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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. На даний час до тріади важких і найбільш поширених
захворювань у світі відносять цукровий діабет. У заявах Всесвітньої організації
охорони здоров’я неодноразово висловлювалася стурбованість проблемою
збільшення числа хворих на цукровий діабет (ЦД) та ускладнень, які виникають
внаслідок його розвитку і призводять до ранньої інвалідизації та смертності
[Бюлетень ВООЗ, 2011].
Клінічний досвід свідчить, що золотим стандартом лікування хворих на
діабет 1 типу є інсулінова замісна гормональна терапія (ІЗГТ), яка в цілому здатна
вирішити проблему гострих проявів захворювання, але не завжди може попередити
фатальні гіпоглікемічні епізоди [Bloomgarden Z. T., 2004]. Альтернативним
терапевтичним підходом, який все частіше використовується у сучасній клінічній
практиці для лікування ЦД, вважають трансплантацію підшлункової залози (ПЗ), її
тканини або ізольованих острівців. Встановлено, що після трансплантації
гальмується розвиток кардіоваскулярних, урогенітальних, неврологічних та
офтальмологічних ускладнень або покращуються функції скомпрометованих
захворюванням органів [Fiorina P. et al., 2005; Lee T. C. et al., 2005].
На даний час впроваджується в клінічну практику Едмонтонський протокол,
згідно з яким алотрансплантація людських острівців, виділених із ПЗ двох чи більше
донорів, забезпечує тривалу інсулінонезалежність [Shapiro A. M. et al., 2006]. У
системі охорони здоров’я Європейських країн та США вже визначено основні
критерії, за якими трансплантація показана пацієнтам із важкими неодноразовими
гіпоглікемічними комами («severe hypo») та порушеним усвідомленням симптомів
гіпоглікемії. Вказується, що трансплантація можлива в комплексі з ІЗГТ, що
дозволяє зменшити кількість інсулінових ін’єкцій і, отже, покращити «якість
життя» реципієнта.
Однак для широкого використання методу трансплантації у медичній практиці
важливі пошук джерела донорського матеріалу, розробка технологій забору,
підготовка та передтрансплантаційне зберігання біоматеріалу, а також
пролонгування виживаності трансплантата.
Відомо, що свині  один із видів ссавців зі схожими до людських геномними,
анатомічними та фізіологічними параметрами, що дозволяє в модельній системі
вивчати питання, пов’язані з особливостями функціонування органів у нормі та при
патології [Rothschild M. F., 2011]. Крім того, отримання індукованих
плюрипотентних стовбурових клітин від свиней [Ezashi T. et al., 2009] пояснює
підвищений інтерес дослідників до цього виду тварин як до потенційного донора
для трансплантації органів, тканин і клітин.
Однією з технологій передтрансплантаційної підготовки тканини ПЗ є
низькотемпературне зберігання, яке дозволяє провести повне тестування та
транспортування біоматеріалу до моменту проведення трансплантації [Lakey J. R.,
1995; Сандомирский Б. П., 2000].
Відомо, що в процесі кріоконсервування клітини зазнають впливу багатьох
фізико-хімічних факторів, які можуть бути шкідливими для збереження їхньої
структурної та функціональної цілісності [Гордиенко Е. А., 1994; Baust J. G et al.,

2009; Pegg D. E., 2010]. Вивчення особливостей реагування клітин на зміни
температури, осмотичного балансу та складу середовища є важливим етапом при
використанні
кріобіологічного
підходу.
Гіпотермічне
зберігання
та
кріоконсервування здатні ініціювати небажані біологічні процеси, які можуть
призвести до втрати гормональної функції трансплантата ПЗ, наслідком чого буде
неефективність трансплантації.
Відповідно до сучасних протоколів попереднє культивування острівців
Лангерганса є необхідним етапом їх передтрансплантаційної підготовки [Bouwens L.
et al., 2013]. Однак у такій системі не враховується специфічна тканинна архітектура
та фізіологічні регуляторні міжклітинні зв’язки, які можна зберегти під час
отримання мікрофрагментів тканини. Крім того, відомо, що кількість -клітин
підшлункової залози при субтотатальній панкреатектомії у щурів активно
збільшується після операції за рахунок неогенезу -клітин із прогеніторних клітин,
локалізованих у стінках проток залоз [Hayashi K. Y. et al., 2003]. Таким чином,
збереження протокового компонента в трансплантаті тканини підшлункової залози
важливе для довгострокового його функціонування.
У зв’язку з цим актуальними є дослідження морфофункціональних
властивостей мікрофрагментів підшлункової залози (мфПЗ) або її ізольованих
острівців на етапах культивування, низькотемпературного зберігання, а також оцінка
ефективності їхньої трансплантації для корекції гіперглікемії та стимуляції
репаративних процесів у власній залозі реципієнта.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація
виконана у відділі кріобіохімії і фармакології нейрогуморальних систем Інституту
проблем кріобіології і кріомедицини НАН України в рамках науково-дослідних тем:
«Властивості ендокринних тканин за умов кріоконсервування та трансплантації
експериментальним тваринам» (шифр 2.2.6.32, № 0106U002163), «Структурнофункціональні властивості та проліферативний потенціал ендокринних тканин при
культивуванні, кріоконсервуванні та трансплантації» (шифр 2.2.6.64,
№
0111U001196).
Мета і задачі дослідження. Метою роботи було вивчення впливу
культивування, гіпотермічного зберігання та кріоконсервування тканини
підшлункової залози неонатальних поросят на її структурно-функціональні
властивості, дослідження рівня глікемії та визначення ознак репаративних процесів
у тварин із експериментальним цукровим діабетом 1 типу після гетеротопічної
трансплантації тканини або острівців підшлункової залози.
Відповідно до поставленої мети передбачалося вирішити наступні задачі:
1. Розробити спосіб отримання острівців підшлункової залози (ОПЗ) та мфПЗ
неонатальних поросят та в порівняльному аспекті оцінити структурнофукнкціональні властивості біоматеріалу in vitro.
2. Дослідити вплив культивування, гіпотермічного зберігання (ГЗ) у
манітолвмісних середовищах та кріоконсервування на структурно-функціональну
збереженість тканини підшлункової залози неонатальних поросят.
3. Порівняти ефективність захисної дії манітолвмісних розчинів «НТК»
(Histidine-tryptophan-ketoglutarate, «Custodiol»®, Німеччина) та «Турусол» («Юрія-

