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 Дисертаційна робота присвячена вивченню структурно-функціональних 

характеристик клітин лінії L929 при культивуванні в умовах 2D та 3D, 

визначенню оптимальних умов отримання клітинних сфероїдів (СФ) з клітин 

вищезазначеної лінії, розрахунку коефіцієнтів проникності і параметрів 

масопереносу для молекул води і кріопротектору диметилсульфоксиду 

(ДМСО) у СФ різних термінів культивування (7, 14 і 21 доби) за різних 

температур (10, 15, 25°С), визначенню оптимальних режимів 

кріоконсервування СФ на основі фізико-математичного моделювання, а також 

експериментальному апробуванню даних режимів за параметрами 

функціональної активності клітин (МТТ-тест, здатність до адгезії, 

проліферативна та міграторна активність) після розморожування СФ. 

 Відомо, що використання низькоадгезивної поверхні дозволяє 

одночасно отримувати велику кількість СФ. Однак одним з головних недоліків 

цього способу є велика розбіжність у розмірах отримуваних СФ, що 

ускладнює підбір параметрів режиму їх кріоконсервування. Враховуючи 

даний факт, на першому етапі роботи була визначена оптимальна посівна 

концентрація клітин L929 для отримання найбільшої кількості СФ з приблизно 

однаковим діаметром. Експериментально було отримано СФ при різних 

посівних концентраціях: 1 × 105, 2 × 105 і 5 × 105 клітин/мл. На 7-му добу 

культивування СФ встановлено, що після використання концентрації  
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1 × 105 клітин/мл агрегати були переважно малоклітинними, пухкими і різної 

форми. При концентрації 2 × 105 клітин/мл формувалися переважно округлі 

СФ, діаметр (70,0 ± 2,5)% з яких становив 80‒150 мкм. Використання 

концентрації 5 × 105 клітин/мл призводило до значущого (р < 0,05) збільшення 

кількості крупних СФ з діаметром 150–300 мкм до (48,0 ± 0,3)% або їх злиття 

у агрегати більш ніж 1000 мкм у діаметрі, що є неприйнятним для подальшого 

культивування СФ у зв’язку зі зниженням дифузії поживних речовин у 

внутрішні клітинні шари.  

Для оцінки життєздатності СФ у залежності від посівної концентрації 

використовували флуоресцентні ДНК-барвники Hoechst 33342 і пропідіум 

йодид (PI) та пошарове сканування забарвлених СФ на конфокальному 

мікроскопі. У результаті проведених досліджень було з’ясовано, що за усіх 

використаних посівних концентрацій на 7-му добу культивування 

спостерігається значуще (р < 0,05) збільшення кількості некротичних PI-

позитивних клітин у складі СФ порівняно з 3-ю добою культивування. Слід 

зазначити, що при концентрації 5 × 105 клітин/мл кількість PI-забарвлених 

клітин складала (40,6 ± 1,97)%, тоді як при концентраціях 1 × 105  і 2 × 105 

клітин/мл цей показник був менше: (20,2 ± 0,9) та (13,1 ± 0,9)% відповідно. 

Оцінка морфологічних змін ядер фібробластів за допомогою барвника 

Hoechst 33342 показала, що у найвищій використаній концентрації                 (5 

× 105 клітин/мл) кількість клітин з фрагментацією ядра була більшою у 1,3 та 

1,5 рази порівняно з концентраціями 1 × 105 і 2 ×105 клітин/мл відповідно. В 

цілому, за посівних концентрацій 1 × 105 і 2 × 105 клітин/мл біля 80% клітин у 

складі СФ мали ядра округлої форми з однорідною структурою та без ознак 

фрагментації. 

