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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. На даний час вважається, що одним з альтернативних 

методів застосуванню синтетичних гормональних препаратів при дисфункції 

надниркових залоз є трансплантація суспензії клітин або фрагментів тканини 

наднирників (Грищенко В. І., 2000; Legach I. еt al., 2010). Використання при цьому 

низьких температур дозволяє збільшити термін зберігання біологічного матеріалу та 

застосовувати його у необхідний для пацієнта момент. Розроблені протоколи 

заморожування повинні забезпечувати збереженість структурно-функціональних 

властивостей трансплантаційного матеріалу, а саме стероїдогенну активність, яка і 

визначатиме подальшу ефективність його функціонування в організмі реципієнта. З 

літературних джерел відомо небагато робіт присвячених кріоконсервуванню 

суспензії клітин кори наднирників (ККН).  

Виходячи з цього, розробка наукових підходів кріоконсервування цих клітин 

та зменшення або попередження факторів ушкодження при цьому є пріоритетним 

напрямком дослідження, а використання нових сучасних технологій флуоресцентної 

мікроскопії дозволить наблизитися до розуміння процесів тонкої регуляції 

функціональної активності ККН.  

Для кріоконсервування суспензії ендокринних клітин (Грищенко В. І. та ін., 

1993) переважно використовують двоетапне заморожування з повільними 

швидкостями охолодження. Найбільш поширеним кріопротектором при цьому є 

диметилсульфоксид (ДМСО) з концентраціями 5 – 15 %. Показано, що навіть 

незначні концентрації ДМСО здатні визвати зміну структурно-функціональних 

властивостей клітин (Чуйко В. А. та ін., 1995). Тому для підвищення  

функціональних показників кріоконсервованого матеріалу використовують різні 

добавки. Відомо, що застосування у складі кріозахисного середовища фетальної 

сироватки (ФС) збільшує кількість життєздатних клітин (Zhao J. еt al., 2001; 

Сидоренко О. С. та ін., 2011).  

У зв'язку з цим актуальним є дослідження впливу факторів кріоконсервування, 

у тому числі кріозахисних середовищ на базі ДМСО, що містять або не містять 

сироватку, на життєздатність та функціональну активність суспензії ККН. 

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

виконана в рамках науково-дослідних тем Інституту проблем кріобіології і 

кріомедицини НАН України відділу кріобіохіміі та фармакології нейрогуморальних 

систем «Властивості ендокринних тканин в умовах кріоконсервування та 

трансплантації експериментальним тваринам» (державний реєстраційний номер 

0106U002163) і «Дослідження механізмів кріоконсервованих органних культур 

ендокринних тканин» (державний реєстраційний номер 0101U003478). 

Мета і задачі дослідження. Мета роботи – встановити вплив умов та окремих 

факторів кріоконсервування на морфофункціональні характеристики суспензії 

клітин кори надниркових залоз щурів. 

Для досягнення поставленої мети вирішені наступні завдання: 

1. Вивчити об'ємні зміни ККН у кріозахисних середовищах на основі ДМСО 

та ФС на етапах їх введення та видалення; 
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2. Оцінити функціональну активність ККН після етапу інкубації у 

кріоконсервуючих середовищах на основі ДМСО, що містять або не містять ФС за 

аналізом життєздатності, активності 3-гідроксистероїддегідрогенази (3β-ГСД), 

рівня продукції альдостерону, мембранного потенціалу мітохондрій; 

3. Дослідити функціональний стан ККН після кріоконсервування в 

середовищах на основі ДМСО, що містять або не містять ФС; 

4. Дослідити об'ємні зміни ККН і розташування в них мітохондрій та ліпідних 

крапель при дегідратації та регідратації із залученням волюмометричного методу та 

FRET-мікроскопії. 

Об'єкт дослідження – зміна морфофункціонального стану первинної суспензії 

клітин кори надниркових залоз щурів після інкубації та кріоконсервування у 

кріозахисних середовищах на основі ДМСО, які містять або не містять ФС. 

Предмет дослідження – морфофункціональні характеристики первинної 

суспензії клітин кори надниркових залоз статевозрілих щурів. 

Методи дослідження: культуральні, кріоконсервування, радіоімунологічний, 

волюмометричний та гістохімічний методи, світлова, флуоресцентна та FRET 

мікроскопії, метод проточної цитофлуориметрії, статистичний аналіз. 

Наукова новизна одержаних результатів. У роботі вперше проведено 

комплексну оцінку впливу факторів кріоконсервування на морфофункціональний 

стан первинної суспензії ККН.  

Встановлено, що присутність 25 % ФС у кріозахисних середовищах на основі 

ДМЕМ і ДМСО дозволяє зменшити зміни відносного об’єму ККН в ході інкубації з 

цими середовищами порівняно з їх станом у середовищах без сироватки. 

Отримані результати дозволяють дати теоретичне обґрунтування доцільності 

включення 25 % ФС до складу кріозахисного середовища, що містить ДМСО, а 

також у середовище видалення кріопротектора після кріоконсервування ККН. 

Отримані нові дані щодо процесів дегідратації-регідратації ККН та 

розташування внутрішньоклітинних елементів, які беруть участь у синтезі 

мінералокортикоїдів. Встановлено, що при регідратації ККН з 0,75 та 1 М розчинів 

хлориду натрію спостерігається запізнювання відновлення об'єму, що займають 

ліпідні краплі, у порівнянні з відновленням клітинного об'єму. 

Показано, що зміни значень показників функціонального стану суспензії ККН 

при кріоконсервуванні в присутності 10 – 15 % ДМСО можуть бути зменшені 

(«нормалізовані», частково або повністю нівельовані) за умови введення 25 % ФС в 

середовище заморожування. 

Практичне значення отриманих результатів. Фактично сформовано 

протокол кріоконсервування первинної суспензії ККН щурів. 

Отримано дані щодо збільшення кількості функціонально активних 

кріоконсервованих ККН шляхом додавання до кріозахисного середовища ФС у 

кінцевій концентрації 25 % при вмісті ДМСО 10 – 15 %. 

Удосконалено етап видалення кріоконсервуючих середовищ на основі ДМСО 

та 25 % ФС за рахунок додавання до складу відмивального розчину такої ж кількості 

сироватки.  

Запропоновано використання FRET - мікроскопії, для визначення 

взаєморозташування мітохондрій та ліпідних крапель, та вимірювання потенціалу на 
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мембрані мітохондрій за допомогою флуоресцентного зонду JC-1 для оцінки 

стероїдогенного потенціалу ККН в умовах дії окремих чинників кріоконсервування. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійним дослідженням. 

