів це зниження було більш вираженим (рис. 14, 15). 

Присутність у середовищі сироватки не впливала на здатність метаболізувати 

МТТ нейральними клітинами плодів щурів після їх ГЗ у складі агрегатів (рис. 15), 

проте збільшувала кількість профарбованих формазаном НК новонароджених 

щурів при їх ГЗ у складі агрегатів впродовж 3 і 4 діб (рис. 14). 

 

 

 

Рис. 15. Зміна інтенсив-

ності утворення формазану 

НК плодів щурів у складі 

агрегатів після їх ГЗ в 

середовищі DMEM/F12. 

Кількість забарвлених 

агрегатів дорівнює сумі 

інтенсивно і частково 

забарвлених агрегатів. 

Примітка. * – відмінності 

статистично значущі 

відносно контролю, р<0,05. 

 

У таблиці 3 наведено вплив ГЗ на стадії культивування НК плодів і 

новонароджених щурів у складі багатоклітинних агрегатів у середовищі 

DMEM/F12 за відсутності та присутності СДЩ. Культивування показало, що 

біологічні властивості агрегатів НК новонароджених щурів після 4 діб ГЗ за 

відсутності СДЩ були подібними до біологічних властивостей агрегатів 

свіжовиділених клітин (табл. 3): агрегати активно прикріплювалися, їх клітини 

мігрували і розпластувалися, формуючи моношар, на якому з'являлись β-тубулін 

3-позитивні нейробласти і колонії недиференційованих клітин.  

Відмінність від вихідних агрегатів полягала в збільшенні часу, необхідного 

для прикріплення агрегатів до підкладки, формування моношару і появи 

нейробластів і колоній недиференційованих клітин на 1-2 доби (табл. 3). 

Додавання СДЩ до середовища збільшувало термін ефективного зберігання 

клітин агрегатів до 5 діб (табл. 3). 

Здатність НК плодів щурів у складі агрегатів прикріплюватися, мігрувати, 

розпластуватися і формувати моношар з подальшою появою на ньому                   

β-тубулін 3-позитивних нейробластів і колоній недиференційованих клітин, 

зберігалась при їх ГЗ, незалежно від присутності в середовищі сироватки, 

протягом 6 діб (табл. 3). 
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Таблиця 3 

Вплив на стадії культивування гіпотермічного зберігання НК плодів та 

новонароджених щурів у складі багатоклітинних агрегатів  
Ч
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 Контроль Плоди 1  2 5-6 6-7 8-10 

Новонародж. 1-2 4 5-6 6-8 9-11 

 

 

1 

DMEM/F12 Плоди 1  2  5-7 6-8 8-11 

Новонародж. 1-2 4-5 5-6 6-8 9-12 

DMEM/F12 

+СДЩ 

Плоди 1  2 5-6 6-7 8-10 

Новонародж. 1-2 4-5 5-6 6-8 9-12 

 

 

3 

DMEM/F12 Плоди 1 2 6-8 7-10 10-11 

Новонародж 3 7 6-8 7-9 11-12 

DMEM/F12 

+ СДЩ 

Плоди 1 2 6-7 7-9 10-11 

Новонародж. 3 7 6-8 7-9 11-12 

 

 

4 

DMEM/F12 Плоди 2 3 6-9 9-10 11-12 

Новонародж. 4 7 8-10 9-11 12-14 

DMEM/F12 

+ СДЩ 

Плоди 2 3 6-8 8-10 10-11 

Новонародж. 3 7 8-10 9-11 12-14 

 

 

5 

DMEM/F12 Плоди 2 4 12-13 14-16 15-17 

Новонародж. 4-5 7 13-15 13-16 – 

DMEM/F12 

+ СДЩ 

Плоди 2 3 11-12 12-14 14-16 

Новонародж. 4 7 11-12 12-14 14-16 

 

 

6 

DMEM/F12 Плоди 3 4-5 12-14 14-16 16-18 

Новонародж – – – – – 

DMEM/F12 

+ СДЩ 

Плоди 2 3  11-13 13-15  15-17 

Новонародж – – – – – 

 

Таким чином, у складі агрегатів НКП плодів людини і щурів, а також 

новонароджених щурів зберігають здатність до проліферації і утворення колоній 

при ГЗ протягом 6 і 4 діб відповідно, що в 2 рази довше в порівнянні з НКП у 
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складі суспензій. При цьому гіпотермічне зберігання НКП у складі агрегатів не 

вимагає присутності сироватки, яка є обов'язковим компонентом середовища 

зберігання НКП у складі суспензій поодиноких клітин. 

Проведені дослідження також продемонстрували, що виникнення 

пошкоджень в процесі ГЗ проявляється в зниженні здатності НК формувати 

агрегати, а також у зменшенні їх розмірів і зниженні щільності упаковки в них 

клітин. 