фарм», Україна) при гіпотермічному зберіганні мфПЗ неонатальних поросят за
результатами оцінки їх структурно-функціонального стану in vitro та при
трансплантації.
4. Визначити гормональну активність та структурну збереженість
трансплантатів мфПЗ (свіжовиділених, культивованих, після гіпотермічного
зберігання та кріоконсервування), а також ОПЗ при гетеротопічному введенні.
5. Дослідити репаративний вплив трансплантатів на власні залози реципієнтів
із моделлю ЦД 1 типу за допомогою специфічного маркера клітинної проліферації
BrdU.
Об’єкт дослідження – вплив культивування, гіпотермічного зберігання у
манітолвмісних середовищах та кріоконсервування на структурно-функціональну
збереженість мікрофрагментів та острівців підшлункової залози неонатальних
поросят при трансплантації експериментальним тваринам.
Предмет дослідження – тканина та острівці підшлункової залози
неонатальних поросят за умов передтрансплантаційної обробки (культивування,
гіпотермічне зберігання, кріоконсервування) та трансплантації.
Методи дослідження. У роботі були використані сучасні методи
кріомедицини, кріобіології, біохімії гормонів, імуногістохімії, молекулярної та
клітинної
біології:
культивування,
кріоконсервування,
трансплантація,
імуноферментний аналіз, біохімічні методи вимірювання білка та активності
фермента, гістологічний, морфометричний та імуногістохімічний аналізи, світлова
та флуоресцентна мікроскопія, статистичний аналіз результатів.
Наукова новизна одержаних результатів. У дисертаційній роботі вперше
проведено комплексну порівняльну оцінку впливу передтрансплантаційної обробки
(культивування,
гіпотермічне
зберігання
у
манітолвмісних
розчинах,
кріоконсервування) тканини підшлункової залози неонатальних поросят на її
структурно-функціональну збереженість при трансплантації тваринам із моделлю
цукрового діабету 1 типу.
Вперше вивчено вплив ГЗ у фармакопейних манітолвмісних розчинах («НТК»
та «Турусол») на структурно-функціональні властивості тканини ПЗ in vitro та після
трансплантації. Встановлено, що ГЗ у розчині «НТК» в цілому зберігає структуру
мфПЗ, тому він може використовуватися для зберігання тканини перед
трансплантацією. Розчин «Турусол» виявився менш ефективним. Кріоконсервування
з кріопротектором диметилсульфоксидом (ДМСО) у концентрації 10% та за
режимом охолодження 1 град/хв дозволяє досягти високої структурної збереженості
мфПЗ новонароджених поросят. Технологічний процес підготовки тканини перед
кріоконсервуванням може бути доповнений ГЗ тканини у розчині «НТК» протягом
24 годин.
Вперше показано, що підшкірна трансплантація тканини ПЗ тваринам із ЦД
1 типу приводить до активації репаративних процесів у власній ПЗ реципієнта, що
виявляється у посиленні проліферації як у екзокринному, так й у ендокринному
компартментах залози. Кількість проліферуючих клітин у власних залозах
реципієнтів була вищою при трансплантації мфПЗ, ніж при трансплантації ОПЗ.
Практичне значення одержаних результатів. Отримані в дисертаційній
роботі результати мають практичне значення для розробки протоколів

передтрансплантаційної обробки біоматеріалу, отриманого з ПЗ. Встановлено, що
передтрансплантаційне культивування або гіпотермічне зберігання у розчинах
«НТК» та «Турусол» значуще не впливають на зниження рівня глюкози та
інтенсивність репаративних процесів у власній ПЗ реципієнтів, завдяки чому вони
можуть бути включені до технологічного циклу підготовки трансплантата.
Застосований у роботі метод, заснований на поєднанні ферментативної
дезагрегації тканини ПЗ та розділенні в градієнті щільності фіколу, дозволяє
отримати острівцевоподібні кластери з тканини неонатальних тварин, в якій ще не
сформовані істинні острівці. Одержані в такий спосіб клітинні кластери містять
більше половини інсулін-позитивних клітин, які здатні до глюкозостимульованої
відповіді.
Результати проведених досліджень упроваджено в роботу ІПКіК НАН України,
Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації
ендокринних органів і тканин МОЗ України. Матеріали дисертаційної роботи
використовуються у навчальному процесі кафедри кріобіології і кріомедицини
ЮНЕСКО, кафедр Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна,
Харківського національного медичного університету, Харківської медичної академії
післядипломної освіти.
Особистий внесок здобувача. Вибір теми дисертаційного дослідження,
планування мети і завдань, визначення методологічної структури роботи належать
автору. Винесені на захист результати роботи отримані автором особисто.
Дисертантом самостійно проведено патентний та інформаційний пошук, розроблена
основна концепція роботи, здійснено аналіз отриманих результатів, написано всі
розділи дисертації, сформульовано висновки.
В опублікованих зі співавторами роботах особистий внесок здобувача полягає:
у роботах [1, 3, 5, 11]  в проведенні експериментів із визначення впливу факторів
культивування, ГЗ та кріоконсервування на структурно-функціональні властивості
тканини та острівців ПЗ in vitro, аналітичній та статистичній обробці результатів;
у роботах [4, 6]  в проведенні експериментів із визначення гормональної активності
та збереженості трансплантатів мфПЗ, аналітичній та статистичній обробці
результатів, формулюванні висновків;
у роботах [7, 8]  в проведенні експериментів із дослідження впливу гетеротопічної
трансплантації на рівень глікемії у експериментальних тварин, аналітичній та
статистичній обробці результатів, формулюванні висновків;
у роботах [9, 10]  в проведенні експериментів із визначення впливу факторів
передтрансплантаційної обробки мфПЗ на їх виживаність та активність
функціонування після трансплантації;
у роботі [2]  в аналізі даних літератури, проведенні експериментів із визначення
впливу трансплантації мфПЗ на репаративні процеси у власній залозі реципієнтів із
ЦД 1 типу.
Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації
доповідалися та обговорювалися на наукових семінарах та засіданнях секцій вченої
ради Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України; ІV Міжнародних
Пироговських читаннях та ХХІІ з’їзді хірургів України (Вінниця, 2010); науково-

