
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ КРІОБІОЛОГІЇ І КРІОМЕДИЦИНИ 

 

На правах рукопису 

 

 

КОПИЧ ЮСТИНА ІВАНІВНА 

 

 

 

УДК 616.37-033.3:615.014.41:612.122.1 
 

 

ВПЛИВ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОГО ЗБЕРІГАННЯ 

ТРАНСПЛАНТАТІВ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ НА ГЛІКЕМІЮ ТА 

РЕПАРАТИВНІ ПРОЦЕСИ В ОРГАНІЗМІ РЕЦИПІЄНТІВ  

(експериментальне дослідження) 

 

14.01.35 – кріомедицина 

 

 

Дисертація 

на здобуття наукового ступеня 

кандидата медичних наук 

 

Науковий керівник: 

д.мед.н. Легач Є.І. 

 

Харків - 2016 



 2 

ЗМІСТ 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 4 

ВСТУП 5 

РОЗДІЛ I    ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 12 

1.1. Сучасний стан трансплантації острівців підшлункової залози 12 

1.2. Основні способи обробки тканини підшлункової залози перед 

трансплантацією 

19 

1.2.1. Культивування підшлункової залози 19 

1.2.2. Гіпотермічне зберігання підшлункової залози 20 

1.2.3. Кріоконсервування підшлункової залози 23 

1.3. Результати клінічної трансплантації біоматеріалу підшлункової залози 

при різних типах цукрового діабету 

 

28 

1.4 . Вплив трансплантації на регенераторно-відновлювальні процеси у 

підшлунковій залозі реципієнтів 

 

33 

РОЗДІЛ IІ    МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ  38 

2.1. Тварини 38 

2.2.Культивування тканини підшлункової залози  38 

2.3. Отримання острівців підшлункової залози 39 

2.4. Культивування ОПЗ  39 

2.5. Ідентифікація β - клітин  39 

2.6.Визначення рівня інсуліну в середовищі культивування  40 

2.7.Вимірювання активності α-амілази в середовищі культивування 40 

2.8. Визначення вмісту білку в гомогенатах тканини ПЗ 40 

2.9. Кріоконсервування фрагментів ПЗ 41 

2.10. Гіпотермічне зберігання фрагментів ПЗ 41 

2.11. Експериментальна модель ЦД 1 типу 41 

2.12. Трансплантація острівців та фрагментів ПЗ 41 

2.13. Вимірювання рівню глюкози в крові 42 

2.14. Гістологічний аналіз зразків 42 

2.15. Імуногістохімічне мічення маркером проліферації BrdU 43 



 3 

2.16. Морфометричні дослідження кількості забарвлених клітин у зрізах 

тканини 

43 

2.17. Загальний план досліджень 43 

2.18. Статистична обробка результатів 45 

РОЗДІЛ IІІ     РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 46 

3.1. Порівняльна оцінка впливу культивування на гормональну продукцію 

фрагментів тканини та ізольованих острівців ПЗ 

 

46 

3.2. Вплив гіпотермічного зберігання у манітол-вмісних середовищах на 

структурно-функціональні властивості фрагментів тканини ПЗ до та після 

кріоконсервування 

 

 

61 

3.3. Рівні глюкози у тварин-реципієнтів після трансплантації 

мікрофрагментів ПЗ, гістологічний та морфометричний аналіз 

ксенографтів 

 

 

75 

3.4. Рівні глюкози у тварин-реципієнтів після трансплантації острівців ПЗ 86 

3.5. Відновлювально-регенераторні процеси у власній залозі реципієнта 

після гетеротопічної трансплантації біоматеріалу ПЗ 

 

92 

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 101 

ВИСНОВКИ 109 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 111 



 4 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

BrdU – бромдезоксіуридин 

БСА – бичачий сироватковий альбумін 

ГЗ – гіпотермічне зберігання  

ДМСО – диметилсульфоксид 

ІПОНП – інтестинальна підслизова оболонка неонатальних поросят 

мфПЗ – мікрофрагменти підшлункової залози 

ОКПЗ – органотипова культура підшлункової залози 

ОПЗ – острівці підшлункової залози 

ПЗ – підшлункова залоза 

ФТС – фетальна теляча сироватка 

ХП – хронічний панкреатит 

ЦД– цукровий діабет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

ВСТУП 

Актуальність теми.  

На даний час до тріади важких і найбільш поширених захворювань у 

світі відносять цукровий діабет (ЦД). У заявах Всесвітньої організації 

охорони здоров’я неодноразово висловлювалася стурбованість проблемою 

збільшення числа хворих на ЦД та ускладнень, які виникають внаслідок його 

розвитку і призводять до ранньої інвалідизації та смертності [Бюлетень 

ВООЗ, 2011]. Важливість проблеми підкреслює той факт, що 14 листопада 

відзначається Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом. 