Кріоконсервування ізольованих нейральних клітин. В якості 

кріопротектора був використаний ДМСО, який найбільш часто застосовують при 

кріоконсервуванні нервових тканин і ядерних клітин. Дослідження впливу 

кріопротектора на НК продемонструвало, що еквілібрація клітин протягом 15 хв 

при +4 °С у середовищі, що містило ДМСО в кількостях, які перевищували 2%, 

призводила до зниження їх життєздатності незалежно від присутності сироватки 

(табл. 4, 5). 

 

Таблиця 4 

Вплив ДМСО на життєздатність свіжовиділених 

НК плодів людини (M±m, n = 10) 

Конц. 

ДМСО, % 

0 

(Контроль) 

2 3,5 7 10 12 

Життєзд., 

% 
47,18,4 

(100%) 

32,09,

8 (68%) 

25,010,4* 

(53%) 

11,94,9* 

(25%) 

10,04,2* 

(21%) 

5,04,6* 

(11%) 

Примітки. Життєздатність вимірювали після 15 хв інкубації клітин у середовищі з 

ДМСО при +4 С. * – відмінності статистично значущі відносно контролю,          р 

< 0,05. 

 

Еквілібрація НК у середовищі з ДМСО в концентраціях, які перевищували 

7,5%, призводила до зниження також і кількості клітин (табл. 5).  

Таблиця 5 

Вплив ДМСО на життєздатність і концентрацію свіжовиділених 

НК новонароджених щурів (M±m, n = 10) 

Концентрація 

ДМСО, % 

В присутності 10%СДЩ У відсутності СДЩ 

Життєздатність, 

% 

Конц., 

1х10
6 

клітин/мл 

Життєздатність, 

% 

Конц., 

1х10
6 

клітин/мл 

0 (Контроль) 56,2±8,4 21,7±1,6 54,0±9,2 21,0±3,0 

2,5 48±5,2 21,1±1,6 49,2±3,8 18,9±1,2 

5 48,6±5,8 19,4±01,4 48,2±4,8 19,4±1,6 

7,5 34±3,2* 15,5±0,48
#
 35,0±7,8* 15,4±1,0

#
 

10 24,2±3,0* 15,6±1,6
#
 22,8±4,2* 14,9±1,8

#
 

12,5 13,4±3,2* 15,8±1,2
#
 15,8±1,2* 14,7±1,4

#
 

Примітки. Життєздатність вимірювали після 15 хв інкубації клітин у середовищі з 

ДМСО при +4С. #, * – відмінності статистично значущі відносно відповідного 

контролю (без ДМСО), р < 0,05. 
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Присутність у середовищі культивування 0,1-0,5% ДМСО не впливала на 

біологічні властивості НК, а в концентраціях 1,25 і 2% ДМСО пригнічувала 

прикріплення і розпластування поодиноких клітин, а також знижувала кількість і 

розмір сформованих агрегатів (табл. 6). 

При цьому проведені експерименти показали, що еквілібрація НК протягом 

15 хв за присутності ДМСО, концентрація якого не перевищує 10%, не впливала 

на біологічні властивості клітин у культурі у разі подальшого відмивання 

кріопротектора. 

 

Таблиця 6 

Вплив ДМСО на здатність НК новонароджених щурів формувати агрегати 

(M±m, n = 8) 

Концентрація 

ДМСО, % 

Кількість НК, які 

формують агрегати, % 

Розмір 

агрегатів, мкм 

0 (Контроль) 70,2±7,1 71,1±30,4 

0,1 85,3±8,9* 79,8±21,7 

0,5 75,1±7,5 70,8±25,7 

1,25 18,9±10,1* 20,2±5,3* 

2 5,1±2,0* 10,2±3,5* 

Примітки. Вихідна життєздатність НК складала 56,2±4,2%. * – відмінності 

статистично значущі відносно контролю (без ДМСО), р < 0,05.  

 

Нейральні клітини кріоконсервували в складі суспензій і агрегатів. З метою 

вивчення впливу вихідного стану клітин на кріостійкість, в експериментах 

використовували НК з «високою» (49-62%) і «низькою» (17-30%) життєздатністю. 

Кріоконсервування НК новонароджених щурів у складі суспензій, 

незалежно від їх вихідної життєздатності, концентрації кріопротектора і 

присутності сироватки, після відмивання ДМСО призводило до зниження 

кількості клітин у 3-4 рази. Разом з тим, рівень життєздатності залежав від 

вихідного стану НК, присутності сироватки і концентрації ДМСО у середовищі 

(рис. 16).  

Після кріоконсервування за присутності сироватки життєздатність НК 

новонароджених щурів знижувалась у 1,5-3,5 рази, а за її відсутності – в             

1,5-6 разів. Кріоконсервування за присутності 2,5% ДМСО та 10% СДЩ 

призводило до падіння життєздатності НК з «низькою» життєздатністю в 3,5, а з 

«високою» – в 3 рази. Збільшення концентрації ДМСО до 5-10% 

супроводжувалося зниженням життєздатності клітин після їх кріоконсервування 

за присутності 10% СДЩ у 1,5-2 рази. Подальше збільшення концентрації ДМСО 

до 12,5% призводило до зниження життєздатності НК після кріоконсервування за 

присутності 10% СДЩ у 3 рази (рис. 16). 
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Рис. 16. Вплив 

кріоконсервування за 

присутності ДМСО на 

життєздатність НК 

новонароджених щурів з 

«низькою» та «високою» 

вихідною життєздатністю.  