Автором особисто проведено патентний та інформаційний пошук, здійснено огляд 

та аналіз літератури за темою дисертаційної роботи, проведена їх статистична 

обробка, написані всі розділи дисертації. Здобувачем сумісно з науковим 

керівником д.б.н., проф. Т. П. Бондаренко визначено науковий напрямок, мету та 

завдання дослідження, проведено інтерпретацію отриманих даних, сформульовано 

висновки за результатами роботи. Автором спільно з д.б.н. Гуріной Т. М. та к.б.н. 

Чижевським В. В. проведені експерименти щодо програмного заморожування ККН, 

спільно з к.б.н. Холодним В. С. та к.б.н. Коваленко І. Ф. проведені дослідження з 

використанням флуоресцентної конфокальної мікроскопії, спільно з к.б.н. 

Зубовим П. М. проведені експерименти з використанням проточної цитофлуориметрії, 

спільно з д.б.н. Божок Г. А. здійснені дослідження з вимірювання рівня гормонів у 

ККН. Роботи за темою дисертації опубліковані у співавторстві з науковим 

керівником теми д.б.н., проф. Бондаренко Т. П. та співробітниками відділу 

кріобіохіміі та фармакології нейрогуморальних систем ІПКіК НАНУ на основі 

спільно проведених експериментів. В опублікованих із співавторами роботах 

особистий внесок здобувача полягає: 

- в роботі [2] у дослідженні впливу інкубації в середовищах на основі ДМСО на 

об'ємні зміни ККН; 

- в роботі [6] у порівнянні результатів, які були отримані при вивченні 

функціональної активності адренокортикоцитів щурів після інкубації у кріозахисних 

середовищах на основі ДМСО, що містили або не містили ФС. 

- в роботах [4, 9, 12] у вивченні впливу умов кріоконсервування у кріозахисних 

середовищах із вмістом ФС та без неї на формування j-агрегатів в ККН щурів; 

- в роботах [5, 13, 14] в отриманні та культивуванні ККН для флуоресцентно-

мікроскопічних досліджень; 

 - в роботах [1, 3, 7, 8, 10, 11] у вивченні об'ємних змін ККН та розташування в 

них ліпідних крапель за умов дегідратації та регідратації з гіпертонічних розчинів 

хлориду натрію.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи 

представлені на: конференції молодих вчених ІПКіК спільно з кафедрою UNESCO 

«Холод в біології и медицині» (Харків 2006, 2010), міжнародному з'їзді фізіологів 

«Молекулярна фізіологія мембранного транспорту і збудливості клітин» (Яремча, 

2007), міжнародній молодіжній науково-технічній конференції «Люмінесцентні 

процеси в конденсованих середовищах» (Харків, 2011), конференції молодих вчених 

при ХНУ ім. В. Н. Каразіна «Від молекули до біосфери» (Харків, 2011), науково-

практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні питання біології, 

екології, медицини та фармакології» (Дніпропетровськ, 2013). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 14 наукових робіт: 

6 статей у спеціалізованих наукових виданнях, рекомендованих МОН України, 

1 стаття у зарубіжному виданні, 7 тез доповідей у збірниках робіт науково-

практичних конференцій та з'їздів. 
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Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена на 146 сторінках 

машинописного тексту і складається зі вступу, огляду літератури, опису матеріалів і 

методів дослідження, 5 підрозділів результатів власних досліджень, аналізу та 

обговорення отриманих результатів, висновків та списку використаних джерел, який 

містить 189 посилань, що розміщені на 25 сторінках. Роботу проілюстровано 

29 рисунками, 6 мікрофотографіями та 3 таблицями. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, зв’язок роботи з науковими 

програмами та темами, сформульовано мету і задачі дослідження, показано наукову 

новизну та практичну значимість отриманих результатів та особистий внесок 

здобувача в роботах, опублікованих із співавторами, наведено відомості про 

апробацію результатів. 

У розділі 1представлено аналіз наукових праць, які висвітлюють уявлення про 

морфофункціональні особливості регуляції стероїдогенезу клітинами кори 

надниркових залоз та застосування сучасних методологічних підходів, що 

дозволяють адекватно оцінювати функціональний стан ендокринних клітин. Крім 

того наведені літературні данні про стан проблеми кріоконсервування ендокринних 

клітин, та зокрема клітин та тканини кори надниркових залоз. На основі 

проведеного аналізу інформаційних джерел показано актуальність вивчення впливу 

факторів кріоконсервування на морфофункціональні особливості первинної 

суспензії ККН.  

У розділі 2 подана загальна характеристика об’єктів, методів та матеріалів 

досліджень. Робота була виконана на 250 статевозрілих щурах масою 200 ± 50г. Всі 

маніпуляції з тваринами здійснювалися під контролем Комітету з біоетики ІПКіК 

НАН України відповідно до «Загальних принципів експериментів на тваринах», 

схвалених III Національним конгресом з біоетики (Київ, 2007) і погоджених з 

положеннями «Європейської конвенції про захист хребетних тварин, що 

використовуються для експериментальних та інших наукових цілей» (Страсбург, 

1986). 

Первинну суспензію ККН отримували ферментативним способом (Hines G. A., 

1999).  

Кріоконсервування суспензії ККН здійснювали із застосуванням захисних 

середовищ з концентраціями ДМСО 5, 7, 10 та 15 % у присутності 25 % ФС («РАА», 

Австрия) та за її відсутності. Охолоджували зі швидкістю 1 °С/хв до – 40 °С на 

програмному заморожувачі Cryoson 115 (Німеччина) з подальшим зануренням у 

рідкий азот. 

Для оцінки життєздатності ККН при інкубації у кріозахисних середовищах та 

після кріоконсервування застосували суправітальне забарвлення трипановим синім. 

Підрахунок клітин здійснювали у камері Горяєва. Збереженість клітинної суспензії 

визначали як співвідношення кількості клітин після інкубації у кріозахисних 

розчинах або після відтавання до вихідної кількості клітин та виражали у відсотках. 

Для реєстрації об'ємних змін ККН при дії на них кріозахисних, гіпертонічних 

розчинів та для короткострокового культивування застосовували колагенове 

покриття.  
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Концентрацію альдостерону визначали радіоімунологічним методом за 

допомогою «RIA Aldosterone» («Immunotech», Чехія) у середовищі культивування 

через 24 години інкубації свіжовиділених та кріоконсервованих ККН у присутності 

дбцАМФ («Sigma», США) та без нього. 