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 [36]. 

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 [65, 67, 106].  

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 [170]. 

В 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. 
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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 з 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 [160]. Крім того, отримання 

індукованих плюрипотентних стовбурових клітин від свиней [62] пояснює 

підвищений інтерес дослідників до цього виду тварин як 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 [13, 

103]. Відомо, що в процесі кріоконсервування клітини зазнають впливу 

багатьох фізико-хімічних факторів, які можуть бути шкідливими для 

збереження їхньої структурної та функціональної цілісності. 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  [40]. 

Однак у такій системі не враховується специфічна тканинна архітектура та 

фізіологічні регуляторні міжклітинні зв’язки, які можна зберегти при 

отриманні мікрофрагментів тканини. Крім того, відомо, що кількість β-клітин 

підшлункової залози при субтотатальній панкреатектомії у щурів активно 

збільшується після операції за рахунок неогенезу β-клітин із прогеніторних 
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клітин, локалізованих у стінках проток залоз [80]. Таким чином, збереження 

протокового компонента в трансплантаті тканини підшлункової залози 

важливе для довгострокового його функціонування.  

У зв’язку з цим актуальним 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), «Структурно-функціональні 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 ПЗ 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. 

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 структурно-

фукнкціональні властивості біоматеріалу in vitro. 
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2. Вивчити вплив культивування, гіпотермічного зберігання (ГЗ) у 

манітолвмісних середовищах та кріоконсервування на структурно-

функціональну збереженість тканини підшлункової залози новонароджених 

поросят.  

3. Порівняти ефективність захисної дії манітолвмісних розчинів «НТК» 

(Histidine-tryptophan-ketoglutarate, «Custodiol») та «Турусол» при 

гіпотермічному зберіганні  мфПЗ неонатальних поросят на основі 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, гіпотермічного зберігання, кріоконсервування) та 

трансплантації. 

Методи дослідження. В роботі були використані сучасні методи 

кріомедицини, кріобіології, біохімії гормонів, імуногістохімії, молекулярної 

та клітинної біології: культивування, кріоконсервування, трансплантація, 

імуноферментний аналіз, біохімічні методи вимірювання білку та активності 

фермента, гістологічний, морфометричний та імуногістохімічний аналізи, 

світлова та флуоресцентна мікроскопія, статистичний аналіз результатів. 
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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 в фармакопейних манітолвмісних розчинах 

(«НТК» та «Турусолі») 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 призводить 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 
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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 в навчальному процесі кафедри 

кріобіології і кріомедицини ЮНЕСКО, кафедр Харківського національного 

університету ім. В.Н. Каразіна, Харківського національного медичного 

університету, Харківської медичної академії післядипломної освіти.   

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації 

доповідалися й 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 р.), Науково-практичній конференції з міжнародною участю 

“Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології” 

(Харків, 2011 р.), 22nd European students’ Conference (Берлін, 2011 р.), VI 

Всеросійському з'їзді трансплантологів (Москва, 2012р.), V Всеросійському 

симпозіумі з міжнародною участю «Актуальные вопросы тканевой и 

клеточной трансплантологии» (Уфа, 2012), Conference of Soceity for Low 

Temperature Biology SLTB 2013 (Гановер, 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. 
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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. 
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РОЗДІЛ І 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

1.1.Сучасний стан трансплантації острівців підшлункової залози 

Зважаючи на недоліки екзогенної інсулінової терапії в світовому 

клінічному співтоваристві в останні роки був зроблений акцент на лікуванні 

цукрового діабету 1 типу (ЦД 1 типу) шляхом трансплантації острівців 

Лангерганса.  Підшкірна трансплантація острівцевих клітин є мінімально 

інвазивною клітинною замісною терапією, яка була розроблена для 

нормалізації рівня глюкози, що дозволяє уникнути ризику гіпоглікемії, який 

посилюється при екзогенному введенні інсуліну, а також хірургічних 

ускладнень після  трансплантації цілої залози. 

Клінічний досвід застосування трансплантації людських острівців 

підшлункової залози почався наприкінці 1970-х і початку 1980-х років [105, 

125,  186]. Наприклад, 11 реципієнтів, яким була зроблена 

інтраперитонеальна аутотрансплантація острівців, залишалися інсулін-

незалежними принаймні 1 рік [204]. Однією з переваг такого методу 

введення біоматеріалу є те, що не тільки звичайні, але й інкапсульовані 

острівці можуть бути трансплантовані без ускладнень. 