Примітка. * – відмінності 

статистично значущі 

відносно 7,5% ДМСО,        

р < 0,05. 

 

Кріоконсервування НК плодів людини також супроводжувалось зниженням 

їх концентрації та життєздатності (табл. 7). 

Таблиця 7 

Вплив кріоконсервування за присутності 7% ДМСО та 10% ЕСТ на 

життєздатність і концентрацію НК плодів людини (M±m, n = 8) 

Вихідні 

клітини 

Після 

кріоконсервування 

Після кріоконсервування 

та відмивання ДМСО 

Життєзд., 

% 

Концентр., 

1х10
6
 кл/мл 

Життєзд., 

% 

Концентр., 

1х10
6
 кл/мл 

Життєзд., 

% 

Концентр., 

1х10
6
 кл/мл 

17,0±6,5 121,8±19,4 4.3±1,8* 110,6±12,4 4.5±1,6* 94,5±8,8* 

48,6±10,5 92,8±13,8 15,1±5,9* 73,4±9,6* 15,0±5,5* 61,8±9,0* 

Примітка. * – відмінності статистично значущі відносно відповідних показників 

вихідних клітин, р < 0,05. 

 

Це зниження залежало від вихідної життєздатності клітин і концентрації 

ДМСО. Максимальні значення життєздатності і концентрації клітин 

спостерігались після кріоконсервування НК плодів людини з «високою» 

життєздатністю під захистом 7% ДМСО за присутності сироватки (табл. 7). За цих 

умов життєздатність клітин з вихідною життєздатністю 48,5 ± 10,5% знижувалась 

у 3 рази, а концентрація клітин зменшувалась на 10-20%. При цьому 

життєздатність НК плодів людини з вихідною життєздатністю 17,0 ± 6,5% 

знижувалась у 4 рази.  

Таким чином, НК плодів людини і новонароджених щурів з низьким рівнем 

вихідної життєздатності характеризуються більш високою чутливістю до 

пошкоджень факторами кріоконсервування. (рис. 16, табл. 7). 

Культивування кріоконсервованих суспензій НК продемонструвало 

взаємозв'язок між їх життєздатністю, розмірами сформованих агрегатів і 

кріопротекторними властивостями середовища. Чим нижчою була життєздатність 

кріоконсервованих клітин, тим меншого розміру агрегати вони формували. При 
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цьому НК, кріоконсервовані в складі суспензій з «низькою» життєздатністю, 

незалежно від концентрацій ДМСО, в культурі агрегати або не формували, або 

формували агрегати розміром менше 30 мкм, які до підкладки не 

прикріплювалися і клітини яких гинули протягом 1-3 діб культивування. 

Результати проведених експериментів показали, що здатність формувати 

агрегати (рис. 17), НКП яких диференціюються і проліферують (рис. 18), 

зберігається при кріоконсервуванні суспензій НК з вихідною життєздатністю (за 

трипановим тестом) вищою, ніж 50% за присутності 7,5-10% ДМСО і               

10% сироватки. 

 

Рис. 17. Вплив кріоконсерву-

вання НК новонароджених 

щурів з «високою» 

життєздатністю з 10% СДЩ і 

ДМСО на кількість клітин, що 

формують агрегати через         

1 добу культивування.  

Примітка. * – відмінності 

статистично значущі відносно 

НК, кріоконсервованих за 

присутності 10% ДМСО,         

р < 0,05.  

 

Рис. 18. Вплив кріоконсерву-

вання за присутності ДМСО та 

10% СДЩ на здатність НК 

новонароджених щурів 

формувати колонії 

недиференційованих клітин. 

Примітка. * – відмінності 

статистично значущі відносно 

НК, кріоконсервованих за 

присутності 10% ДМСО,         

р < 0,05. 

При цьому у порівнянні з вихідними клітинами спостерігалося збільшення 

часу, необхідного для формування НК, кріоконсервованими у складі суспензій, 

моношару, появи нейробластів і колоній недиференційованих клітин, що можна 

пояснити виникненням у процесі кріоконсервування пошкоджень клітин, а також 

втратою частини клітин. 
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Кріоконсервування в складі агрегатів продемонструвало, що, на відміну від 

суспензій, вихідна життєздатність НК не відіграє визначальної ролі для їх 

виживання в культурі (рис. 19). 

 

 
Рис. 19. Вплив кріоконсервування агрегатів, сформованих НК новонароджених 

щурів (А), плодів щурів (Б) і плодів людини (В) з «низькою» і «високою» 

вихідною життєздатністю, на стадії їх культивування. 