Аналіз впливу посівної концентрації на здатність СФ до адгезії на 3-ю 

добу показав, що при концентраціях 1 × 105 та 2 × 105 клітин/мл кількість 

прикріплених СФ була більшою у 1,8 та 2 рази відповідно у порівнянні з  

концентрацією 5 × 105 клітин/мл. При збільшенні терміну культивування СФ 

до 7-ї доби культивування спостерігалась аналогічна тенденція.  
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На основі отриманих результатів було визначено, що посівна 

концентрація клітин 2 × 105 клітин/мл є оптимальною для отримання 70% СФ 

діаметром 80‒150 мкм та з високим функціональним потенціалом. Дану 

концентрацію клітин було використано для отримання і оцінки 

функціональних показників СФ на подальших етапах роботи. 

У подальших дослідженнях було з’ясовано вплив термінів 

культивування (7, 14 і 21 доби) на зміну діаметра СФ. Встановлено, що 

кількість СФ з діаметрами 20‒80 мкм на 14 і 21-у добу культивування 

зменшувалась у 2,1 і 3,4 рази відповідно порівняно з 7-ю добою. Відсоток СФ 

з діаметром 80–150 мкм протягом 21-ї доби культивування складав в 

середньому 60‒70%. Кількість СФ з діаметром 150–300 мкм збільшувалась на 

14 і 21-у добу культивування у 1,5 і 2,3 рази відповідно у порівнянні з 7-ю 

добою. 

На наступному етапі роботи було проведено аналіз секреторно-

метаболічної активності клітин лінії L929 в умовах моношарового (2D) і 

об'ємного (3D) культивування. Активність клітин була оцінена на 7-му добу 

культивування методом гель-фільтрації за спектром речовин пептидної 

природи у середовищі культивування. Пептидний профіль у 3D-культурі 

відрізнявся від моношарової культури. Він характеризувався появою піку з 

молекулярною масою 1600 Да ((1,41 ± 0,09)% від загальної площі) та 

збільшенням у 4 та 7,2 рази (р < 0,05) кількості пептидів з молекулярними 

масами 1067–1045 та 718‒705 Да. 

У подальших дослідженнях на основі фізико-математичного 

моделювання були розраховані коефіцієнти проникності для молекул води і 

ДМСО у СФ різних термінів культивування і поодинокі клітини. Так, 

результати визначення коефіцієнтів проникності води і ДМСО у СФ на 7, 14 і 

21 добу культивування при різних температурах кріозахисного середовища 

показали, що параметри проникності значуще (р < 0,05) зменшувались зі 

зниженням температури від 25 до 10С та зі збільшенням термінів 

культивування. Зокрема, за температури 10ºC коефіцієнти проникності у СФ 
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14 та 21-ї доби для молекул води та ДМСО значуще знижувались у 2,3 та 5,7 

рази (14 доба) та у 2,6 і 6,5 рази (21 доба) порівняно зі СФ 7-ї доби.  

За результатами аналізу параметрів проникності для клітин у складі СФ 

було встановлено, що коефіцієнти проникності для ДМСО у клітини 

внутрішнього шару СФ зменшувались у 3,2 рази відносно клітин зовнішнього 

шару, в той час, як параметри проникності для молекул води суттєво не 

змінювались.  

При порівнянні параметрів проникності для поодиноких клітин у 

моношарі та клітин у складі СФ були визначені суттєві відмінності. Так, 

значення коефіцієнтів проникності для молекул води і ДМСО у клітини 

зовнішнього шару СФ у 1,7 та 1,2 рази відповідно були меншими порівняно з 

даним показником поодиноких клітин. За збільшення глибини їхньої 

локалізації параметри проникності для молекул води та ДМСО значуще       (р 

< 0,05) зменшувались у 1,9 та 3,8 рази відповідно порівняно з поодинокими 

клітинами. 