За допомогою гістохімічного забарвлення визначали активність ферменту 3β-ГСД 

за методом (Benton L., 1995). Для цього суспензію клітин інкубували у розчині, який 

вміщував 0,2 мг/мл нітросинього тетразолія («Chemapol», Чехия), 1 мг/мл НАД 

(«Fluka», Индия) та 0,12 мг/мл дегідроепіандростерона («Sigma», США) протягом 90 

хв. при 37 °С в середовищі ДМЕМ. Кількість клітин із забарвленням підраховували 

під мікроскопом та виражали у відсотках до загальної кількості клітин. 

Загальну оцінку функціонально активних клітин здійснювали за допомогою 

МТТ-тесту (Ferrarі M., 1990). Для чого до 500 мкл суспензії ККН додавали 50 мкл 

реактиву диметилтіазолдифенілтетразоліум бромід (МТТ 5 мг/мл) («Sigma», США) 

та інкубували 3 години при 37 °С, потім додавали ДМСО та вимірювали оптичну 

щільність зразків спектрофотометричним методом при довжині хвилі 540 нм. 

Функціональну активність мітохондрій оцінювали за допомогою забарвлення 

потенціал-залежним зондом JC-1 (10 мкг/мл) («Sigma», США). Підрахунок клітин з 

j-агрегатами здійснювали за допомогою мікроскопу Olympus Х71 (Японія), а клітин 

з подвійним забарвленням – за допомогою FACS Calibur («BD Bioscience», США) та 

аналізували з застосуванням програми WinMDI. 

Дослідження зміни об'єму клітин у розчинах ДМСО (5, 7, 10, 15 %) та у 

присутності та відсутності ФС і/або об'єму, що займають ліпідні краплі, при 

інкубації у розчинах NaCl (0,5; 0,75 та 1,0 М), а також на етапі видалення цих 

розчинів проводили за допомогою волюмометричного методу (Безуглий Н. Д. та ін., 

1986). Для візуалізаціїї ліпідних крапель їх забарвлювали флуоресцентним зондом 

Nile Red (NR) (10 мкг/мл) («Molecular Probes», США). Форму клітин апроксимували 

як сферу і визначали об’єм клітин шляхом вимірювання діаметрів фотографічних 

зображень за допомогою програми AxioVision 4.7. Зміну відносного об'єму клітини 

розраховували за формулою: 

  
    

    
  , 

де   – відносний об'єм клітини,      – об’єм клітини в момент часу,      – вихідний 

об’єм клітини. 

Реєстрацію FRET між мітохондріями та ліпідними краплями, міченими 

флуоресцентними зондами, проводили методом фоторуйнування зонда-акцептора. 

Для здійснення поставленої задачі використовували флуоресцентні зонди 

Mitotracker Green (MTG) («Molecular Probes», США) та NR. Ефективність FRET 

розраховувалася за методом (Wouters F. S. еt. al, 1998) як відсоткове збільшення 

сигналу MTG до та після фоторуйнування NR за формулою: 

    
           

    
      , 

де E % – ефективність FRET;      – інтенсивність MTG до знебарвлення NR; 

     – інтенсивність MTG після знебарвлення NR. 
За значенням ефективності FRET судили про відстань між зондами (Tinoco I., 

2011). 
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Аналіз отриманих даних та виявлення вірогідних змін показників здійснювали 

із застосуванням методу статистичної обробки даних за допомогою програм 

«Microsoft Exel» та «Stаtistica 8». При нормальному розподілі змінних достовірність 

відмінностей між групами оцінювали за допомогою t-критерію Стьюдента, а у разі 

ненормального розподілу змінних використовували U-тест Манна-Уітні. Критичне 

значення рівня значущості приймалося рівним 0,05. 

У розділі 3 наведено результати власних досліджень вивчення впливу 

факторів кріоконсервування на морфофункціональні властивості суспензії клітин 

кори наднирників щурів. 

На підставі морфометрічних вимірів були визначені залежності змін об’єму 

ККН від часу інкубації у кріозахисних середовищах на основі ДМСО на тлі 

присутності або відсутності ФС (рис. 1). Найменші зміни об’єму ККН 

спостерігалися у випадку використання 5 % концентрації ДМСО, при цьому 

відновлення до вихідних розмірів відбувалося протягом 2 хв. Найбільша ступінь 

дегідратації в клітинах була зафіксована у середовищі з концентрацією ДМСО 15 %. 

Слід також зазначити, що при інкубації клітин у цьому кріозахисному середовищі в 

деяких клітинах спостерігалося випинання мембрани, у вигляді так званих 

«пухирів» (рис. 2 А, Б, В). 

Експозиція ККН у кріозахисних середовищах з ДМСО та 25% ФС призводила 

до зниження ступеня дегідратації клітин (рис. 1Б) у порівнянні з середовищами без 

вмісту сироватки (рис. 1А). Винятком було лише середовище з  концентрацією 

ДМСО 5 %, де клітини характеризувалися більшим зниженням об’єму клітин у 

порівнянні з середовищем без ФС. 

 

  

Рис. 1. Динаміка зміни відносного об’єму ККН при інкубації у кріозахисних 

середовищах з різними концентраціями ДМСО за відсутності (А) та у присутності 

25 % ФС (Б) і на етапі видалення кріопротектора ((Р <0,05; n = 15). 
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Рис. 2. Зміна відносного 

об’єму ККН при інкубації у 

кріозахисних середовищах з 

концентрацією 15 % ДМСО за 

відсутності (А, Б, В) та у 

присутності ФС (Г, Д, Е), х 400. 

Стрілки вказують на пухирі.  

 

При інкубації ККН у 

кріозахисному середовищі з 

концентрацією ДМСО 15 % та ФС 

появу «пухирів» на клітинній 

мембрані не спостерігали (рис. 2 

Г, Д, Е). 

На етапі додавання 

відмивального розчину 

відзначалося збільшення об'єму 

клітин у ряду підвищення 

концентрації ДМСО в 

середовищах інкубації. Цей ефект 

швидше за все пов'язаний з тим, 

що відмивальне середовище 

містило ФС у концентрації 

меншій, ніж у кріозахисному. 

Вірогідно саме ця відмінність призводила до збільшення потоку води всередину 

клітини та до зміни її об'єму.  

При застосуванні у складі відмивального середовища тієї ж концентрації ФС, 

що й у кріозахисному, підчас видалення кріопротектору відносний об'єм ККН 

збільшувався тільки до 1,09 у випадках де концентрація ДМСО була 10 та 15 %, 

відновлювався до вихідного значення протягом 2-х хвилин (рис. 1Б). 