 

Біологічні властивості в культурі кріоконсервованих агрегатів, сформованих 

НК новонароджених щурів як «високої», так і «низької» життєздатності лише в 

незначній мірі відрізнялась між собою і від контрольних клітин, що виражалось у 

збільшенні часу, необхідного для прикріплення агрегатів, формування моношару, 

утворення нейробластів і колоній НКП (рис. 19 А). Причинами такого зсуву у часі 

стадій культивування може бути як втрата частини клітин, так і виникнення 

нелетальних ушкоджень у процесі кріоконсервування, відновлення яких вимагає 

певного часу. У порівнянні з контрольними агрегатами, час прикріплення         

80% агрегатів НК новонароджених щурів (рис. 19 А) збільшувався на 3 доби, час 

формування моношару – на 3-4 доби, поява нейробластів – на 7 і формування 

колоній – на 7- 8 діб. При культивуванні кріоконсервованих агрегатів НК плодів 

щурів (рис. 19 Б) час, необхідний для їх прикріплення, формування моношару і 
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появи на ньому нейробластів і колоній недиференційованих клітин збільшувався 

на 2 доби в порівнянні з контролем. Також на 2 доби подовжувався час 

формування моношару при культивуванні кріоконсервованих агрегатів НК плодів 

людини (рис. 19 В). 

Проведені експерименти також продемонстрували, що для виживання і 

повноцінного функціонування НК, кріоконсервованих у складі агрегатів, 

важливим є збереження їх структурної цілісності. Клітини зруйнованих агрегатів 

у процесі культивування, як правило, гинули. Ймовірно, руйнування агрегатів 

призводить до втрати міжклітинного матриксу та порушення адгезивних 

властивостей клітин, що, поряд з ушкодженнями, які виникають у процесі 

кріоконсервування, сприяє розвитку апоптозу і призводить до загибелі клітин. 

Таким чином, проведені дослідження показали важливу роль вихідної 

життєздатності НК для виживання НКП після їх кріоконсервування в складі 

суспензії поодиноких клітин. У складі багатоклітинних агрегатів НКП більш 

стійкі до дії факторів кріоконсервування, ніж у складі суспензій поодиноких 

клітин. 

 

Трансплантація щурам з травматичним пошкодженням спинного 

мозку кріоконсервованих нейральних клітин-попередників. З метою 

з'ясування перспектив використання ізольованих НКП для лікування 

нейродегенеративних захворювань були проведені експерименти щодо вивчення 

впливу трансплантації кріоконсервованих НКП плодів щурів у складі суспензій і 

агрегатів на відновлення рухової активності щурів з експериментальною травмою 

спинного мозку. 

Для фіксації трансплантованих НКП у зоні пошкодження спинного мозку 

використовували альгінат – лінійний аніонний полісахарид, який за присутності 

двовалентних катіонів утворює сітчастий гель (Leea K.Y., Mooneya D.J., 2012). 

Будучи біосумісними, гідрогелі альгінату широко застосовуються для 

інкапсуляції клітин і зрізів з метою їх імуноізоляціі (Goren A. et al., 2010; Gimi B., 

Nemani K.V., 2013). При цьому було показано, що трансплантовані НКП, 

інкапсульовані в альгінатному гідрогелі, здатні виживати, диференціюватись, 

мігрувати та інтегруватись до тканини спинного мозку реципієнта (Wu S. et al., 

2001; Prang P. et al., 2006). 

Отримані дані продемонстрували, що введення в зону пошкодження 

розчину альгінату без клітин не впливало на зміну рухливості задніх кінцівок 

експериментальних тварин. У той же час, результати проведених експериментів, 

представлені в табл. 8, показали достовірне збільшення, в порівнянні з обома 

контролями, індексу рухів задніх кінцівок щурів на 60-у добу в дослідних групах, 

де спільно з альгінатним гідрогелем трансплантували кріоконсервовані НКП 

плодів щурів у складі суспензії (дослідна група 2) і в складі агрегатів (дослідна 

група 3). При цьому індекс рухів кінцівок у дослідній групі 2 збільшувався до 6,2, 

а в дослідній групі 3 – до 6,8 (табл. 8). Таке збільшення індексу рухів 

характеризувалось помірною рухливістю трьох суглобів однієї ноги і одного 

суглоба іншої. Слід зазначити, що через 180 діб після трансплантації 
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кріоконсервованих НКП плодів щурів у складі агрегатів індекс рухів задніх 

кінцівок був достовірно вищим, ніж після трансплантації кріоконсервованих НКП 

плодів щурів у складі суспензій. Це свідчить про те, що сумісна трансплантація з 

альгінатним гідрогелем кріоконсервованих НКП у складі агрегатів чинить більш 

виражений ефект у порівнянні з суспензією. 