На основі отриманих часових залежностей відносного об’єму СФ у 

розчинах з кріопротектором була визначена тривалість процедури їх 

експозиції в 1М ДМСО у залежності від терміну культивування і температури 

кріозахисного розчину. Встановлено, що за температур кріозахисного розчину 

25, 15 та 10С час експозиції для СФ 7-ї доби культивування становив 

відповідно (43,0 ± 1,75), (51,8 ± 3,6) та (64,8 ± 2,9) с; для СФ 14-ї доби — (67,7 

± 8,7), (109,1 ± 10,0) та (216,2 ± 10,9) с; для СФ 21-ї доби — (100,0 ± 11,2), 

(270,3 ± 19,0) та (440,5 ± 12,4) с. 

Для розрахунку коефіцієнтів проникності плазматичних мембран 

поодиноких клітин L929 та клітин у складі СФ були визначені чисельні 

значення осмотично неактивного об’єму αкл. Встановлено, що даний показник 

для поодиноких клітин дорівнював 0,32, для СФ 10-ї доби культивування — 

0,41. Збільшення терміну культивування СФ з 7 до 21-ї доби приводило до 
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підвищення αкл з 0,40 до 0,54 відповідно, що свідчить про структурні зміни СФ 

протягом культивування. 

 Перенос крізь клітинні мембрани проникної речовини, зокрема 

кріопротектору, є енерговитратним процесом, який характеризується різними 

значеннями енергії активації (ЕА). Збільшення терміну культивування СФ 

також приводило до підвищення значень ЕА для молекул води та ДМСО у 1,8 

та 1,9 рази відповідно у СФ 14-ї доби в інтервалі температур (10‒25оС) 

порівняно зі СФ 7-ї доби. Подібна тенденція встановлена й для СФ 21-ї доби 

культивування в інтервалі температур (10–15оС) і (15–25оС). 

Використовуючи отримані значення коефіцієнтів проникності у фізико-

математичній моделі, що описує кінетику змін відносного об'єму клітин у 

процесі позаклітинної кристалізації за певної швидкості охолодження, була 

спрогнозована ступінь зневоднення СФ. Це дало змогу теоретично визначити 

оптимальну швидкість охолодження СФ і кінцеву температуру їх 

заморожування перед зануренням у рідкий азот (–196°С). Так для СФ 7-ї доби 

культивування оптимальною програмою заморожування є охолодження зі 

швидкістю 2°С/хв до –80°С з подальшим зануренням у рідкий азот. Для СФ 14 

та 21-ї діб культивування оптимальною програмою заморожування є 

охолодження зі швидкістю 0,5°С/хв до ‒40°С з подальшим зануренням у 

рідкий азот. 

Ефективність режимів, визначених на основі фізико-математичного 

моделювання, була перевірена експериментально за функціональними 

показниками деконсервованих СФ такими як метаболічна активність клітин 

(МТТ-тест), здатність до адгезії, проліферативна та міграторна активність. 

Режим 1 (експериментальний) включав теоретично визначені час насичення 

СФ у кріосередовищі 65 с (за температури 10°С), швидкість охолодження 

2°С/хв та кінцеву температуру охолодження ‒80°С з подальшим зануренням у 

рідкий азот (–196°С). Для порівняння було використано два стандартних 

режими, які включали найбільш розповсюджені у кріобіологічній практиці час 

насичення СФ впродовж 10 хв, швидкість охолодження 1°С/хв, кінцеву 
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температуру охолодження −40°С з подальшим зануренням у рідкий азот 

(режим 2) або кінцеву температуру охолодження ‒80°С з подальшим 

зануренням у рідкий азот (режим 3).  

Після розморожування СФ на моделі «подряпина» оцінювали 

проліферативний і міграторний показник за площею ушкодженого моношару 

утвореного клітинами зі СФ, кріоконсервованих за теоретично визначеним 

режимом 1. Площа ушкодженого моношару після 24 і 48 годин культивування 

в 1,3 рази і 2,4 рази відповідно була меншою у порівнянні зі стандартним 

режимом 2. 

