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Анотацiя
Розроблено методику тривалого культивування дисоцiйованих клiтин superior colliculus (SC) щурiв. Реєстрацiю
електрофiзiологiчних характеристик культивованих нейронiв SC проводили за допомогою методу “петч-клемп” у
конфiгурацiї “цiла клiтина” в режимi фiксацiї струму. Подiбнiсть морфологiчних та електрофiзiологiчних хара-
ктеристик культивованих нейронiв SC вiдповiдним даним, котрi були отриманi на клiтинах, вилучених у тварин
аналогiчного вiку в умовах гострого експерименту, свiдчить про можливiсть використання культури нейронiв SC в
електрофiзiологiчних та фармакологiчних дослiдженнях.
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Вступ

Superior colliculus - одна з основних структур сере-
днього мозку хребетних. Воно зазвичай є частиною
його верхньої дорсальнiй поверхнi i разом з нижнiм
colliculus утворює, вiдповiдно, colliculus середнього
мозку, що виглядає зовнi як чотири симетричних
виступу («горбка») на заднiй (дорсальнiй) поверх-
нi середнього мозку. Структурно верхнiй colliculus
складається з декiлькох шарiв. При цьому так званi
«верхнi» верстви пов’язанi з обробкою iнформацiї
вiд очей та iнших сенсорних систем [1], а «глибиннi»
шари бiльш пов’язанi з моторними дiями, наприклад,
активацiєю рухiв очей та iншими рухами. Крiм цього
є ще й «середнi» шари, що мiстять мультимодальнi
сенсорнi клiтини, якi також володiють моторними
властивостями. SC вiдiграє провiдну роль у скла-
дному процесi отримання, обробки та аналiзу вiзу-
альної iнформацiї. Верхнiй горбок посилає iмпульси
до центру горизонтального руху очей i до центру
вертикального руху очей, забезпечуючи спiвдружнi
перемiщення погляду. Культура клiтин SC являє
собою зручну модель для вивчення структури та
функцiй нейронiв SC в процесi розвитку в штучно-
му контрольованому середовищi. Варто пiдкреслити,
що тривале культивування дисоцiйованих клiтин SC
супроводжується певними труднощами.

1. Методика

Отримання суспензiї клiтин SC та їх культи-
вування. SC видiляли у бiлих безпорiдних щурiв
вiком одна-чотири доби. SC очищали вiд судинної
плiвки та роздiляли на фрагменти. Проводили фер-
ментативну обробку SC з використанням трипсину
протягом 10 хвилин при температурi 37𝑜𝐶. Пiсля
ферментацiї тканину SC декiлька разiв промивали
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Рис. 1. Нейрон SC

середовищем для культивування: мiнiмальне сере-
довище Iгла з додаванням 26 мМ натрiю бiкарбо-
нату NaHCO3, 1, 25% розчину iнсулiну, 25 од/мл
бензилпенiцилiну, 25 мг/мл стрептомiцину сульфа-
ту (реактиви фiрми “Sigma”, США) та 10% кiнської
сироватки (“Gibco”, США). Клiтини механiчно роз-
дiляли за допомогою багаторазового пропускання
через пастерiвськi пiпетки рiзного дiаметру. Щiль-
нiсть суспензiй дисоцiйованих клiтин SC була 6×104

клiтин/см2. Нейрони культивували в iнкубаторi в
атмосферi повiтряно-газової сумiшi з пiдвищеним
вмiстом двоокису вуглецю (5± 0.5% CO) при темпе-
ратурi 37 ± 0.5oC та вологостi не менше 80%. Сте-
рилiзацiю середовищ забезпечували за допомогою
фiльтрацiї через мембрани з дiаметром пор 0.22 мкм.
Повну замiну середовища для культивування здiй-
снювали на четверту добу з наступною частковою
замiною через кожнi 5 дiб. Електрофiзiологiчнi дослi-
дження. Електрофiзiологiчнi характеристики куль-
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Рис. 2. Електрична активнiсть культивованих клiтин SC.
Гамма-ритмiчна активнiсть протягом всього стимула.

Рис. 3. Електрична активнiсть культивованих клiтин
SC, викликана високочастотною генерацiєю ПД

протягом всього стимулу.

тивованих нейронiв SC встановлювали згiдно з ре-
зультатами петч-клемп-вiдведень у конфiгурацiї “цi-
ла клiтина” в режимi фiксацiї струму. Препарат з
культивованими нейронами SC занурювали у ван-
ночку iз зовнiшньоклiтинним розчином наступного
складу (у мiлiмолях на 1 л): 𝑁𝑎𝐶𝑙 − 140, 𝐾𝐶𝑙 − 3,
𝐶𝑎𝐶𝑙2 − 2, 𝑀𝑔𝐶𝑙2 − 2, 𝐻𝐸𝑃𝐸𝑆 − 20, глюкоза−30
(всi реактиви фiрми “Sigma”, США); рН 7.4. Пiпетки
для вiдведення електричних вiдповiдей клiтин (опiр
вiд 3 до 6 МОм) заповнювали внутрiшньоклiтинним
розчином, до складу якого входили (у мiлiмолях на

1 л): калiю глюконат−100, 𝐾𝐶𝑙 − 50, 𝐸𝐺𝑇𝐴 − 10,
𝑀𝑔𝐶𝑙2 − 5, 𝐻𝐸𝑃𝐸𝑆 − 20 (всi реактиви фiрми “Si-
gma”, США); рН 7.4. Потенцiал спокою нейронiв
вимiрювали пiсля встановлення конфiгурацiї “цiла
клiтина” та контролювали протягом усього перiо-
ду вiдведення. В експериментах використовували
пiдсилювач EPS 8 (“НЕКА”, ФРН) та програмний
пакет „pClamp 8.0” (“Axon Instruments”, США). Для
подальшої обробки та вiзуалiзацiї даних застосову-
вали програмний пакет „Origin 8 Pro” (“OriginLab
Corporation”, США).

2. Результати та їх обговорення
Всього були дослiдженi 11 зразкiв первинних куль-

тур дисоцiйованих клiтин SC. У всiх дослiджених
нейронах (𝑛 = 13), вiдведення вiд яких були отрима-
нi в перiод вiд 20 до 28 дiб культивування, певна еле-
ктрична активнiсть. Нейрони подiлялися на двi гру-
пи за характером електричної активностi. В одних
нейронах (𝑛 = 7) була зареєстрована гама-ритмiчна
активнiсть (рис. 1), у других (𝑛 = 6) – високочасто-
тна генерацiя ПД протягом всього стимулу (рис. 2).
Мембранний потенцiал спокою в даних нейронах
варiював вiд −50 до −70 мВ. Виявлена активнiсть
свiдчить про достатню життєздатнiсть нейронiв та
їх високу електричну збудливiсть.

Таким чином, нам вдалося розробити методику
успiшного тривалого (протягом 40 дiб) культивуван-
ня дисоцiйованих клiтин SC. Морфометричнi хара-
ктеристики сом культивованих нейронiв SC, наяв-
нiсть у них фонової електричної iмпульсної актив-
ностi та характер вiдповiдей таких нейронiв на де-
поляризуючу внутрiшньоклiтинну електричну сти-
муляцiю свiдчать про їх достатню життєздатнiсть,
досить високу електричну збудливiсть та можливiсть
їх використання в електрофiзiологiчних та фармако-
логiчних дослiдженнях.
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