 

Таблиця 8 

Динаміка відновлення рухової активності задніх кінцівок щурів після 

трансплантації кріоконсервованих НКП плодів щурів (M±m) 

 

Час після 

операції 

Індекс руху задніх кінцівок 

Контроль 1 

(n=8) 

Контроль 2 

(n=10) 

Дослід 1 

(n=7) 

Дослід 2 

(n=10) 

Дослід 3 

(n=10) 

1 доба 0,2±0,2 0,7±0,4 0,7±0,5 0,8±0,7 0,7±0,6 

3 доби 0,7±0,3 1,0±0,01 0,8 ±0,4 0,8±0,5 0,9±0,5 

14 діб 4,3±0,5 4,0±0,5 3,6±0,5 3,8±0,8 4,5±0,9 

30 діб 4,6±0,6 4,4±0,4 5,0±0,4 4,4±0,7 5,2±0,6 

60 діб 5,0±0,5 4,9±0,5 5,2±0,4 6,2±0,4*
+
 6,8±0,5*

+
 

180 діб 5,2±0,5 5,0±0,1 6,0±0,9 6,4±0,7*
+
 7,8±0,6*

+ 
 

Примітки. Контроль 1 – без лікування; контроль 2 – введення розчину альгінату; 

дослід 1 – уведення суспензії НК; дослід 2 – введення розчину альгінату з 

суспензією НК; дослід 3 -– уведення розчину альгінату з агрегатами НК.  

* – відмінності статистично значущі відносно контролю 1, p < 0,05;                        

+ – відмінності статистично значущі відносно контролю 2, p < 0,05;                        

 – відмінності статистично значущі відносно досліду 2, p < 0,05. 

 

Морфологічний аналіз тканин грудної та черевної порожнини 

експериментальних тварин, який проводили через 6 місяців після трансплантації, 

новоутворень не виявив, що свідчить про біобезпеку кріоконсервованих НКП. 

Гістологічний аналіз зони пошкодження фрагментів спинного мозку, який 

проводили через 120 діб після початку експерименту, показав, що структура 

нервової тканини, яка формувалася в області пошкодження, у різних 

експериментальних груп тварин відрізнялась між собою. При цьому найбільш 

впорядковані структури нервової тканини в області пошкодження формувались 

після трансплантації кріоконсервованих НКП плодів щурів у складі агрегатів 

спільно з альгінатним гідрогелем (рис. 20). 

Отримані дані вказують, що для ефективного виживання і функціонування 

трансплантованих НКП важливим є їх тривимірне мікрооточення, а також 

фіксація і структурна підтримка в зоні ушкодження. 

 



30 

 
 

Рис. 20. Мікрофотографія гістологічних зрізів ділянок тканини спинного мозку 

контрольних щурів (А), після травматичного пошкодження (Г) та через 120 діб 

після трансплантації в зону пошкодження альгінатного гідрогелю з 

кріоконсервованими НКП плодів щурів у складі агрегатів (Б), альгінатного 

гідрогелю з кріоконсервованими НКП плодів щурів у складі суспензії (В), 

альгінатного гідрогелю без клітин (Д) і кріоконсервованих НКП без альгінатного 

гідрогелю (Е). 

 

Вплив наночасток феромагнетику Fе3O4 на біологічні властивості 

ізольованих нейральних клітин-попередників у складі суспензій і агрегатів. 
Для адресної доставки ізольованих клітин, їх фіксації в зоні ушкодження, а також 

спостереження за трансплантованими клітинами протягом тривалого часу можуть 

бути використані парамагнітні наночастки  феромагнетику Fe3O4 (НЧФ), об'єднані 

в комплекси з клітинами, які трансплантуються. Створення таких клітинних 

конструкцій дозволить керувати напрямком міграції трансплантованих клітин за 

допомогою зовнішнього градієнта напруженості магнітного поля та спостерігати 

за їх локалізацією за допомогою комп'ютерної томографії. Однак, незважаючи на 

те, що деякі дослідники вважають, що НЧФ не здатні значно втручатись до 

перебігу внутрішньоклітинних процесів (Taton T.A., 2002; Guller A.E. et al., 2015), 

в силу високої хімічної активності вони можуть бути токсичними. Тому для 

ефективного застосування НЧФ у клітинної біології та медицині необхідна 

розробка підходів, що дозволяють усунути їх негативний вплив на клітини і 

максимально проявити свої позитивні властивості. 

У роботі досліджували вплив НЧФ у діапазоні концентрацій від 0,1 до         

5 мг/мл на життєздатність і концентрацію НК новонароджених щурів. Було 

виявлено, що в концентраціях 1 і 5 мг/мл НЧФ викликали агрегацію клітин і їх 

загибель. Нормотермічна інкубація НК новонароджених щурів протягом 60 хв за 
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присутності 0,1 мг/мл НЧФ не призводила до достовірних змін життєздатності і 

концентрації клітин (табл. 9). 