Для з’ясування впливу кінцевої температури охолодження на 

функціональні показники деконсервованих СФ при дослідженні міграторної 

активності клітин, яку оцінювали за площею сформованого на 3-ю добу 

моношару, використовували режими 2 і 3. Показник для СФ, 

кріоконсервованих за теоретично розрахованим режимом 1, значуще             (р 

< 0,05) перевищував показник для СФ, кріоконсервованих за стандартними 

режимами 2 і 3. 

Схожа тенденція була виявлена при визначенні метаболічної активності 

деконсервованих СФ за МТТ-тестом. Після розморожування СФ, 

кріоконсервованих за стандартними режимами 2 і 3, рівень утворення 

формазану з МТТ у 1,9 і 1,5 рази відповідно був меншим відносно значень 

накопичення формазану у СФ, кріоконсервованих за теоретично визначеним 

режимом 1. 

 Оцінка адгезивної активності деконсервованих СФ показала, що 

показник середньої кількості прикріплених СФ через 24 години знаходився у 

межах 78–87% незалежно від використаних у роботі режимів і не відрізнявся 

від контролю, в якому він складав 88%. 

Таким чином, в проведених дослідженнях була визначена оптимальна 

посівна концентрація клітин L929 (2 × 105 клітин/мл), при використанні якої 

було отримано найбільшу кількість функціонально повноцінних СФ з 

приблизно однаковим діаметром (80‒150 мкм). На основі розрахованих 
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коефіцієнтів проникності і параметрів масопереносу для молекул води і 

кріопротектору ДМСО у СФ різних термінів культивування (7, 14 і 21 доба) і 

температур (10, 15, 25°С) були визначені оптимальні режими їхнього 

кріоконсервування. За даними оцінки площі моношару, утвореного клітинами 

після міграції зі СФ, МТТ-тесту та тесту «подряпина» доведено, що 

кріоконсервування СФ з клітин лінії L929 за режимом, розрахованим на основі 

фізико-математичної моделі, приводить до більш ефективного збереження 

метаболічного стану, проліферативного та міграторного потенціалу СФ 

порівняно зі стандартними режимами.  

 Запропонований у роботі алгоритм визначення оптимальних режимів 

кріоконсервування може бути використаний для багатоклітинних об’єктів 

різних розмірів, які отримані з різних типів клітин, для кріозахисних 

середовищ різного складу і температури. 

Ключові слова: кріоконсервування, кріозахист, кріопротектори, 

диметилсульфоксид, 3D-культивування, осмотично неактивний об’єм, 

клітини лінії L929. 
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ANNOTATION 

 

Moisieiev A.I. Optimization of cryopreservation modes for cell spheroids of 

different cultivation terms. – Qualifying scientific work on the rights of manuscript. 

Thesis for the degree Doctor of Philosophy in specialty 091 Biology (field of 

study 09 Biology). ‒ Institute for Problems of Cryobiology and Cryomedicine of the 

National Academy of Sciences of Ukraine, Kharkiv, 2023. 

 

The thesis is devoted to: the study of structural and functional characteristics 

of L 929 cells during 2D and 3D cultivation; determination of optimal conditions for 

obtaining cell spheroids from cells of the aforementioned line, calculation of 

permeability coefficients and mass transfer parameters for water molecules and 

dimethyl sulfoxide (DMSO) cryoprotectant into spheroids of different cultivation 

terms (7, 14 and 21 days) at various temperatures (10, 15, 25°С), determination of 

optimal modes of cryopreservation for spheroids based on physical and 

mathematical modeling, as well as experimental testing of the determined modes 

according to parameters of functional activity of cells (MTT assay, ability to 

adhesion, proliferative and migratory activity) after spheroid thawing. 