При аналізі такого параметру як збереження клітин (відношення загальної 

кількості клітин у суспензії до і після впливу) виявилося, що тільки у випадку 

використання 10 % концентрації ДМСО достовірних відмінностей з контролем не 

спостерігали. Життєздатність при цьому в досліджуваних зразках коливалася у 

межах 70 – 85 %. Статистичний підрахунок результатів показав, що тільки у 

середовищах, де концентрація ДМСО була 10 та 15 %, величини життєздатності 

відрізнялись від контрольного значення. У випадку додавання до складу цих 

середовищ ФС показники життєздатності клітин у всіх досліджуваних зразках не 

мали різниці порівняно з контролем. При цьому оцінюючи параметр збереженості 

лише у випадках, де концентрація ДМСО в середовищі була 7 або 10 %, не було 

статистично значущих відмінностей. У інших сироватковмісних середовищах, цей 

показник був нижче контрольного значення. 

За результатами МТТ-тесту виявлено, що інкубація суспензії ККН у 

кріозахисному середовищі з 15 % ДМСО супроводжувалася зниженням рівня 

180 с 

90 с 

15 с 

180 с 

15 с 

90 с 
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відновлення МТТ, що може побічно свідчити про зменшення кількості 

функціонально активних клітин (рис. 3). В інших використаних середовищах без ФС 

значення показника залишалися на рівні контрольного. Введення ФС до складу 

кріозахисних середовищ при інкубації не призводило до статистично значущих змін 

рівня відновлення МТТ-реактиву порівнянно з контролем. 

 

 

Рис. 3. МТТ-тест ККН після 

20 хв. інкубації у кріозахисних 

середовищах, що містять різні 

концентрації ДМСО за відсутності 

або у присутності 25 % ФС. * - 

відмінності значущі щодо 

контролю; # - відмінності значущі 

щодо зразків, що містять ФС і таку 

ж концентрацію ДМСО (Р<0,05; 

n = 7). 

Підрахунок кількості 3β-ГСД
+
-клітин показав, що даний параметр залежить від 

складу середовища (рис. 4). Так, наприклад, після інкубації в середовищі з 7 % ДМСО 

досліджуваний показник був вищим, ніж у контролі і досягав в середньому (65±5,3) %, 

при концентрації 10 % – достеменно не відрізнявся від контрольної групи, а при 

концентрації 15 % – знижувався до (35 ± 4,7) %.  

Після додавання ФС до кріозахисного середовища кількість 3β-ГСД
+
-клітин 

збільшувалася в середовищах, що містили 10 та 15 % ДМСО. 

 

 

Рис. 4. Кількість 3β-ГСД
+
-клітин 

після 20 хв. інкубації ККН у 

кріозахисних середовищах за 

відсутності або у присутності 25 % 

ФС; * - відмінності значущі щодо 

контрольних значень; # - відмінність 

значуща відносно значень отриманих 

у середовищі з такою ж 

концентрацією ДМСО без ФС 

(Р<0,05; n = 7). 

Оскільки основний етап синтезу стероїдних гормонів реалізується в 

мітохондріях (Jefcoate C., 2002), доцільним було провести дослідження з оцінки їх 

мембранного потенціалу (Δψм) в ККН за допомогою забарвлення JC-1. 

Після інкубації в середовищі, що містило 7 % ДМСО, кількість клітин з 

подвійною флуоресценцією збільшувалася відносно контрольних значень, а при 

підвищенні в середовищі концентрації ДМСО до 15 % - знижувалась. При 
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використанні ДМСО в концентраціях 5 та 10 % в середовищі інкубації кількість клітин з 

активними мітохондріями не відрізнялась від показника контрольної групи. 

Додавання сироватки до кріозахисного середовища сприяло збільшенню 

кількості клітин з подвійною флуоресценцією в середньому на 20 %, за винятком 

середовища з 5 % ДМСО, де значення залишалося на рівні контролю. 

При оцінці специфічної функції ККН встановлено, що базальний рівень 

секреції альдостерону значуще знижувався після інкубації клітин у всіх 

кріозахисних середовищах без ФС окрім середовища, що містило 10 % ДМСО. 

Додавання ФС до середовищ, що містили 7 або 15 % ДМСО, призводило до 

підвищення рівня секреції гормону відносно контролю. 

При вивченні стимульованої секреції альдостерону у ККН (дбцАМФ) 

виявлено, що рівень гормону після інкубації у кріозахисних середовищах з ДМСО 

був нижче ніж у контролі, а максимальне зниження даного показника спостерігалося 

після інкубації ККН у середовищі з 15 % ДМСО та 25 % ФС. 

Наступним кроком дослідження було вивчення функціональних показників у 

кріоконсервованих ККН. Встановлено, що значення показника збереженості у ККН, 

кріоконсервованих у середовищах з ДМСО без ФС, складало в середньому 

(50,2 ± 7,8) % (рис. 5 А). Порівнюючи значення збереженості після інкубації та після 

повного циклу кріоконсервування в цих середовищах, виявлено відсутність 

відмінностей досліджуваного показника на цих двох етапах. Це дає нам право 

припустити, що значні ушкодження клітин відбуваються саме на першому етапі 

підготовки до заморожування, тобто на етапі насичення ККН кріозахисними 

розчинами. 

 

  
Рис. 5. Вплив інкубації та умов кріоконсервування ККН у кріозахисних середовищах 

на основі ДМСО без ФС та з вмістом ФС на збереженність (А) та життєздатність (Б). 

Пунктирна лінія - значення контрольної суспензії. * – відмінності статистично значущі щодо 

контрольної суспензії, # – відмінності статистично значущі щодо проби після інкубації у тому 

ж середовищі кріоконсервування, § – відмінності статистично значущі щодо проби з такою ж 

концентрацією ДМСО без ФС (Р<0,05; n = 10). 

 

Додавання ФС до кріозахисного середовища призводило до збільшення 

збереженості клітин ((82 ± 11) %) у середовищі, що містить 7 % ДМСО. Найменша 
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кількість клітин після відтавання була в середовищі з концентрацією ДМСО 5 % 

((35 ± 5,1) %). Слід також зазначити, що ще на етапі насичення клітин 

кріопротектором додавання ФС до середовищ, що містили 7 та 15 % ДМСО, 

призводило до збільшення збереженості у порівнянні з середовищами без ФС. Після 

заморожування-відтавання перевага у кількості клітин також зберігалася у 

зазначених середовищах. 

Аналіз життєздатності ККН після кріоконсервування в середовищах без ФС 

(рис.5 Б) показав, що його значення коливалися у межах 39 – 55 % (мінімальний для 

середовища з 15 % ДМСО та максимальний для середовища з 10 % ДМСО). 