Таблиця 9 

Вплив нормотермічної інкубації за присутності 0,01% НЧФ на 

життєздатність і концентрацію НК новонароджених щурів (M±m, n = 8) 

Час 

інкубації, хв 

Життєздатність, % Концентрація, 1 х 10
6
 клітин/мл 

Контроль НЧФ Контроль НЧФ 

0 55,3±9,7 60,6±11,6 6,1±1,51 6,0±1,98 

20 65±10,5 68,8±13,2 5,7±1,69 5,6±1,81 

60 65±13,1 68,8±13,3 5,2±1,37 5,2±2,56 

 

При культивуванні НК, попередньо інкубованих з НЧФ, було встановлено, 

що зв'язування наночасток з поверхнею клітин перешкоджає їх прикріпленню до 

підкладки і, в кінцевому підсумку, призводить до загибелі. Разом з тим, додавання 

НЧФ до культур прикріплених і розпластаних НК, яке супроводжувалось 

зв’язуванням феромагнетику на поверхні клітин, не викликало істотних змін у 

порівнянні з контрольними культурами – клітини не відкріплювались і їх 

морфологія не змінювалась у ході подальшого культивування. Проведені 

експерименти дозволили припустити, що інкубація НЧФ з НК у складі агрегатів 

супроводжується зв'язуванням наночасток з клітинами зовнішнього шару 

агрегатів, не впливаючи при цьому на адгезивні властивості клітин внутрішніх 

шарів. Дійсно, після інкубації з НЧФ клітини внутрішніх шарів агрегатів були 

здатні мігрувати, розпластуватись і проліферувати в процесі культивування      

(рис. 21). 

 

 

 

 

Рис. 21. Агрегати 

нейральних клітин 

плодів, які формують 

моношар, культивованих 

за присутності НЧФ 

протягом 1 (А) і 3 (Б) 

діб. Масштаб: А–50 мкм; 

Б  100 мкм. 

 

 

При цьому проведені експерименти продемонстрували, що, зв'язуючись з 

НЧФ, агрегати НК набувають нової властивості – реагувати на дію магнітного 

поля. Під дією зовнішнього магнітного поля (6 - 60 мТ) такі агрегати рухались і 

формували впорядковані структури, орієнтовані уздовж ліній магнітного поля 

(рис. 22). 
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Рис. 22. Вплив 

зовнішнього градієнту 

магнітного поля (Б) на 

орієнтацію агрегатів 

НКП, які зв'язували 

НЧФ. А – магнітне поле 

відсутнє. 

 

 

Отримані результати свідчать про те, що такі «магнітні» багатоклітинні 

агрегати в перспективі можуть бути використані у клітинної терапії для 

ефективної неінвазивної спрямованої доставки як клітин, так і лікарських 

препаратів. 

Таким чином, формування багатоклітинних агрегатів супроводжується 

селекцією життєздатних НКП. Нейральні клітини-попередники в складі агрегатів 

мають більшу стійкість до дії пошкоджуючих факторів кріоконсервування та ГЗ, 

більш ефективно відновлюють рухову активність щурів при експериментальній 

трансплантації у порівнянні з суспензіями клітин. Багатоклітинні агрегати НК 

можна розглядати як мікромодель нервової тканини в кріобіологічних, медико-

біологічних і фармакологічних дослідженнях. 

 

ВИСНОВКИ 
У роботі представлено експериментальне, теоретичне обґрунтування і нове 

вирішення проблеми низькотемпературного зберігання нейральних  клітин-

попередників. Встановлено, що формування тривимірних агрегатів в культурі in 

vitro сприяє виживанню, проліферації і диференціюванню нейральних клітин-

попередників після виділення, а також гіпотермічного зберігання і 

кріоконсервування. 

1. Нейральні клітини-попередники, ізольовані з нервової тканини плодів 

людини і щурів, а також новонароджених щурів, у процесі культивування в 

концентраціях вище за 1 х 10
6
 клітин/мл у присутності 10% сироватки спонтанно 

об'єднуються в багатоклітинні агрегати, здатні зливатись і формувати сфероїди. 

Структура, розмір і кількість агрегатів, що утворюються, залежить від 

життєздатності і концентрації клітин. Здатність спонтанно формувати агрегати є 

характерною тільки для нейральних клітин плодів та новонароджених 1 доби 

життя. 

2. В агрегатах, подібно нейросферам, створюються умови для проліферації і 

диференціювання нейральних клітин-попередників за відсутності екзогенних 

факторів росту, цитокінів і гормонів. 



33 

3. Формування в процесі культивування агрегатів можна використовувати для 

селекції життєздатних нейральних клітин-попередників первинних суспензій, 

оскільки нежиттєздатні нейральні клітини неспроможні формувати агрегати. 

4. Здатність нейральних клітин-попередників плодів людини і щурів, а також 

новонароджених щурів до проліферації і утворення колоній зберігається після 

гіпотермічного зберігання в середовищі культивування у складі суспензій 

поодиноких клітин протягом 3, 2 і 1 доби відповідно. У складі агрегатів нейральні 

клітини-попередники плодів людини і щурів, а також новонароджених щурів 

зберігають здатність до проліфераціі і утворення колоній при їх гіпотермічному 

зберіганні протягом 6 і 4 діб відповідно, що у 2 рази довше в порівнянні з 

суспензіями. Гіпотермічне зберігання нейральних клітин-попередників у складі 

агрегатів не вимагає присутності сироватки, яка є обов'язковим компонентом 

середовища зберігання поодиноких клітин. 

5. Присутність ДМСО в середовищі культивування в концентраціях 0,1-0,5% 

стимулює, а в концентраціях, які перевищують 1,25%, пригнічує прикріплення, 

розпластування, міграцію і проліферацію нейральних клітин-попередників. 