The use of low-adhesive surface is known to allow the obtaining of a large 

amount of spheroids at the same time. However, one of the main disadvantages of 

this method is a large divergence in the sizes of the obtained spheroids which 

complicates the selection of their cryopreservation mode parameters. In this regard, 

at the first stage of the work, the optimal seeding concentration of L929 cells was 

determined in order to obtain the largest number of spheroids with nearly the same 

diameter. Spheroids were experimentally obtained at different seeding 

concentrations: 1 × 105, 2 × 105 and 5 × 105 cells/ml. On day 7 of spheroid cultivation 

it was found that at a concentration of 1 × 105 cells/ml, the aggregates were mostly 

small-celled, loose and their shapes were different. At a concentration of 2 × 105 

cells/ml, mostly rounded spheroids were formed, the diameter (70.0±2.5)% of which 
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was 80–150 μm. The use of the concentration of                   5 × 105 cells/ml led to a 

significant (p < 0.05) increase in the number of large spheroids with a diameter of 

150–300 μm to (48.0 ± 0.3)% of them or their merging into aggregates of more than 

1,000 μm in diameter which is unacceptable for further cultivation of spheroids due 

to reduced diffusion of nutrients into the inner cell layers. 

 Fluorescent DNA dyes Hoechst 33342, propidium iodide (PI) and layer-by-

layer scanning of stained spheroids with the use of confocal microscope were used 

to assess the viability of spheroids depending on the seeding concentration. As a 

result of carried out research, it was found that regardless of seeding concentration 

on day 7 of cultivation there was a significant (p < 0.05) increase in the number of 

necrotic PI-positive cells in the composition of spheroids compared to day 3 of 

cultivation. It should be noted, that at a concentration of 5 × 105 cells/ml, the number 

of PI-stained cells was (40.6 ± 1.97)%, whereas, at the concentrations of   1 × 105 

and 2 × 105  cells/ml this index was lower: (20.2 ± 0.9) and (13.1 ± 0.9)% 

respectively. 

 Evaluation of morphological changes in fibroblast nuclei with the use of 

Hoechst 33342 dye showed that at the highest concentration (5 × 105 cells/ml) the 

number of cells with nuclear fragmentation was 1.3 and 1.5 times higher compared 

to concentrations of 1 × 105 and 2 × 105 cells/ml respectively. In general, there are 

about 80% of cells in the composition of spheroids that had rounded nuclei with a 

uniform structure and no signs of fragmentation at seeding concentrations of           1 

× 105 and 2 × 105 cells/ml. 

 The analysis of the influence of seeding concentration on the adhesion ability 

of spheroids on day 3 of cultivation showed that at concentrations of 1 × 105 and 2 

× 105 cells/ml, the number of attached spheroids was 1.8 and 2 times higher 

respectively compared to the concentration of 5 × 105 cells/ml. A similar trend was 

observed when the period of spheroids cultivation was prolonged up to 7 days. 

 We determined that the cell seeding concentration of 2 × 105 cells/ml was 

optimal concentration for obtaining 70% of spheroids with a diameter of             80–
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150 μm and high functional potential. This cell concentration was used for obtaining 

and evaluating the functional parameters of spheroids at following research stages. 

 In further studies, the influence of cultivation terms (7, 14 and 21 days) on the 

change in diameter of spheroids was clarified. It was established that the number of 

spheroids with diameters of 20–80 μm on days 14 and 21 of cultivation decreased 

by 2.1 and 3.4 times respectively compared to day 7 of cultivation. The percentage 

of spheroids with a diameter of 80–150 μm during the 21st day of cultivation on 

average was equal to 60–66%. The number of spheroids with a diameter of 150–300 

μm on days 14 and 21 of cultivation increased by 1.5 and 2.3 times respectively 

compared to day 7. 

 At the next stage of work, secretory-metabolic activity of L929 cells was 

analyzed under the conditions of monolayer (2D) and volumetric (3D) cultivation. 

The activity of cells was evaluated on day 7 of cultivation by gel filtration method 

according to the spectrum of peptide nature substances in the cultivation medium. 