практичній конференції з міжнародною участю «Досягнення та перспективи
експериментальної і клінічної ендокринології» (Харків, 2011); 22nd European students’
Conference (Берлін, 2011); VI Всеросійському з’їзді трансплантологів (Москва,
2012); V Всеросійському симпозіумі з міжнародною участю «Актуальные вопросы
тканевой и клеточной трансплантологии» (Уфа, 2012); Conference of Soceity for Low
Temperature Biology SLTB 2013 (Ганновер, 2013).
Публікація матеріалів. Основні положення дисертації викладено в 5 статтях
у фахових наукових виданнях, одна з яких входить до міжнародної наукометричної
бази даних, а також у 6 публікаціях матеріалів конференцій.
Об’єм і структура дисертації. Дисертація викладена на 135 сторінках
машинописного тексту, містить вступ, огляд літератури, матеріали і методи
дослідження, 5 розділів результатів досліджень та їх обговорення, висновки та
список використаних джерел на 25 сторінках, який включає 217 джерел (199 з яких
іноземних). Робота проілюстрована 6 таблицями, 10 рисунками та 19
мікрофотографіями.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
Матеріали і методи дослідження. Робота була виконана на тканині та
ізольованих острівцях ПЗ, які були отримані від неонатальних свиней першого
покоління порід велика біла й українська м’ясна (n=50), доставлених із племінного
господарства «Агрокомбінат Слобожанський» (Харківська обл.). Реципієнтами при
трансплантації були 35-місячні безпородні білі щури (n=150), які утримувалися в
умовах віварію ІПКіК НАН України. Всі маніпуляції з тваринами проводилися
відповідно до положень «Європейської конвенції про захист хребетних тварин, які
використовуються для експериментальних та інших наукових цілей» (Страсбург,
1986) і «Загальних етичних принципів експериментів на тваринах», схвалених V
Національним конгресом з біоетики (Київ, 2013) та затверджених Комітетом із
біоетики ІПКіК НАН України.
Культивування мфПЗ здійснювали за методом [Турчин І. С., 1975]. Для цього
тканину подрібнювали на фрагменти розміром приблизно 23 мм3, відмивали 34
рази від крові середовищем. Мікрофрагменти культивували при 37°С у середовищі
DMEM/Ham`s F12 («PAA», Австрія) з додаванням 10% фетальної телячої сироватки
(ФТС, «PAA»), 100 ОД/мл пеніциліну, 75 мкг/мл канаміцину та 5 мкг/мл
амфотерицину В («PAA»).
Для отримання острівців підшлункової залози хвостову частину ПЗ після
виділення поміщали в охолоджене середовище DMEM/Ham`s F12, що містило 0,25%
бичачого сироваткового альбуміну (БСА, «Sigma», США), 10 мМ Hepes («Sigma»),
антибіотики та антимікотик. Тканину подрібнювали на фрагменти, відмивали 34
рази від крові середовищем, потім інкубували в ферментативному розчині, який
містив 2,5 мг/мл колагенази типу IA («Sigma»), протягом 15 хв за 37°С при
неперервному струшуванні. Надосад переносили у середовище з 0,25% БСА і
пропускали через нейлонову сітку Cell Dissotiation Sieve TGK («Sigma») із діаметром
пор >200 мкм. Отримана суспензія містила як поодинокі клітини, так й ОПЗ.
Суспензію нашаровували на ступінчастий градієнт щільності фіколу («Sigma»).

Використовували шари фіколу зі щільністю 1,040, 1,080, 1,089, 1,094, 1,100 г/см3.
Суспензію піддавали центрифугуванню протягом 15 хв при 225g. В стерильних
умовах у різні пробірки відбирали фракції, що утворилися при розподілі клітин,
після чого двічі відмивали біоматеріал від фіколу середовищем із антибіотиками.
Культивування ОПЗ проводили за методом [Korbutt G. S. et al., 1996]. Отримані
після розподілу у градієнті щільності фіколу ОПЗ переносили у живильне
середовище DMEM/Ham`s F12 та додавали 5% ФТС; 0,5% БСА; 10 мМ глюкози;
2
мМ глутаміну та антибіотики. Зразки культивували при 37°С в атмосфері 5% СО2.
Ідентифікацію
β-клітин
проводили
імуногістохімічним
методом,
використовуючи специфічні антитіла до хромограніну А. Для ідентифікації β-клітин
тканину ПЗ фіксували у 4%-му параформальдегіді («Sigma»), заморожували у
Tissue-Tek («Sakura», Японія) та зберігали при 196С. Зрізи тканини товщиною
57 мкм виготовляли на кріомікротомі «MEV» (Німеччина) та забарвлювали
антитілами. Для визначення хромограніну А використовували первинні
поліклональні антитіла кролика в розведенні 1:100 («Abcam», Велика Британія) та
вторинні поліклональні AlexaFluor488-кон’юговані антитіла до IgG кролика
(«Abcam») у розведенні 1:500. Ядра контрастували пропідій йодидом («Sigma»).
Мікрофотозйомку здійснювали на флуоресцентному мікроскопі «Olympus XI71»
(Японія).
У різні терміни культивування відбирали проби культурального середовища для
визначення рівня інсуліну за допомогою імуноферментного методу та стандартного
набору INSULIN ELISA KIT («DRG Diagnostic», США).
Активність α-амілази в середовищі культивування острівців або мфПЗ
визначали за допомогою спектрофотометричного методу з використанням
стандартного тест-набору («Felicit-Діагностика», Україна).
Свіжовиділені мфПЗ піддавали кріоконсервуванню з використанням в якості
кріопротектора ДМСО за методом [Сандомирский Б. П., 2000]. Мікрофрагменти
заморожували у середовищі, яке містило DMEM/Ham`s F12, антибіотики (75 мкг/мл
канаміцину і 100 ОД/мл пеніциліну) та 10% ДМСО. Заморожування здійснювали за
допомогою програмного заморожувача «Cryoson» (Німеччина). Біоматеріал
відігрівали за температури 37°С на водяній бані до зникнення твердої фази, після
чого заміняли кріозахисне середовище на живильне.
Для ГЗ свіжовиділені мфПЗ поміщали в розчини «НТК» («Custodiol»,
Німеччина) або «Турусол» («Юрія-фарм», Україна) на 24 години при 8°С.
Модель ЦД 1 типу у щурів створювали шляхом одноразової внутрішньочеревної
ін’єкції стрептозотоцину («AppliChem», США) у дозі 55 мг/кг маси тварини.
Враховуючи можливість спонтанної ремісії ЦД 1 типу у дрібних лабораторних
тварин, для трансплантації відібрали тих, у яких рівень глікемії перевищував 1618
ммоль/л. Трансплантацію ОПЗ тваринам виконували інтрапортально за допомогою
інсулінового шприца. У підшкірно-жирову клітковину мфПЗ вводили за допомогою
голки Дюфо в дозі, яка відповідала біоматеріалу, отриманому з двох залоз
новонароджених поросят на одного реципієнта.
Для трансплантації суспензії ОПЗ у підшкірно-жирову клітковину
використовували капсули, які були зроблені з інтестинальної підслизової оболонки