Зниження життєздатності клітин в цих середовищах після кріоконсервування було 

нижче, ніж після етапу інкубації.  

У сироватковмісних середовищах кількість життєздатних клітин була 

найменшою у випадку з концентрацією ДМСО 5 % ((57 ± 8,4) %). Крім того, 

відзначено значуще зниження життєздатності у цьому середовищі у порівнянні з 

етапом інкубації, що може вказувати на його низькі кріозахисні властивості. В 

інших випадках кількість життєздатних клітин хоч і була нижче, ніж у контролі 

(рис.5 Б), проте значущих відмінностей від значень, отриманих після інкубації в цих 

середовищах, не спостерігалося. 

За результатами проведення МТТ-тесту (табл. 1) було виявлено зниження 

кількості функціонально активних ККН, кріоконсервованих у всіх середовищах без 

вмісту ФС, порівняно з контрольною групою. Між тим треба відзначити, що із 

зростанням концентрації ДМСО в цих середовищах мала місце тенденція до 

збільшення кількості функціонально активних клітин.  

Додавання ФС до кріозахисного середовища збільшувало значення 

досліджуваного показника до рівня контрольних значень при вмісті в середовищі 

ДМСО в концентраціях 10 та 15 %. У середовищах з ФС та низькою концентрацією 

кріопротектора кількість функціонально активних клітин було вірогідно знижено. 

 

Таблиця 1 

МТТ-тест (од. оптичної щільності) після інкубації та кріоконсервування у 

середовищах з ДМСО в присутності та у відсутності 25 % ФС 

 Середо-

вище 

Кон- 

центрація, % 

ДМСО ДМСО + 25 % ФС 

Після 

інкубації 

Після 

кріоконсервування 

Після 

інкубації 

Після 

кріоконсервування 

5 0,189±0,020 0,077±0,011*# 
 

0,2±0,020 0,1±0,012*# 

7 0,19±0,021 0,095±0,012*# 0,2±0,021 
 

0,125±0,011* 

10 0,17±0,021 0,11±0,010*# 0,18±0,011 
 

0,16±0,012 

15 0,13±0,015* 0,125±0,012* 0,2±0,016 0,17±0,015 

Контроль 0,19±0,021 

 

Примітки. * – Відмінності статистично значущі щодо контролю; # – 

відмінності статистично значущі щодо клітин після інкубації у цьому ж 

кріозахисному середовищі (Р <0,05; n = 7). 
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Після кріоконсервування в середовищах з різними концентраціями ДМСО, а 

також у середовищах з ДМСО та додаванням ФС відносна кількість 3β-ГСД
+
-клітин 

була вище, ніж у контролі. Винятком було середовище з концентрацією ДМСО 15 % та 

ДМСО 5 % та ФС, де значущих відмінностей з контрольними значеннями не 

спостерігали. 

Однак, при підрахунку після кріоконсервування абсолютної кількості 3β-ГСД
+
-

клітин тільки показник не відрізнявся від значень у контрольній групі в середовищі з 

концентрацією ДМСО 10 %, у всіх інших середовищах, цей показник був знижений. 

При додаванні ФС до складу кріозахисного середовища спостерігалося зниження 

абсолютної кількості 3β-ГСД
+
-клітин у випадку, де концентрація ДМСО була 5 %, та 

збільшення кількості у випадках де концентрація ДМСО становила 7 та 15 %. І тільки в 

середовищі з 10 % ДМСО цей показник був на рівні контрольних значень. Таким 

чином, можна припустити, що збільшення кількості 3β-ГСД
+
-клітин в суспензії ККН, 

кріоконсервованих у присутності 5, 7, 10 % ДМСО, могло відбуватися за рахунок 

загибелі 3β-ГСД
-
-клітин. А збільшення кількості 3β-ГСД

+
-клітин в середовищах з ФС і 

ДМСО в концентраціях 7 та 15 % можливо відбувалося за рахунок активації даного 

ферменту в клітинах. 

Аналіз результатів, які були отримані за допомогою методу проточної 

цитофлуориметрії, показав, що у всіх пробах після кріоконсервування ККН 

спостерігалось збільшення відносної кількості клітин з подвійною флуоресценцією 

порівняно з контрольними зразками. Якщо у свіжовиділеній суспензії ККН тільки 30 % 

клітин мали подвійну червоно-зелену флуоресценцією, то після кріоконсервування 

клітин у середовищах за відсутності ФС у її складі, найбільша кількість клітин з 

подвійною флуоресценцією становила (70±11,3) % у разі 5 % ДМСО. При підвищенні в 

середовищі заморожування концентрації ДМСО цей показник падав і становив 

(45±8,6) %. Для середовищ, що містили ФС та 5 або 7 % ДМСО відсоток клітин, що 

мали подвійну флуоресценцію, становив (60±7,5) %. При підвищенні концентрації 

ДМСО до 10 або 15 % досліджуваний параметр був 43±9,3 та (50±8,4) % відповідно. 

В роботі також визначали вміст кріоконсервованих клітин з j-агрегатами після 

культивування протягом 24 годин за допомогою забарвлення JC-1 (рис. 6). Як видно з 

представлених даних, найбільша кількість клітин ((40±5,2) %), що містили j-агрегати, 

реєструвалася в середовищі з 7 % ДМСО без вмісту ФС (рис. 7). У всіх інших 

середовищах їх кількість коливалася в межах від 12 до 30 %. Мінімальне значення 

аналізованого параметру було в середовищі заморожування з 15 % ДМСО. Додавання 

сироватки до кріозахисного середовища призводило до збільшення кількості клітин з j-

агрегатами до рівня контрольних значень у випадках, де концентрація ДМСО у складі 

кріозахисного середовища була 10 % або 15 %. У присутності стимулятора 

стероїдогенезу – АКТГ – протягом 24 годин спостерігалося зниження кількості клітин з 

j-агрегатами у порівнянні з контролем. У сироватковмісному середовищі з 

концентрацією ДМСО 7 % досліджуваний показник не відрізнявся від значень у 

контрольному зразку. 

Здатність суспензії ККН до базальної та стимульованої гормонопродукції 

альдостерону після кріоконсервування відображена на рис. 8. З представлених даних  
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Рис. 6. Мікрофото 

кріоконсервованих ККН, після 

культивування протягом 24 годин 

на колагеновій матриці, 

забарвлення JC-1 (А - j-агрегати, Б - 

мономірна форма зонду); 

флуоресцентна мікроскопія , х 400. 

Рис. 7. Кількість ККН з j-агрегатами 

через 24 години культивування після 

кріоконсервування у середовищах з ДМСО 

за відсутності та у присутності 25 % ФС.   