The peptide profile in 3D culture differed from monolayer culture. It was 

characterized by the appearance of a peak with a molecular mass of 1600 Da    ((1.41 

± 0.09)% of the total area) and a 4-fold and 7.2-fold increase (p < 0.05) in the number 

of peptides with molecular masses of 1,067–1,045 Da and 718–705 Da. 

 In further studies, on the basis of physical and mathematical modeling, 

permeability coefficients for water molecules and DMSO into spheroids of different 

cultivation terms and single cells were calculated. Thus, the results of determining 

the permeability coefficients for water and DMSO into spheroids on days 7, 14 and 

21 of cultivation at different temperatures of the cryoprotective medium showed that 

the permeability parameters decreased significantly               (р < 0.05) when lowering 

the temperature from 25 to 10°С and when increasing the cultivation terms. In 

particular, at a temperature of 10ºC, the permeability coefficients into spheroids on 

days 14 and 21 for water molecules and DMSO significantly decreased by 2.3 and 

5.7 times (for 14 days) and by 2.6 and 6.5 times (for 21 days) compared to the 

spheroids of day 7. 
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 According to the results from the analysis of permeability parameters for cells 

in the composition of spheroids, it was established that permeability coefficients for 

DMSO in cells of the inner layer of spheroids decreased by 3.2 times compared to 

cells of the outer layer, while the permeability parameters for water molecules did 

not change significantly. 

 When comparing the permeability parameters for single cells in monolayer 

and cells as a part of spheroids, significant differences were determined. Thus, the 

values of permeability coefficients for water and DMSO molecules into cells of the 

outer layer of spheroids were lower by 1.7 and 1.2 times respectively compared to 

this indicator of single cells. As their localization depth increased, the permeability 

parameters for water and DMSO molecules decreased significantly (p < 0.05) by 1.9 

and 3.8 times respectively compared to single cells. 

 Based on the obtained time dependences of the relative volume of spheroids 

in solutions with cryoprotectant, the duration of their exposure procedure in 1M 

DMSO was determined depending on the cultivation term and the cryoprotectant 

solution temperature. It was established that at cryoprotective solution temperatures 

of 25, 15, and 10°C, the exposure time for spheroids on day 7 of cultivation was: 

(43.0 ± 1.75), (51.8 ± 3.6), and (64.8 ± 2.9) seconds respectively; for spheroids on 

day 14 – (67.7 ± 8.7), (109.1 ± 10.0) and (216.2 ± 10.9) seconds respectively; for 

spheroids on day 21 – (100.0 ± 11.2), (270.3 ± 19.0) and       (440.5 ± 12.4) seconds 

respectively. 

 The numerical values of osmotically inactive volume were determined to 

calculate the permeability coefficients of plasma membranes of single L929 cells 

and those being a part of spheroids. It was established that this index for single cells 

was equal to αcell = 0.32 and for spheroids on day 10 of cultivation the index was 

αspheroid = 0.41. Prolonging the terms of spheroid cultivation from day 7 to day 21 led 

to an increase in this index from 0.40 to 0.54 respectively which indicates structural 

changes in spheroids during cultivation. 

 The transfer of a penetrating substance, in particular a cryoprotectant, through 

cell membranes is an energy-consuming process characterized by different values of 
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activation energy. Prolonging the spheroid cultivation terms also led to an increase 

in the activation energy (EA) values for water and DMSO molecules into spheroids 

on day 14 of cultivation within the temperature range (10‒25оС) by 1.8 and 1.9 times 

respectively compared to spheroids on day 7. A similar trend was established for 

spheroids on day 21 of cultivation within the temperature interval (10‒15оС) and 

(15‒25оС). 