тонкої кишки неонатальних поросят (ІПОНП). Вирізали фрагменти кишки
довжиною 22,5 см, потім механічним шляхом видаляли слизову, м’язову і серозну
оболонки, намагаючись отримати ацелюлярний матрикс. Інтестинальну підслизову
оболонку неонатальних поросят відмивали 0,4%-м розчином фурациліну і до
використання зберігали в етиловому спирті (96%).
Капсулу з ІПОНП формували шляхом перев’язки одного її кінця, за допомогою
шприца у капсулу вводили суспензію ОПЗ. Капсулу зав’язували з протилежного
кінця, перевіряли її герметичність та трансплантували під шкіру експериментальної
тварини. Доза трансплантаційного матеріалу відповідала кількості ОПЗ, отриманих
із трьох ПЗ на одного реципієнта, що становило 26х105 острівців. Імуносупресивну
терапію не використовували.
Рівень глюкози в крові експериментальних тварин контролювали за допомогою
індикаторних смужок «Гемоглан» (ВВП «Норма», Україна) на глюкометрі ГлюкофотІІ (ВВП «Норма»).
Гістологічному дослідженню піддавали ПЗ експериментальних тварин і
трансплантати, які поміщали в 10%-й розчин формаліну та заливали парафіном.
Приготовані на мікротомі зрізи товщиною 57 мкм фарбували гематоксиліном і
еозином. Дослідження проводили під світловим мікроскопом «AmScope IN300-T»
(Китай) при х10, 20, 40.
Для вивчення репаративних процесів у власній ПЗ тварин забивали на 30-ту
добу. Розчин BrdU («Sigma», США) у концентрації 70 мк/кг маси тіла (на
фізіологічному розчині) внутрішньовенно вводили експериментальним щурам за 4
години до забою. Підшлункові залози забирали, фіксували в 4%-му розчині
формаліну та виготовляли парафінові зрізи товщиною 57 мкм. Для
імуногістохімічного аналізу використовували комерційний набір для визначення
BrdU-мічених клітин («Chemicon», США та Канада). Мічення клітин виконували за
інструкцією до набору.
Морфометричний аналіз фотографій серійних зрізів здійснювали за допомогою
програми для обробки зображення «AxioVision Rel 4.7». Підраховували позитивно
забарвлені клітини з ядром, оточеним цитоплазмою. Підрахунок клітин проводили
на 12 зрізах тканини ПЗ від чотирьох тварин у кожній експериментальній групі.
Результат виражали як кількість позитивних клітин у 1520 полях зору при х200.
Статистичну обробку даних виконували за допомогою програм «Еxcel»
(«Microsoft Corporation», США) та «Statictica 10» («Stat Soft Inc.», США).
Статистичну значущість оцінювали за допомогою непараметричного критерію
Вілкоксона й однофакторного дисперсійного аналізу.
Значущими вважали
відмінності при p < 0,05.
РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХНЄ ОБГОВОРЕННЯ
Порівняльна оцінка впливу культивування на гормональну продукцію
фрагментів тканини й ізольованих острівців ПЗ. Відомо, що у фетальній ПЗ
острівцевий компартмент недостатньо оформлений: частина острівців локалізована
відособлено, а деякі з них ще не відокремилися від стінки вивідних проток.

Білок хромогранін А є постійним компонентом секреторних везикул інсулінпродукуючих клітин острівців, тому їх можна було ідентифікувати за допомогою
імуногістохімічного забарвлення антитілами, специфічними до хромограніну А. На
рис. 1 представлено зрізи ПЗ неонатальної та дорослої свині, забарвлені антитілами.
На відміну від добре сформованих острівців дорослої ПЗ, у неонатальній залозі
хромогранін позитивні клітини дифузно розподілені в тканині або утворюють
острівцевоподібні клітинні кластери. Отримані дані свідчать про те, що у разі
використання тканини ПЗ від неонатальних тварин слід підбирати спосіб виділення
острівцевоподібних клітинних кластерів або використовувати тканину ПЗ en masse.
У цьому аспекті культивування фрагментів тканини ендокринних залоз могло мати
свої переваги, оскільки дозволяло отримати тканину з більшою кількістю β-клітин.
Враховуючи цей факт, на початковому етапі роботи необхідно було порівняти
ефективність гормональної продукції ПЗ неонатальних свиней на прикладі культури
фрагментів тканини (органотипової культури) або ізольованих острівцевоподібних
клітинних кластерів.
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Б
Рис. 1. Острівці ПЗ дорослої (А) та неонатальної (Б) свині. Мічення за
допомогою первинних антитіл до хромограніну А та вторинних AlexaFluor488кон’югованих антитіл. Контрастування ядер пропідій йодидом.
У результаті застосування методу ферментативної дезагрегації тканини та
розділення в градієнті щільності острівцевоподібні клітинні кластери були отримані
з фракції фіколу зі щільністю 1,089 г/см3. Середня кількість острівців із однієї залози
складала 96,323,1. Отримані в такий спосіб острівці містили близько 55% дитизон
позитивних гормонопродукуючих клітин. Острівці мали розмір 3090 мкм, причому
найбільшу кількість у фракції складали острівці розміром 6070 мкм.
Встановлено, що динаміка рівня гормону в обох культурах була схожою.
Спостерігалися зменшення вмісту інсуліну на 3–ю добу та подальше відновлення
гормонопродукції. Рівень інсуліну на 1у добу культивування мфПЗ та ОПЗ значуще
не відрізнявся і складав (105,71±4,3) та (95,37±7,19) мкМО/мл. На 2 та 3ю добу у
культурі ОПЗ спостерігалося більш виражене зменшення вмісту гормону, ніж у
культурі мфПЗ (2а доба – (103,15±3,78) мкМО/мл у мфПЗ та (81,07±12,22)
мкМО/мл в ОПЗ; 3я доба – (82,45±14,65) мкМО/мл у мфПЗ та (58,59±18,17)