6. Кріостійкість нейральних клітин-попередників у складі суспензій 

поодиноких клітин залежить від вихідної життєздатності первинних суспензій і 

концентрації ДМСО. Мінімальне зниження збереженості нейральних клітин-

попередників спостерігається при кріоконсервуванні первинних суспензій з 

вихідною життєздатністю вищою, ніж 50% за присутності 7-10% ДМСО та       

10% сироватки при використанні повільних (1 °C/хв) швидкостей охолодження. 

7. Кріоконсервування нейральних клітин-попередників у складі агрегатів за 

присутності 7-10% ДМСО та 10% сироватки дозволяє зберегти їх здатність до 

проліферації і диференціювання при життєздатності первинних суспензій вище 

20%. При цьому обов'язковою умовою виживання нейральних клітин-

попередників є збереження цілісності і структури кріоконсервованих агрегатів. 

8. Трансплантація щурам у зону травматичного пошкодження спинного мозку 

суспензії кріоконсервованих нейральних клітин-попередників плодів щурів, 

інкапсульованих в альгінатний гідрогель, призводить до достовірного покращення 

рухової активності тварин, починаючи з 60 доби після введення. 

9. Трансплантація кріоконсервованих нейральних  клітин-попередників у 

складі агрегатів чинить більш виражений ефект, ніж при їх трансплантації у 

складі суспензії, що проявляється в збільшенні рухливості задніх кінцівок щурів 

із травмою спинного мозку (на 18% через 180 діб) і поліпшенні структури 

нервової тканини, яка формується в зоні пошкодження. 

10. Магнітні наночастки  Fe3O4 у діапазоні концентрацій 1-5 мг/мл чинять 

токсичну дію на ізольовані нейральні клітини-попередники новонароджених 

щурів, що проявляється в накопиченні ТБК-активних продуктів і пошкодженні 

плазматичної мембрани. Найменш шкідливо впливають наночастки  Fe3O4 у 

концентрації 0,1 мг/мл, присутність яких у середовищі культивування не змінює 

швидкість накопичення ТБК-активних продуктів і життєздатність клітин, 

перешкоджаючи, однак, прикріпленню до підкладки після зв'язування з 

поверхнею клітин. 
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11. Магнітні наночастки  Fe3O4, зв'язуючись з нейральними клітинами 

агрегатів, дозволяють керувати їх рухом за допомогою дії зовнішнього градієнта 

напруженості магнітного поля. При цьому нейральні клітини-попередники 

агрегатів, які не містять феромагнетик, зберігають здатність до міграції, 

проліферації і диференціювання. 
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багатоклітинних агрегатів нейральними клітинами різних етапів онтогенезу і 

порівняльному вивченню чутливості нейральних клітин-попередників у складі 

агрегатів і суспензії до гіпотермічного зберігання і кріоконсервування, вивченню 

ефективності трансплантації щурам із травматичним пошкодженням спинного 

мозку кріоконсервованих нейральних клітин-попередників у складі агрегатів, 

дослідженню впливу наночасток Fe3O4 на морфофункціональні властивості 

нейральних клітин у складі агрегатів. 

Показано, що життєздатні ізольовані нейральні клітини в процесі 

культивування за присутності 10% сироватки спонтанно об'єднуються в 

багатоклітинні агрегати, структура, розмір і кількість яких залежить від 

життєздатності і концентрації клітин. Установлено, що в агрегатах створюються 

сприятливі умови для проліферації і диференціювання нейральних клітин-

попередників за відсутності екзогенних факторів росту, цитокінів і гормонів. 

Установлено, що включення нейральних клітин-попередників до складу 

тривимірних агрегатів in vitro покращує їхню виживаність, а також 

проліферативний та диференціювальний потенціал після гіпотермічного 

зберігання та кріоконсервування.  

Показано, що трансплантація щурам із травматичним пошкодженням 

спинного мозку кріоконсервованих нейральних клітин-попередників у складі 

агрегатів більш позитивно впливає на відновлення рухливості задніх кінцівок, ніж 

трансплантація у складі суспензії. 
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Ключові слова: кріоконсервування, гіпотермічне зберігання, 

культивування, нейральні клітини-попередники людини і щурів, багатоклітинні 

агрегати, трансплантація, наночастки  заліза. 

 

АННОТАЦИЯ 

Сукач А.Н. Низкотемпературное консервирование нейральных клеток-

предшественников в составе многоклеточных агрегатов. – На правах 

рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора биологических наук по 

специальности 03.00.19 – криобиология. – Институт проблем криобиологии и 

криомедицины НАН Украины, Харьков, 2016.  

Диссертация посвящена исследованию формирования в культуре 

многоклеточных агрегатов нейральными клетками плодов и новорожденных 

крыс, а также плодов человека и сравнительному изучению чувствительности 

нейральных клеток-предшественников (стволовых и коммитированных клеток 

различной степени зрелости) в составе агрегатов и суспензий к гипотермическому 

хранению и криоконсервированию, изучению эффективности трансплантации 

крысам с экспериментальным травматическим повреждением спинного мозга 

криоконсервированных нейральных клеток-предшественников в составе 

агрегатов, исследованию влияния наночастиц Fe3O4 на морфофункциональные 

свойства нейральных клеток в составе агрегатов.  