 Using the obtained values of permeability coefficients in the physical and 

mathematical model, kinetics of changes in relative volume of cells in the process 

of extracellular crystallization at a certain cooling rate was described. Using this, the 

degree of dehydration of spheroids was predicted. This made it possible to 

theoretically determine the optimal cooling rate for spheroids and the final 

temperature of their freezing before immersion into liquid nitrogen (–196°С). Thus, 

for spheroids on day 7 of cultivation, the optimal freezing program was cooling at a 

rate of 2°С/min to –80°С with subsequent immersion into liquid nitrogen. For 

spheroids on days 14 and 21 of cultivation, the optimal freezing program was cooling 

at a rate of 0.5°С/min to –40°С with subsequent immersion into liquid nitrogen. 

 The effectiveness of modes determined on the basis of physical and 

mathematical modeling was experimentally tested according to functional indicators 

of thawed spheroids such as cell metabolic activity (MTT assay), adhesion ability, 

proliferative and migratory activity. The mode 1 (experimental) included the 

theoretically determined spheroid saturation time in the cryoprotective medium 

which was equal to 65 seconds (at the temperature of 10°С), a cooling rate of 

2°С/min and a final cooling temperature of –80°С with subsequent immersion into 

liquid nitrogen (–196°С). The aforementioned experimental mode 1 was compared 

to two standard modes which included the most widespread in cryobiological 

practice spheroid saturation time of 10 minutes, the cooling rate of 1°С/min, the final 

cooling temperature of −40°С with subsequent immersion into liquid nitrogen (mode 

2) or the final cooling temperature of −80°C followed by immersion into liquid 

nitrogen (mode 3). 



 13 

 After thawing of spheroids, the proliferation and migration indicators were 

evaluated using the “scratch” model, based on the area of the damaged monolayer 

formed by cells from spheroids, cryopreserved according to the theoretically 

determined mode 1. The area of damaged monolayer after 24 and 48 hours of 

cultivation was found to be 1.3 and 2.4 times smaller respectively compared to the 

standard mode 2.  

When studying the migratory activity of cells, assessed by the area of the 

monolayer, formed on day 3, the modes 2 and 3 were used to find out the influence 

of the final cooling temperature on the functional parameters of the thawed spheroids. 

The index for spheroids, cryopreserved with the theoretically calculated mode 1, 

significantly (p < 0.05) exceeded the one for spheroids cryopreserved with standard 

modes 2 and 3. 

 A similar trend was noted when examining the metabolic activity of the 

thawed spheroids using the MTT assay. After thawing of spheroids, cryopreserved 

on the standard modes 2 and 3, the level of formazan formation from MTT was 1.9 

and 1.5 times lower respectively relative to the values of formazan accumulation in 

spheroids cryopreserved according to the theoretically determined mode 1. 

 The evaluation of adhesive activity of the thawed spheroids showed that an 

average number of attached spheroids after 24 hours was within the limits of      78–

87% regardless of the modes used in the work and did not differ from the control, in 

which this indicator was equal to 88%. 

 Thus, the optimal seeding concentration of L929 cells (2 × 105 cells/ml) was 

determined in the performed studies when the largest number of functionally 

complete spheroids with approximately the same diameter (80–150 μm) was 

obtained. Based on the calculated permeability coefficients and mass transfer 

parameters for water and DMSO molecules into spheroids of different cultivation 

terms (7, 14, and 21 days) and temperatures (10, 15, 25°C), the optimal modes of 

their cryopreservation were determined. According to the assessment of the 

monolayer area formed by cells after their migration from spheroids, the MTT and 

the "scratch" assays, the cryopreservation of spheroids derived from L929 cells with 
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the mode calculated using a physical and mathematical model has been proven to 

lead to a more effective preservation of metabolic state, proliferative and migratory 

potential of spheroids compared to standard modes. 

 The algorithm to determine the optimal cryopreservation modes proposed in 

our study can be used for multicellular objects of various sizes, obtained from 

different cell types, as well as for cryoprotective media of different composition and 

temperature. 

 Key words: cryopreservation, cryoprotection, cryoprotectants, dimethyl 

sulfoxide, 3D-cultivation, osmotically inactive volume, L929 cells. 

 