мкМО/мл в ОПЗ). На 4у добу рівень інсуліну в середовищі культивування ОПЗ був
менший, ніж у мфПЗ ((81,88±10,65) в ОПЗ проти (102,39±4,06) мкМО/мл у мфПЗ).
В обох культурах спостерігалася секреторна відповідь на стимуляцію
глюкозою, що свідчило про адекватність підібраних умов отримання та
культивування біоматеріалу ПЗ. У результаті стимуляції ОПЗ підвищеною
концентрацією глюкози продукція інсуліну значуще (р<0,05) змінилася з (9,93±5,46)
до (98,78±17,59) мкМО/мл, що відповідало практично 10-кратному збільшенню
секреції. Під час інкубації мфПЗ також було встановлене підвищення рівня інсуліну,
але цей показник був меншим, ніж у ОПЗ (з (26,08±3,30) до (47,77±2,29) мкМО/мл).
Вплив ГЗ у манітолвмісних середовищах на структурно-функціональні
властивості фрагментів тканини ПЗ до та після кріоконсервування.
Гіпотермічна перфузія, яка забезпечує уповільнення фізіологічних процесів в органі
за рахунок зниження температури і, відповідно, зменшує «метаболічні запити»
органа, є загальноприйнятим органозберігаючим етапом сучасної трансплантології.
На сьогодні розроблено протоколи передтрансплантаційного зберігання органів, які
включають перфузію органа через кровоносні судини спеціальними розчинами.
Однак тканина або конгломерати клітин (наприклад, острівці підшлункової залози),
які також є об’єктом трансплантації, не можуть бути перфузовані. У зв’язку з цим
постає питання щодо ефективності умов ГЗ таких об’єктів.
На даний час у трансплантології все більш популярним стає манітолвмісний
розчин «НТК», який вперше був заявлений як кардіоплегічний, але отримав
визнання й при ГЗ органів, у тому числі підшлункової залози. Іригаційний розчин
вітчизняного виробництва «Турусол» також належить до манітолвмісних розчинів. У
зв’язку з тим, що відсутній опис застосування сучасних фармакопейних розчинів
«НТК» та «Турусол» для передтрансплантаційного зберігання тканини ПЗ, то
проведення такого дослідження є актуальним. Для порівняльного нормотермічного
зберігання тканини ПЗ ми використовували органотипове культивування.
На першому етапі роботи вивчали структурний стан фрагментів тканини ПЗ
при короткостроковому гіпотермічному зберіганні в манітолвмісних розчинах
«НТК» і «Турусол».
Відразу після вилучення та відмивання фрагменти ПЗ поміщали на 24 години у
«НТК» та «Турусол» при 8°С. Результати гістологічного дослідження зразків
тканини ПЗ показали, що зберігання у розчині «НТК» не призводило до значного
порушення альвеолярно-трубчастої будови тканини (рис. 2).
У фрагментах тканини ПЗ, яка зберігалася в «Турусолі», поряд із ділянками
збереженої тканини спостерігалися ділянки аутолізу клітин. Збільшення
міжацинарного простору свідчило про інтерстиційний набряк тканини.
Альвеолярно-трубчаста будова залози не зберігалася, характерна полярність
екзокриноцитів була відсутня.
У табл. 1 представлено кількісні показники присутності інсулін-продукуючих
клітин у фрагментах клітин після ГЗ. Необхідною умовою для тривалого зберігання
біоматеріалу в умовах рідкого азоту є адекватний підбір типу кріопротектора, його
концентрації та програми заморожування-відігріву. Для кріоконсервування ОПЗ та
мікрофрагментів ПЗ широко використовується ДМСО як внутрішньоклітинний
кріопротектор [Сандомирський Б. П. та ін., 2000; Гальченко С. Є. та ін., 2004;

Maruyama M. et al., 2004]. Встановлено, що високу збереженість острівців ПЗ,
визначену за секрецією інсуліну та інтенсивністю ендогенного дихання,
забезпечував ДМСО при швидкості охолодження 1 град/хв.
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Рис. 2. Фрагмент ПЗ неонатального поросяти після 24 годин збереження у
розчинах «НТК» (А) та «Турусол» (Б) при 8С. Забарвлення гематоксиліном та
еозином.
Таблиця 1
Кількість хромогранін А-позитивних клітин у тканині ПЗ після ГЗ у розчинах «НТК» та
«Турусол» протягом 24 годин (підраховано на однакову площу зрізу)
Умови обробки
Контроль (нативна тканина)
Гіпотермічне
зберігання
«Турусолі»
Гіпотермічне
зберігання
«НТК»

в

Кількість клітин
146,531,5
(57,648,9)*

в

116,841,1

Примітка. * – відмінності значущі відносно контролю (р < 0,05).
Враховуючи одержані дані, в подальшій роботі ми проводили
кріоконсервування фрагментів тканини ПЗ у кріозахисному середовищі на основі
ДМСО (10%) зі швидкістю охолодження 1 град/хв. Кріоконсервуванню піддавали
такі фрагменти ПЗ: свіжовиділені; після гіпотермічного зберігання у «Турусолі»;
після гіпотермічного зберігання у «НТК».
Гістологічний аналіз зразків (рис. 3) не виявив значних порушень
альвеолярно-трубчастої будови тканини, яка перед кріоконсервуванням зберігалася в
гіпотермічних умовах у розчині «НТК». Між ацинусами спостерігалися скупчення
острівцевих клітин. Були присутні зони аутолізу клітин, у яких клітини не мали
чітких меж, гранулярність панкреатоцитів була відсутня. У деяких ділянках
фрагмента острівці не мали чіткого контуру, спостерігався каріолізис. Після
зберігання фрагментів у «Турусолі» та кріоконсервування спостерігалися значні
зони аутолізу. Ацинуси не мали чіткої структури, межі клітин були розпливчасті, а
гранули у панкреацитах – відсутні. Скупчення екзокринних клітин практично не
визначалися.
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Рис. 3. Фрагмент ПЗ неонатального поросяти після кріоконсервування у
кріозахисному середовищі на основі ДМСО (10%) зі швидкістю охолодження
1 град/хв. Попереднє гіпотермічне зберігання у розчинах «НТК» (А) та
«Турусол» (Б).
Кількість ендокриноцитів у кріоконсервованих зразках, які були попередньо
піддані гіпотермічному зберіганню у «НТК», значуще не відрізнялася від показника
фрагментів, кріоконсервованих одразу після виділення (табл. 2).
Спостерігалося значуще зменшення кількості хромогранін А-позитивних
клітин у фрагментах ПЗ, які були піддані ГЗ у «Турусолі» перед кріоконсервуванням.
Таблиця 2
Кількість хромогранін А-позитивних клітин у тканині ПЗ після кріоконсервування та ГЗ
(підраховано на однакову площу зрізу)