К - контроль; * - відмінності значущі щодо 

контролю, # - відмінності значущі щодо 

середовища без сироватки з такою ж 

концентрацією ДМСО (Р<0,05; n = 10). 

видно, що базальний рівень альдостерону (рис. 8 А) у зразках, кріоконсервуваних у 

середовищах з концентраціями ДМСО 5, 7 і 10 %, був збільшений у порівнянні з 

контрольними значеннями. У середовищі, де вміст ДМСО складав 15 %, рівень 

альдостерону був нижче контрольних значень. У сироватковмісних середовищах 

збільшення цього показника спостерігалося у зразках, де концентрація ДМСО 

складала 7 % та вище (рис. 8 Б). 

Аналіз результатів дослідження здатності відповідати на дію дбцАМФ 

показав, що при низьких концентраціях ДМСО (5 %) ККН відповідали на дію 

стимулу аналогічно клітинам у контрольній групі (рис. 8 В). В інших випадках 

відповідь на дію стимулятора стероїдогенезу була знижена. Серед сироватковмісних 

середовищ рівень альдостерону не відрізнявся від контрольних показників у 

випадку концентрацій 10 та 15 % ДМСО (рис. 8 Г). 

Вищезазначені зміни стероїдогенезу у ККН скоріш за все пов’язані з об'ємно-

структурними змінами, які клітини зазнають не тільки під час насичення 

кріопротекторним розчином або його видалення, але й при заморожуванні - 

відтаванні, коли на клітини впливають концентровані розчини солей. Тому 

наступним етапом наших досліджень була оцінка впливу гіпертонічних розчинів 

NaCl, як моделі, що дозволяє оцінити дію одного із факторів заморожування-

відтавання, на об'ємні зміни ККН та розташування внутрішньоклітинних елементів, 

що беруть участь у стероїдогенезі.  

Вивчали розташування ліпідних крапель в клітинах під час інкубації ККН у 

гіпертонічних розчинах хлориду натрію з концентраціями 0,5; 0,7 і 1 М 

(дегідратація) та наступного повернення до ізотонічного середовища (регідратація). 
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Рис. 8. Рівень базальної (А, Б) та стимульованої дбцАМФ (В, Г) секреції 

альдостерону після інкубації та кріоконсервування суспензії ККН в середовищах, 

що містять ДМСО та 25 % ФС. Лінія - значення показника контрольної суспензії. * - 

відмінності значущі щодо контрольних значень; # - відмінності значущі щодо 

показників, отриманих в середовищах без ФС з такою ж концентрацією ДМСО 

(Р<0,05; n = 5). 

 

Вимірювання параметрів клітин проводили на кожній окремій клітині 

протягом реального відрізка часу, як показано на рис. 9. Візуалізація ліпідних 

крапель досягалася шляхом фарбування їх флуоресцентним зондом нільським 

червоним (рис. 9 Б). 

 

 

Рис. 9. Приклад вимірювання 

діаметру поодинокої ККН (А, 

світлова мікроскопія) та об’єму, 

що займають ліпідні краплі із 

забарвленням нільським червоним 

(Б, флуоресцентна мікроскопія). 

Нативний препарат у ізотонічних 

умовах, х 400. 

 

Після інкубації суспензії ККН з гіпертонічними розчинами NaCl було 

встановлено (рис. 10 А), що мінімальні зміни клітинного об'єму спостерігалися в 

клітинах у випадку 0,5 М NaCl, а величина цих змін в середньому склала (62,2 ± 1,3) % 
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від вихідних показників об’єму клітин в ізотонічному середовищі. У разі використання 

0,75 М NaCl об’єм клітин становив вже (60,9 ± 1,4) % від початкового. 

При інкубації клітин в 1 М розчині NaCl зміни об'єму клітин були максимальні 

((57,6 ± 0,93) %). Аналіз показників об’ємів, що займали ліпідні краплі (рис. 10 А) 

показав, що при дегідратації у 0,5;. 0, 75 і 1 М розчинах NaCl їх величина становила 

65,7 ± 1,6, 64 ± 1,2 та (62 ± 1,5) % від вихідного об’єму відповідно. 

 

  

Рис. 10. Відносні зміни об'єму ККН та об’єму, що займають ліпідні краплі, при 

дегідратації (А) та регідратації (Б) клітин у розчинах NaCl. За 100 % прийнято 

відповідні об’єми в ізотонічних умовах; * – відмінності значущі щодо об’єму, що 

займають ліпідні краплі у 0,5 М розчині NaCl (Р<0,05; n = 20). 

  

Після повернення клітин до ізотонічного середовища були отримані 

результати, що представлені на рис. 10 Б. Так, при регідратації з 0,5 М розчину NaCl 

через 20 хв. об'єм клітин та об’єм, що займали ліпідні краплі, відновлювався до 85,8 

± 2,1 та (84,6 ± 1,9) % від початкового об'єму відповідно. При перенесенні клітин з 

0,75 М розчину NaCl об’єм клітин складав (86,4 ± 1,9) %, об’єм, що займають ліпідні 

краплі, – (80,7 ± 2,2) %; з 1 М розчину NaCl – об’єм клітин складав (85 ± 2,3) %, а 

об’єм, що займають ліпідні краплі, – (77,6 ± 1,7) % від початкового об'єму. 

Отримані результати свідчать на користь того, що чим вище концентрація 

солей в інкубаційному середовищі, тим більше спостерігається запізнювання 

повернення об'єму, що займають ліпідні краплі при регідратації ККН, порівняно з 

об’ємом клітин, що ймовірно може вплинути на зміну секреторної функції. 

Відомо, що використання методу FRET-мікроскопії дозволяє визначити 

знаходження міченої зондом органели (молекули) у межах FRET відстані. 

Збільшення під впливом чинників FRET-ефективності між зондами може 

демонструвати реальну взаємодію між ними на молекулярному рівні (Jares–

Erijman E. A., 2003), а отже вимірювання цього показника може бути корисним для 

розуміння внутрішньоклітинних процесів. 

Для здійснення поставленої задачі були використані флуоресцентні зонди 

MTG, як флуорофор-донор, що ковалентно зв'язується з білками мітохондріального 

матриксу, та NR, як флуорофор-акцептор, що забарвлює ліпідні краплі (рис. 11).  
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Рис. 11. Локалізація мітохондрій та 

ліпідних крапель у свіжовиділених ККН  

(А – забарвлення MTG, Б – світлова 

мікроскопія, В – забарвлення NR, Г – 

суміщені зображення А та В); х 600. 

