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гіпотермія краніоцеребральна ритмічна 151
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даларгін 3
двофакторна теорія кріопошкодження 214
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дозрівання in vitro 161
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батат 180
білки 191
біологічно активні комплекси 127
біоплівки 127
біопрепарат плаценти кріоконсервований 353
блокада ренін-ангіотензин-альдостеронової
системи медикаментозна 223
бруньки винограду 51
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вакуум-інфільтрація 51
вакуумна терапія 109
виділення клітин 82
винограду бруньки 51
відігрів 95
вік 23
вітрифікація 95, 161
вітрифікуючий розчин 51
властивості культуральні 249
внутрішньоклітинна кристалізація 214
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ганглії спінальні 258
гель, іммобілізація 273
гібернація 191
гідроксиетил крохмаль 70
гіперплазія дифузна 168
гіпометаболізм 191
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експериментальний гіпотиреоз 353
експланти 82
екстракт плаценти кріоконсервований 364
енергія активації 14
енкефаліни 3
енцефалопатія дисциркуляторна 151
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захворювання аутоімунні 289
зберігання
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низькотемпературне 273
низькотемпературні режими 127
нормотермічне 326
звиті канальці 95

і

іммобілізація в гелі 273
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калориметрія 51
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кріоконсервовані 151
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лінії L929 316
мононуклеарні 289
мультипотентні стромальні
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шкірно-м’язові фетальні 249
тимуса 24
коефіцієнт (-и)
фільтрації 14, 316
проникності 14, 316
комплекси біологічно активні 127
комплексне хірургічне лікування 109
кордова кров 116
клітини ядровмісні кріоконсервовані 151
сироватка кріоконсервована 109
коринебактерії 127
краніоцеребральна гіпотермія ритмічна 151
креатинін 223
кристалізація 236
внутрішньоклітинна 214
кластерна 203
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кріодеструкція 116, 168
кріоекстракт 258
плаценти 223
кріоконсервована(-ий)
сироватка кордової крові 109
біопрепарат плаценти 353
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кріостимуляція 23
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кров 191
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крохмаль гідроксиетил 70
культура клітин 82
культуральні властивості 249
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Лейдига клітини 70
лейкоцитарні індекси інтегральні 23
лейкоцити 23
лікування хірургічне комплексне 109
лінія L929 клітини 316

м

манітоловмісний розчин 326
матка 258
медикаментозна блокада ренін-ангіотензинальдостеронової системи 223
мезенхімальні стромальні клітини
мультипотентні 58
мембранотропність 139
меристеми 180
механічна стійкість 38
миші 82
міграція 268
мікроскопія поляризаційна 236
модель фізико-математична 14, 214
мозок головний 151
мононуклеарні клітини 289
моноцити 289
морфологічна (-і)
структура 223
характеристики 326
мультилінійне диференціювання 58
мультипотентні стромальні клітини
мезенхімальні 58, 268
тимуса 249
шкірно-м’язові фетальні 249

н

натрію диклофенак 364
недостатність хронічна ниркова 223
нейропептиди 3
нейротрофічні фактори 258
нестероїдні протизапальні засоби 364
низькотемпературне зберігання 273
низькотемпературні режими зберігання 127
ниркова недостатність хронічна 223
нормотермічне зберігання 326

о

об’єм осмотично неактивний 316
облицьовані гранули 277
оксиетильні похідні 139
ооцити 161
осмотична (-і, -о)
крихкість 38
реакції 180
неактивний об’єм 316
369

остеобласт 89
остеокласт 89
остеоцит 89

п

паєти 277
перетворення фазові типу рідина-рідина 236
переходи фазові 51
плацента 82
біопрепарат кріоконсервований 353
екстракт кріоконсервований 364
кріоекстракт 223
поверхня ранова 116
поляризаційна мікроскопія 236
похідні оксиетильні 139
пробіотики 273
проліферація 58
проникності коефіцієнти 14, 316
пропілтіоурацил 168
протизапальна дія 364
протизапальні засоби нестероїдні 364
пульпа 58

р

рани гнійні 109
ранова поверхня 116
реакції осмотичні 180
режими зберігання низькотемпературні 127
ренін-ангіотензин-альдостеронової системи
медикаментозна блокада 223
репродуктивна система 353
ритмічна краніоцеребральна гіпотермія 151
рідина-рідина фазові перетворення 236
рідкий азот 89
розморожування 277
розсклування 203
розчин
вітрифікуючий 51
манітоловмісний 326
розчини, що вітрифікуються 180
розчину ефекти 214

с

сахароза 343
сироватка кордової крові кріоконсервована 109
система (-и)
ренін-ангіотензин-альдостеронова
медикаментозна блокада 223
репродуктивна 353
тиреоїдна 353
дисперсні 236
сім’яник 95
склування 236
скорочувальна активність 258
сперма 277
спінальні ганглії 258
370

спонтанно гіпертензивні щури 151
стану діаграма 203
стійкість механічна 38
стрес холодовий 3
стромальні клітини мультипотентні
мезенхімальні 58, 268
тимуса 249
шкірно-м’язові фетальні 249
структура морфологічна 223
суміші 139
сфероїди 316

т

температура 277
теорія кріопошкодження двофакторна 214
терапія вакуумна 109
термопластична деформація 203
тимуса мультипотентні стромальні клітини 249
тиреоїдна система 353
толерогенні дендритні клітини 289
трансплантат кістковий 89
трансфузія 304

ф

фазові перетворення типу рідина-рідина 236
фазові переходи 51
фактори нейротрофічні 258
фенотип 268
фетальні шкірно-м’язові мультипотентні
стромальні клітини 249
фізико-математична модель 14, 214
фільтрації коефіцієнти 14, 316
флуоресценція 139
фолікули 326
фрагментація ДНК 3

х

характеристики морфологічні 326
хірургічне лікування комплексне 109
холодовий стрес 3
хом’яки 191
хронічна
алкогольна інтоксикація 151
ниркова недостатність 223

щ

щитоподібна залоза 168, 353
щури 23, 82, 116, 168, 191
спонтанно гіпертензивні 151
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ядровмісні клітини кордової крові
кріоконсервовані 151
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