Умови обробки
Кріоконсервування
Гіпотермічне зберігання в «Турусолі» +
кріоконсервування
Гіпотермічне зберігання в «НТК» +
кріоконсервування

Кількість клітин
78,425,6
(12,311,2)*
54,618,1

Примітка. * – відмінності значущі відносно даних після гіпотермічного
зберігання тканини ПЗ у «НТК» (р < 0,05).
Рівень глюкози у тварин-реципієнтів після трансплантації фрагментів
ПЗ, гістологічний та морфометричний аналіз ксенографтів. Під час вивчення
ефективності функціонування фрагментів ПЗ, підданих ГЗ, in vivo було обрано
модель трансплантації у підшкірно-жирову клітковину.
Встановлено, що протягом всього терміну після трансплантації у тварин усіх
експериментальних груп із моделлю ЦД 1 типу спостерігалося зменшення рівня
глюкози (рис. 4). На 45–у добу даний показник знаходився у межах фізіологічної
норми. Значущих відмінностей у динаміці глікемії залежно від виду трансплантата
виявлено не було. Результати морфометричного аналізу гістологічних зрізів,

отриманих із трансплантатів мфПЗ на різних строках після операції, представлено в
табл. 3.

Рис. 4. Рівень глюкози в крові експериментальних тварин із ЦД 1 типу після
трансплантації мфПЗ: 1  нативних; 2  після ГЗ у розчині «НТК»; 3  після ГЗ у
розчині «Турусол»; 4  після культивування.
Таблиця 3
Морфометричний аналіз стану трансплантатів мфПЗ (% від загальної площі
трансплантата) на різних строках після трансплантації
Доба
експерименту
3

8

15

22

Стан трансплантата
Тканина ПЗ
Аутоліз
Інфільтрація
Сполучна тканина
Тканина ПЗ
Аутоліз
Інфільтрація
Сполучна тканина
Тканина ПЗ
Аутоліз
Інфільтрація
Сполучна тканина
Тканина ПЗ
Аутоліз
Інфільтрація
Сполучна тканина

Нативні
мфПЖ

ГЗ у «НТК»

40,311,2
37,29,5
21,28,7
1,31,1
28,04,1
12,57,9
41,96,6
17,68,2
–
7,14,2
58,58,3
34,412,0
–
–
3,92,3
96,14,8

36,29,5
37,85,5
20,112,6
5,93,4
(8,67,0)*
11,25,4
54,87,9
25,48,4
–
–
42,211,7
57,810,5
–
–
5,63,8
94,46,1

ГЗ у
«Турусолі»

Культивовані
мфПЖ

42,88,8
(15,16,9)*
27,58,6
(56,810,5)*
26,19,1
21,79,3
3,61,8
6,47,1
–
(5,04,1)*
18,26,5
15,49,8
42,810,0
48,18,4
34,07,6
(36,513,04)*
–
–
–
–
(17,712,3)* (12,66,2)*
(82,38,4)*
(87,49,1)*
–
–
–
–
–
–
100
100

Примітка. *  відмінності значущі порівняно з трансплантацією нативних
мфПЗ (р < 0,05).

У всіх групах встановлено імунну реакцію реципієнта на трансплантат та
заміщення гормонопродукуючої тканини сполучною. Гіпотермічне зберігання мфПЗ
у розчині «НТК» значно не впливало на основні властивості тканини та дозволяло
знизити рівень гіперглікемії після трансплантації до показника, який спостерігався
після пересадки свіжовиділених мікрофрагментів. При ГЗ зразків у «Турусолі» або
культивуванні встановлено прискорення заміщення трансплантата сполучною
тканиною.
Таким чином, нами було встановлено, що нормалізація рівня глюкози у тварин
із моделлю експериментального ЦД 1 типу спостерігалася за відсутності інсулінпродукуючої тканини ПЗ у трансплантаті, що передбачало існування у
трансплантатах тканиноспецифічних факторів, здатних привести до стимуляції
неогенезу острівців у власній залозі реципієнта після трансплантації. Цей факт
визначив напрямок наших наступних досліджень.
Рівень глюкози у крові тварин-реципієнтів після трансплантації острівців
ПЗ. Для трансплантації острівців ПЗ було обрано портальну вену печінки як сайт,
що у сучасній трансплантології використовується у клінічних протоколах. Оскільки
при такому способі введення можливе порушення функції печінки внаслідок
виникнення супутніх ускладнень (тромбоз та печінкова гіпертензія), нами був
використаний менш інвазивний спосіб трансплантації острівців – введення у
підшкірну жирову клітковину. Відомо, що при цьому способі введення ідентифікація
острівців після трансплантації є досить слабкою. У зв’язку з цим ми використали
«камеру» з ІПОНП із суспензією острівців, яку трансплантували у підшкірну
жирову клітковину експериментальної тварини.
Після трансплантації ОПЗ у портальну вену спостерігалося поступове
зниження рівня глюкози в крові через 7 діб у середньому до (14,10,9) ммоль/л,
через 21–у добу – до (6,40,3) ммоль/л (рис. 5).

Рис. 5. Динаміка рівня глюкози у крові експериментальних тварин після
індукції ЦД 1 типу та гетеротопічної трансплантації біоматеріалу ПЗ: 1 – інтактний
контроль; 2 – діабет без трансплантації; 3 – інтрапортальна трансплантація ОПЗ; 4 –
трансплантація інкапсульованих ОПЗ.