 

Рис. 12. Ефективність FRET між MTG-

NR, що забарвлюють мітохондрії та 

ліпідні краплі в ККН, при інкубації в 

гіпертонічному розчині NaCl. К – 

контроль, свіжовиділені клітини в 

середовищі культивування. NaCl – 

клітини в розчині 0,75 М NaCl. * – 

відмінності значущі відносно 

контролю (Р <0,05; n = 20). 

Як видно з даних, представлених на рис. 12, значення ефективності FRET між 

двома флуорофорами MTG і NR при додаванні гіпертонічного розчину NaCl до ККН 

збільшувалось та складало (33,7±2,1) %. Слід вказати, що відстань, при якій 

спостерігали FRET відповідала подвійній ширині фосфоліпідного бішару мембрани 

мітохондрій. Така зміна досліджуваного показника свідчить про просторове зближення 

флуорофорів а також клітинних елементів, що вони забарвлюють. Тобто відбувається 

зближення на молекулярному рівні субстрату (ліпідні краплі) з місцем синтезу 

гормонів (мітохондріями), що безперечно робить свій внесок у зміну рівня 

стероїдогенезу ККН.  

 

ВИСНОВКИ 
У дисертаційній роботі проведено теоретичне та експериментальне дослідження 

впливу кріозахисних середовищ на основі диметилсульфоксиду, що містять або не 

містять фетальну сироватку, на морфофункціональні властивості свіжоотриманих та 

кріоконсервованих клітин кори надниркових залоз щурів. Запропоновано новий підхід 

до оцінки функціональної активності клітин кори наднирників – використання FRET-

мікроскопії, що дозволяє прижиттєво спостерігати взаємодію ліпідних крапель та 

мітохондрій в стероїдпродукуючих клітинах в умовах дії окремих чинників 

кріоконсервування. 

1. Введення фетальної сироватки в об'ємі 25 % до складу кріозахисних 

середовищ на основі диметилсульфоксиду на етапі інкубації суспензії клітин кори 

надниркових залоз сприяло стабілізації клітинних мембран і супроводжувалося 

зменшенням об'ємних змін цих клітин порівняно з їх станом у середовищах без 
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сироватки. При видаленні кріозахисних середовищ, що містили ДМСО та 25 % 

сироватки, зменшення змін об'єму клітин кори наднирників досягалось шляхом 

додавання до складу відмивального розчину такої ж кількості сироватки. 

2. Інкубація клітин кори надниркових залоз у кріозахисному середовищі з 15 % 

диметилсульфоксиду супроводжувалася зниженням життєздатності клітин (МТТ-тест), 

їх загальної кількості, кількості 3β-ГСД
+
-клітин та клітин з функціонально активними 

мітохондріями (забарвлення JC-1), а також зниженням рівнів базальної та 

стимульованої секреції альдостерону. Додавання фетальної сироватки до складу 

кріозахисного середовища нівелювало ці ефекти та призводило до збільшення рівня 

базальної секреції альдостерону більш ніж в 2 рази порівняно з контролем. 

3. Кріоконсервування клітин кори надниркових залоз в середовищах, що містили 

10 та 15 % диметилсульфоксиду у присутності 25 % фетальної сироватки, дозволило 

отримати більш високі показники життєздатності, схоронності клітинної суспензії, 

кількості 3β-ГСД
+
-клітин і клітин з функціонально активними мітохондріями 

порівняно з середовищами с цими ж концентраціями диметилсульфоксиду без 

сироватки. При застосуванні кріозахисного середовища з низькою концентрацією 

диметилсульфоксиду (5 %) без фетальної сироватки після заморожування-відтавання 

спостерігався позитивний кріоселективний ефект щодо альдостеронпродукуючих 

клітини кори наднирників.  

4. Регідратація клітин кори надниркових залоз протягом 20 хв. із розчину 0,5 М 

NаC1 супроводжувалася відновленням об’єму клітин та об’єму, що займають 

внутрішньоклітинні ліпідні краплі, до 85,8 ± 2,1 та (84,6 ± 1,9) % від початкового 

об'єму відповідно. Регідратація клітин з розчинів 0,75 і 1 М NаC1 супроводжувалася 

запізненням відновлення об'єму, що займають ліпідні краплі, у порівнянні з 

відновленням загального об'єму клітин. 

5. Використання FRET-мікроскопії дозволило оцінити взаємодію між 

мітохондріями та ліпідними краплями в клітинах кори надниркових залоз. Ефективність 

FRET між цими органелами у розчині 0,75 М NaCl складала 33,7 %, що відповідало 

відстані, рівній ширині фосфоліпідного бішару мембрани мітохондрій (60 Å). 

6. Просторове зближення ліпідних крапель, які містять субстрат, і мітохондрій, 

які є місцем синтезу гормонів, та уповільнена реакція відновлення об'єму, що займають 

ліпідні краплі, при моделюванні дегідратації-регідратації клітин кори надниркових 

залоз можуть розглядатись як підґрунтя для неспецифічної активації базальної секреції 

гормонів в цих клітинах. 
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АНОТАЦІЯ 

Юрчук Т.О. Вплив факторів кріоконсервування на морфофункціональні 

властивості клітин кори надниркових залоз щурів. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за 

спеціальністю 03.00.19 – кріобіологія. – Інститут проблем кріобіології та кріомедицини 

НАН України, Харків, 2015. 

Дисертаційна робота містить результати дослідження морфофункціональних 

властивостей ККН на різних етапах кріоконсервування у середовищах, до складу яких 

входять ДМСО та фетальна сироватка (ФС). 

Встановлено, що на етапі інкубації ККН у кріозахисному середовищі з 

концентрацією ДМСО 15 % відбувається зниження функціональної активності клітин, 

а додавання ФС до її складу нівелює цей ефект та супроводжується збільшенням 

базальної секреції альдостерону. 

У роботі показано збільшення активності 3β-ГСД в ККН та кількості клітин зі 

потенціалом на мембрані мітохондрій на тлі зниження продукції альдостерону після 

інкубації в кріозахисному середовищі з 7 % ДМСО. Введення ФС до складу цього 

середовища сприяло збереженню базальної секреції гормону на рівні контрольних 

значень після інкубації. 

При аналізі показників стимульованої і базальної секрецій альдостерону було 

встановлено, що тільки у випадку середовищ з концентрацією ДМСО 5 % і з 

концентрацією ДМСО 10 % та 25 % ФС їх значення були порівнянні з контролем. 

Виявлено, що при регідратації ККН з 0,75 та 1,0 М розчинів хлориду натрію 

спостерігалось запізнювання відновлення об'єму, що займали ліпідні краплі, у 

порівнянні з відновленням клітинного об'єму. 