В работе изучены условия культивирования первичных суспензий 

нейральных клеток плодов человека и крыс, а также новорожденных крыс, 

позволяющие получать стандартизированную популяцию жизнеспособных 

нейральных клеток-предшественников.  

Установлено, что в процессе культивирования нейральные клетки-

предшественники в составе агрегатов способны пролиферировать и 

дифференцироваться в GFAP-позитивные астроциты  и β-тубулин 3-позитивные 

нейроны.  

В работе показано, что при гипотермическом хранении в составе агрегатов 

нейральные клетки-предшественники дольше сохраняют способность к 

пролиферации и дифференцировке по сравнению с суспензиями. 

Гипотермическое хранение нейральных клеток-предшественников в составе 

агрегатов не требует присутствия сыворотки, которая является обязательным 

компонентом среды хранения одиночных клеток. 

Показано, что ДМСО в концентрациях 0,1-0,5% стимулирует, а в 

концентрациях 1,25-2,0%, подавляет прикрепление, распластывание, миграцию и 

пролиферацию нейральных клеток-предшественников в культуре. Установлено, 

что в составе суспензий криоустойчивость нейральных клеток-предшественников 

зависит от их исходной жизнеспособности. Минимальное снижение сохранности 

нейральных клеток-предшественников наблюдалось при криоконсервировании 

первичных суспензий с исходной жизнеспособностью выше 50% в присутствии  

7-10% ДМСО и 10% сыворотки. Криоконсервирование нейральных клеток-

предшественников в составе агрегатов в присутствии 7-10% ДМСО и                
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10% сыворотки позволяет сохранить их способность к пролиферации и 

дифференцировке при жизнеспособности первичных суспензий выше 20%.  

Показано, что трансплантация криоконсервированных нейральных клеток-

предшественников в составе агрегатов оказывает более выраженный эффект, чем 

их трансплантация в составе суспензии, что проявляется в увеличении 

подвижности задних конечностей крыс с травмой спинного мозга (на 18% через 

180 суток) и улучшении структуры формируемой нервной ткани. Проведенные 

исследования продемонстрировали биобезопасность трансплантации нейральных 

клеток-предшественников. 

Установлена нетоксическая концентрация магнитных наночастиц Fe3O4, 

после связывания с которыми нейральные клетки агрегатов приобретают свойство 

реагировать на действие внешнего градиента напряженности магнитного поля, 

сохраняя способность к миграции, прикреплению, распластыванию и 

пролиферации.  

Ключевые слова: криоконсервирование, гипотермическое хранение, 

культивирование, нейральные клетки-предшественники человека и крыс, 

многоклеточные агрегаты, трансплантация, наночастицы железа.  

 

ANNOTATION 

Sukach O.M. Low temperature preservation of neural progenitor cells in 

multicellular aggregates. – A manuscript. 
Dissertation for the doctor of biological sciences degree in specialty 03.00.19 – 

cryobiology. – Institute for Problems of Cryobiology and Cryomedicine of the National 

Academy of Sciences of Ukraine, Kharkiv, 2016. 

The thesis is devoted to the study of multicellular aggregate formation by neural 

cells of rat newborns and fetuses as well as human fetuses in culture and comparative 

study of neural progenitor cells (stem cells and committed cells at different stages of 

maturity) sensitivity in aggregates and suspension to hypothermic storage and 

cryopreservation; the study of efficiency of transplantation of cryopreserved neural 

progenitor cells in aggregates to rats with experimental traumatic spinal cord injury; the 

research of Fe3O4 nanoparticle influence on morphological and functional properties of 

neural cells in aggregates. 

It was shown that viable isolated neural cells during culturing in the presence of 

10% serum spontaneously intermixed into multicellular aggregates, the structure, size 

and number of which depend on concentration and viability of the cells. It was 

determined that favorable conditions for proliferation and differentiation of neural 

progenitor cells were created in the aggregates in the absence of exogenous growth 

factors, cytokines and hormones. 

It was determined that formation in vitro of three-dimensional aggregates from 

neural progenitor cells promoted their survival, proliferation and differentiation after 

hypothermic storage and cryopreservation. 

It was shown that transplantation of cryopreserved neural progenitor cells in 

aggregates in rats with spinal cord traumatic injury had more pronounced positive effect 

on hind limb mobility than their transplantation in suspension. 
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It was determined the non-toxic concentration of magnetic Fe3O4 nanoparticles, 

after binding with those the neural cells in aggregates acquired the property to respond 

to the effect of magnetic field strength external gradient, retaining the ability to 

migration, attachment, spreading and proliferation. 

Key words: cryopreservation, hypothermic storage, cultivation, human and rat 

neural progenitor cells, multicellular aggregates, transplantation, iron nanoparticles. 
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