Нормоглікемія спостерігалася на 20–22–у добу після введення острівців, однак
на наступному терміні спостереження знову відбувалося підвищення рівня глюкози.
Після трансплантації інкапсульованих ОПЗ рівень глюкози в крові тваринреципієнтів не знижувався, а залишався високим до кінця періоду спостереження.
Під час гістологічного аналізу інкапсульованих у ІПОНП трансплантатів
усередині капсули було виявлено численні поодинокі клітини. Острівці були
відсутні. На поверхні капсули спостерігалося розростання сполучної тканини.
Ймовірно, відсутність цукрознижуючого ефекту трансплантата пов’язана з
деструкцією ОПЗ унаслідок зниження або відсутності метаболічної підтримки
організмом реципієнта.
Репаративні процеси у власній залозі реципієнта після гетеротопічної
трансплантації біоматеріалу ПЗ. Відомо, що в дорослому організмі протягом
життя спостерігаються коливання β-клітинної маси у відповідь на фізіологічні
сигнали. При стресових умовах фізіологічний механізм регенерації -клітин
спирається на активацію проліферації -клітин. Така пластичність β-клітин вказує на
можливість використання регенеративно-відновлювальних шляхів для лікування
діабету. У зв’язку з тим, що нормалізація рівня глюкози у тварин із моделлю
експериментального ЦД 1 типу після трансплантації відбувалася на тлі відсутності
інсулін-продукуючої тканини в графті, нами висловлено припущення, що саме
трансплантат є джерелом стимуляторів проліферації клітин у власній залозі
реципієнта.
Одним із методів спостереження клітинної проліферації є мічення
бромодеоксиуридином (BrdU). Тому для перевірки припущення було проведено
дослідження ПЗ реципієнтів із використанням специфічного мічення BrdU на 30–у
добу після трансплантації. Для контролю використовували залози інтактних тварин,
оскільки в нормі у ПЗ також відбуваються проліферативні процеси.
Згідно з результатами аналізу імуногістохімічного мічення в ПЗ інтактної
тварини спостерігаються поодинокі проліферативні процеси, про що свідчить
забарвлення ядер деяких клітин (рис. 6).
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Рис. 6. Мічені BrdU клітини у тканині ПЗ інтактної тварини (А) та тварини з
ЦД 1 типу та трансплантатом культивованих мфПЗ (Б).
Для встановлення кількісного показника проліферативних процесів у ПЗ
експериментальних тварин нами було проведено морфометричний аналіз серійних
зрізів ПЗ, мічених BrdU. Кількість позитивно-мічених клітин представлена у табл. 4.

Таблиця 4
Показники стану трансплантатів, рівня глюкози та проліферативних процесів у
власній ПЗ реципієнтів на 30–у добу після трансплантації
Умови експерименту
Без трансплантації (інтактний
контроль)
Трансплантація
нативних мфПЗ
Трансплантація
культивованих мфПЗ
Трансплантація мфПЗ
після ГЗ у розчині «НТК»
Трансплантація мфПЗ
після ГЗ у розчині «Турусол»
Трансплантатція ОПЗ
інтрапортально
Трансплантація
інкапсульованих ОПЗ

Наявність
трансплантата


Рівень глюкози Кількість BrdU
+ клітин
5,82±0,47
41,1±7,6



5,27±0,62

(123,4±32,3)*



6,77±1,78

(110±33,5)*



6,35±1,12

(119,4±34,7)*



6,03±1,63

103,8±27,9



8,57±1,72

32,2±13,4



26,68±0,92

27,4±12,7

Примітки: кількість BrdU+ клітин розраховано на однаковій площі зрізу; * –
відмінності кількості клітин значущі відносно показників інтактних тварин
(р < 0,05).
За допомогою імуногістохімічних досліджень було встановлено репаративний
вплив трансплантатів мфПЗ на власну ПЗ реципієнтів, який полягав у збільшенні
процесів проліферації як у екзокринному, так й ендокринному компартментах
тканини. Кількість проліферуючих клітин у власних залозах реципієнтів була вищою
у
випадку
трансплантації
мфПЗ,
ніж
після
трансплантації
ОПЗ.
Передтрансплантаційна обробка тканини ПЗ (культивування, ГЗ у розчинах «НТК»
або «Турусол») значно не впливала на інтенсивність відновлювальних процесів. У
інтактній тканині ПЗ позитивно-мічені клітини виявлялися як в острівцях, так й
екзокринному компартменті, особливо в ділянці протоки. У тканині ПЗ тваринреципієнтів із трансплантатами позитивно-мічені клітини спостерігалися практично
у тих самих зонах, що й у тканині ПЗ інтактних тварин, однак кількість забарвлених
клітин була вищою.
ВИСНОВКИ
Дисертаційна робота містить теоретичне обґрунтування та експериментальне
вирішення задачі передтрансплантаційної обробки тканини ПЗ шляхом
культивування, гіпотермічного зберігання або кріоконсервування, що дозволило
після трансплантації мікрофрагментів або острівців ПЗ нормалізувати рівень
глюкози у реципієнтів із експериментальним ЦД 1 типу та активувати
регенераторно-відновлювальні процеси у власній ПЗ реципієнта.
1. У результаті застосування методу ферментативної дезагрегації тканини та
наступного розділення в градієнті щільності фіколу можливо отримати острівці з