Ключові слова: клітини кори наднирників, кріоконсервування, стероїдогенез, 

мітохондріальний мембранний потенціал, кріозахисне середовище, фетальна 

сироватка. 

АНОТАЦИЯ 

Юрчук. Т. А. Влияние факторов криоконсервирования на 

морфофункциональные свойства клеток коры надпочечных желез крыс. – 

Рукопись.  

Диссертация на соискание научной степени кандидата биологических наук по 

специальности 03.00.19 – криобиология. – Институт проблем криобиологии и 

криомедицины НАН Украины, Харьков, 2015. 
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Диссертационная работа содержит результаты исследования 

морфофункциональных свойств клеток коры надпочечников (ККН) на разных этапах 

криоконсервирования в средах, содержащих ДМСО и фетальную сыворотку (ФС). 

Обнаружено, что инкубация ККН в криозащитных средах в присутствии ФС 

приводит к снижению степени дегидратации клеток по сравнению со средами, где она 

отсутствует. При этом в случае концентрации ДМСО 15 % в среде с ФС не 

наблюдается образование «волдырей» на клеточной мембране, подобно тому, как это 

отмечалось в аналогичной среде без сыворотки. 

В криозащитной среде с концентрацией ДМСО 15 % отмечено снижение 

функциональной активности клеток после инкубации, а добавление ФС нивелировало 

этот эффект и сопровождалось увеличением базальной секреции альдостерона. 

В работе показано увеличение активности 3β-ГСД в ККН и количества клеток с 

потенциалом на мембране митохондрий на фоне снижения продукции альдостерона 

после инкубации в криозащитной среде с 7 % ДМСО. Введение в ее состав ФС 

способствовало сохранению базальной секреции гормона на уровне контрольных 

значений. 

После полного цикла криоконсервирования наихудшие показатели по 

проведенным функциональным тестам были зарегистрированы при использовании 

среды с концентрацией ДМСО 15 % без ФС и среды с 5 % концентрацией ДМСО с 

добавлением ФС. 

Анализ активности 3β-ГСД в криконсервированных ККН с учетом сохранности 

показал, что абсолютные значения исследуемого показателя оставались на уровне 

контроля только при концентрации ДМСО 10 % как в бессывороточной, так и в 

сывороткосодержащей средах. В случае сывороткосодержащих сред, где концентрация 

ДМСО составляла 7 и 15 %, количество 3β-ГСД
+
-клеток превышало контрольные 

значения. 

Установлено, что сразу после отогрева во всех исследуемых пробах количество 

клеток с функционально активными митохондриями было увеличено, кроме среды с 

15 % ДМСО и ФС. Количество клеток с j-агрегатами через 24 часа инкубации 

увеличивалось в среде с 7 % ДМСО и снижалось в средах с 10 и 15 % ДМСО, а в 

случае присутствия в среде ФС с такими же концентрациями криопротектора все 

значения исследуемого параметра сохранялись на уровне контрольных образцов. Во 

всех остальных пробах с ФС данный показатель был ниже, чем в контроле.  

После отогрева и 30-минутной инкубации ККН с АКТГ только в среде с 5 % 

ДМСО мембранный потенциал митохондрий (окрашивание JC-1) оставался на уровне 

контрольных значений, а в остальных случаях наблюдалось его снижение. Через 

24 часа культивирования в присутствии АКТГ этот параметр снижался по сравнению с 

контролем во всех исследуемых пробах. Добавление ФС в криозащитную среду 

приводило к тому, что количество клеток с функционально активными митохондриями 

как сразу после деконсервации, так и через 24 часа культивирования в присутствии 

стимулятора гормонопоэза оставалось на уровне контроля, кроме пробы с 5 % ДМСО, 

где исследуемый показатель был снижен. 

При анализе уровня стимулированной и базальной секреции альдостерона было 

установлено, что только в случае сред с концентрацией ДМСО 5 % и с концентрацией 

ДМСО в 10 % и 25 % ФС их значения были сравнимы с контролем.  
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Установлено, что при регидратации ККН из 0,75 и 1,0 М растворов NaCl 

наблюдается запаздывание восстановления объема, занимаемого липидными каплями, 

по сравнению с восстановлением клеточного объема. 

Показано, что при инкубации ККН с 0,75 М раствором NaCl наблюдалось 

увеличение эффективности FRET до уровня 33,7 % (соответствует величине 

фосфолипидного бислоя мембраны), что возможно является предпосылкой для 

активизации стероидогенеза в клетках.  

Ключевые слова: клетки коры надпочечников, криоконсервирование, 

стероидогенез, митохондриальный мембранный потенциал, криозащитная среда, 

фетальная сыворотка. 

 

ANNOTATION 

Yurchuk T. A. The influence of cryopreservation factors on morphological and 

functional properties of rat adrenal cortex cells. – A manuscript. 

Dissertation for the candidate of biological sciences degree in speciality 03.00.19 – 

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

Academy of Science of Ukraine, Kharkiv, 2015. 

The work contains research results of morphological and functional properties of the 

adrenal cortex cells (ACC) at various stages of cryopreservation in media which include 

DMSO and fetal serum (FS). 

It was established that functional activity of the cells were decreased after 

incubation of ACC in cryoprotective medium with concentration DMSO 15%, the addition 

of FS in its composition eliminated this effect and accompanied with increased basal 

secretion of aldosterone. 

It was shown that 3β-HSD activity and the number of cells with mitochondrion 

membrane potential  were increased with the falling production of aldosterone after incubation 

ACC in cryoprotective medium with 7 % DMSO. The addition of FS into the incubation 

medium helped to preserve the basal hormone secretion at the level of the control probes.  

Analyzing the parameters of the basal and stimulated level of aldosterone secretion it 

was determined that the values were comparable to the control only in media with 5 % 

concentration of DMSO and 10 % DMSO with 25 % FS. 

It was found that the recovery of the volume occupied by the lipid droplets was 

delayed compared with recovery of the cell volume after the rehydration of ACC from 

0.75 and 1.0 M sodium chloride solutions. 

Key words: adrenal cortex cells, cryopreservation, steroidogenesis, mitochondrial 

membrane potential, cryoprotective medium, fetal serum. 

 

 ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

ДМСО  

ФС – 

ККН  

АКТГ  

NR – 

 

диметилсульфоксид  

фетальна сироватка 

клітини кори наднирників 

адренокортикотропний гормон 

нильский червоний 

3β-ГСД – 

 

FRET – 

 

    MTG – 

3β-гідроксистероїддегідро-

геназа 

 флуоресцентне резонансне 

перенесення енергії  

мітотрекер зелений 
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