підшлункової залози неонатальних свиней у кількості 96,323,1 на залозу. Отримані
в такий спосіб острівці містять близько 55% дитизон-позитивних клітин, які здатні
до глюкозо-стимульованої секреції інсуліну.
2. Гіпотермічне зберігання протягом 24 годин у розчині «НТК» у цілому зберігає
структуру
тканини
ендокринних
залоз
та
може
бути
етапом
передтрансплантаційного зберігання. Використання розчину «Турусол» є менш
ефективним.
3. Кріоконсервування з використанням кріопротектора ДМСО у концентрації
10% та режиму охолодження 1 град/хв дозволяють досягти високої структурної
збереженості тканини ПЗ новонароджених поросят. Технологічний процес
підготовки тканини перед кріоконсервуванням може бути доповнений гіпотермічним
зберіганням тканини у розчині «НТК» протягом 24 годин.
4. Після підшкірної трансплантації мфПЗ новонароджених поросят щурам із
моделлю експериментального ЦД 1 типу на 45–у добу спостерігається нормалізація
рівня глюкози. Передтрансплантаційна обробка шляхом культивування або
гіпотермічного зберігання у розчинах «НТК» або «Турусол» значуще не впливає на
динаміку зниження рівня глюкози після трансплантації.
5. За допомогою імуногістохімічних досліджень власних залоз реципієнтів було
встановлено регенераторно-відновлювальний вплив трансплантатів мфПЗ на власну
ПЗ реципієнтів, який полягав у збільшенні процесів проліферації як у екзокринному,
так й ендокринному компартментах тканини. Кількість проліферуючих клітин у
власних залозах реципієнтів була вищою у випадку трансплантації мфПЗ, ніж з
трансплантацією ОПЗ. Передтрансплантаційна обробка тканини ПЗ (культивування,
ГЗ у розчинах «НТК» або «Турусол») значно не впливає на інтенсивність
регенераторно-відновлювальних процесів у власній залозі реципієнтів.
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АНОТАЦІЯ
Копич Ю. І. Вплив низькотемпературного зберігання трансплантатів
підшлункової залози на глікемію та репаративні процеси в організмі
реципієнтів (експериментальне дослідження)  Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за
спеціальністю 14.01.35 – кріомедицина.  Інститут проблем кріобіології і
кріомедицини НАН України, Харків, 2016.
Дисертаційна робота присвячена вивченню впливу культивування,
гіпотермічного зберігання та кріоконсервування тканини підшлункової залози
неонатальних поросят на її структурно-функціональні властивості, а також
дослідження рівня глікемії та визначення ознак репаративних процесів у тварин із
експериментальним цукровим діабетом 1 типу після гетеротопічної трансплантації
тканини або острівців підшлункової залози.
У роботі розроблено спосіб отримання острівцево-подібних кластерів
підшлункової залози неонатальних тварин та апробовано різні способи
передтрансплантаційної обробки тканини підшлункової залози, які включали
культивування, гіпотермічне зберігання у манітолвмісних розчинах та
кріоконсервування у присутності 10% ДМСО. Це дозволило після трансплантації
мікрофрагментів тканини або острівців нормалізувати рівень глюкози у тваринреципієнтів із експериментальним ЦД 1 типу.
За допомогою імуногістохімічних досліджень із використанням BrdU було
встановлено активацію репаративних процесів у підшлунковій залозі реципієнтів із
ЦД 1 типу після трансплантації мікрофрагментів підшлункової залози неонатальних
поросят.
Ключові
слова:
підшлункова
залоза, острівці, кріоконсервування,
гіпотермічне зберігання, трансплантація, цукровий діабет 1 типу, хромогранін А.
АННОТАЦИЯ
Копич Ю. И. Влияние низкотемпературного хранения трансплантатов
поджелудочной железы на гликемию и репаративные процессы в организме
реципиентов (экспериментальное исследование) – Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по
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криомедицины НАН Украины, Харьков, 2016.
Диссертация
посвящена
изучению
влияния
культивирования,
гипотермического хранения и криоконсервирования ткани поджелудочной железы
неонатальных поросят на ее структурно-функциональные свойства, а также
исследования уровня гликемии и определения признаков репаративных процессов у
животных с экспериментальным сахарным диабетом 1 типа после гетеротопической
трансплантации ткани или островков поджелудочной железы.
В работе разработан способ получения островково-подобных кластеров
поджелудочной железы неонатальных животных, который позволяет получать в
среднем 96,323,1 островков из одной железы. Полученные островки содержат около
55% дитизон-позитивных клеток, которые способны к глюкозо-стимулированной
секреции инсулина.
В работе были апробированы различные способы предтрансплантационной
обработки ткани поджелудочной железы, которые включали культивирование,

гипотермическое
хранение
в
маннитолсодержащих
растворах
и
криоконсервирование в присутствии 10% ДМСО.
Установлено, что гипотермическое хранение микрофрагментов поджелудочной
железы в течение 24 часов в растворе «НТК» в целом сохраняет структуру ткани и ее
островковый
компартмент, поэтому
может быть
использовано
перед
трансплантацией.
Криоконсервирование с использованием криопротектора ДМСО в
концентрации 10% и режима охлаждения 1 град/мин также позволяет в целом
сохранить структурно-функциональные характеристики поджелудочной железы
новорожденных поросят. Установлено, что технологический процесс подготовки
ткани перед криоконсервированием может быть дополнен этапом гипотермического
хранения в растворе «НТК» в течение 24 часов.
В экспериментах in vivo показано, что подкожная трансплантация
микрофрагментов ткани или островков неонатальных поросят может нормализовать
уровень глюкозы у животных-реципиентов с экспериментальным СД 1 типа. При
этом
предтрансплантационная
обработка
путем
культивирования
или
гипотермического хранения в растворах «НТК» или «Турусол» существенно не
влияет на динамику снижения уровня глюкозы после трансплантации.
С помощью иммуногистохимических исследований с использованием BrdU
была установлена активация репаративных процессов в поджелудочной железе
реципиентов с СД 1 типа после трансплантации микрофрагментов поджелудочной
железы неонатальных поросят.
Ключевые слова: поджелудочная железа, островки, криоконсервирование,
гипотермическое хранения, трансплантация, сахарный диабет 1 типа,
хромогранин А.
ANNOTATION
Kopich Y. I. The effect of low temperature storage of pancreatic grafts on
glycemia and reparative processeses in the body of the recipients (experimental
research)  Manuscript.
Dissertation for the candidate of medical sciences degree in specialty 14.01.35 –
cryomedicine. – Institute for Problems of Cryobiology and Cryomedicine of the National
Academy of Sciences of Ukraine, Kharkov, 2016.
Dissertation is devoted to study of the influence of culture, hypothermic storage and
cryopreservation of neonatal pig pancreatic tissue on its structural and functional
properties as well as the study of blood glucose levels and signs of reparative processes in
animals with experimental type 1 diabetes after heterotopic transplantation of pancreatic
tissue or islets.
There have been developed the method for processing of islet-like clusters of
neonatal animals’ pancreas and tested the different techniques of pre-transplant pancreatic
tissue treatment, which included cultivation, hypothermic storage in mannitol-containing
solutions and cryopreservation in the presence of 10% DMSO. This allowed us to achieve
a normal glucose levels in animals-recipients with experimental diabetes mellitus type 1
after transplantation of tissue microfragments or islets.

Immunohistochemically, it has been shown an activation of reparative processes in
the pancreas of recipients with type 1 diabetes after pancreatic microfragments neonatal
pig transplantation.
Keywords: pancreas, islets, cryopreservation, hypothermic storage, transplantation,
diabetes mellitus type 1, chromogranin A.
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