Протягом цих років процедури отримання острівців, їх обробки та 

трансплантації, а також протокол імуносупресії, були вдосконалені, що 

дозволило покращити результати корекції рівня інсуліну у реципієнтів. Якщо 

у 1990-2000 рр. тільки 8,2% реципієнтів демонстрували 

післятрансплантаційну еуглікемію терміном більше 1 року [42], то вже у 

2000 році після повідомлення групою лікарів на чолі з A. Shapiro про 

результати  серії трансплантацій острівців з використанням нового протоколу 

імуносупресії, що не включав глюкокортикоїди, ситуація змінилася [169]. 

Виключення з протоколу глюкокортикоїдів, які мають діабетогенний 

ефект, сприяло досягненню інсулінової незалежності у всіх семи пацієнтів 

після терміну спостереження 11,9 місяців, без подальших гіпоглікемічних 
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епізодів. Успіх, досягнутий в Едмонтонській серії, перетворив 

трансплантацію острівців з експериментальної процедури у клінічну, 

виявивши альтернативу звичайним ін’єкційним методам у лікуванні 

пацієнтів з лабільним цукровим діабетом. 

Після публікації Едмонтонського протоколу, у 2002-2004 рр. USFDA 

провели контрольовані випробування трансплантації острівців в якості 

біологічних ліків проти діабету [209, 210]. Одночасно з цим, міжнародний 

дослідницький консорціум Immune Tolerance Network зробив багатоцентрове 

дослідження трансплантації острівців за протоколом Едмонтону, та в 2006 

році звітував, що 44% реципієнтів продемонстрували незалежність від 

інсуліну на фоні адекватного глікемічного контролю через 1 рік після 

трансплантації [170].  

Кілька окремих груп клініцистів також опублікували незалежні 

результати трансплантації острівців, які показали інсулінову незалежність у 

80% реципієнтів протягом 1-го року після трансплантації, а 50% − протягом 

2-го року [56, 70, 131, 159, 197]. 

Результати Collaborative Islet Transplant Registry (CITR), опубліковані у 

2009 році, підтверджують основні висновки, які полягають в тому, що 

інсулінова незалежність спостерігається у 70% реципієнтів протягом 1 року 

після трансплантації, 55% після 2 років, 45% після 3 років та 36% після 4 

років. Незважаючи на досить невеликий відсоток довготривалого ефекту 

інсулінової незалежності, трансплантація острівців сприяє нормалізації 

рівнів C-пептиду, глікозильованого гемоглобіну A1c, зменшенню епізодів 

гіпоглікемії, зниженню ризику діабетичних ускладнень [66, 196], 

покращенню якості життя реципієнтів [198]. 

Враховуючи такий позитивний клінічний ефект у лікуванні ЦД 1 типу, 

протягом останнього десятиліття були проведені більше 300 процедур з 

пересадки острівців в США в більш ніж 15 медичних центрах. За цей період 

були розроблені та впроваджені у клінічну практику основні положення 

трансплантації острівців, які викладені нижче. 
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Відбір пацієнтів. 

 Стандартні покази до трансплантації острівців аналогічні тим, що 

існують для трансплантації підшлункової залози. До них відносяться ЦД 1 

типу з наявністю захворювання принаймні 5 років і лабільним перебігом, 

відсутністю ендогенної секреції С-пептиду, з частими епізодами непоміченої 

гіпоглікемії (тобто гіпоглікемічною необізнаністю), прогресуючими 

діабетичними ускладненнями незважаючи на оптимізацію інсулінової терапії 

[72, 161].  

Трансплантація острівців може бути виконана окремо, в поєднанні з 

трансплантацією нирок або після трансплантації нирки. Супутня або серійна 

трансплантація нирок і острівців має переваги, враховуючи високий ризик 

ниркової недостатності у пацієнтів з ЦД 1 типу.  

Абсолютними протипоказами для трансплантації острівців підшлункової 

залози є вік пацієнтів менше 18 років або більше, ніж 70 років, тривалість ЦД 

1 типу менше 5 років, залишкова секреція С-пептиду (>0,5 нг/дл), нелікована 

проліферативна діабетична ретинопатія, портальна гіпертензія, супутні тяжкі 

серцево-судинні захворювання, активна інфекція (включаючи гепатит С, 

гепатит В, ВІЛ та туберкульоз), зловживання алкоголем або наркотиками, 

позитивний тест на вагітність або намір майбутньої вагітності [33, 113].  

Відносні протипокази включають ожиріння (індекс маси тіла > 28 

кг/м2) і відносну резистентність до інсуліну ( потреба інсуліну >0,8 МО/кг 

маси тіла) [113]. Інші потенційні критерії проти показів включають медичний 

нонкомплаєнс, незадовільні результати тесту основних функцій печінки, 

тривале використання стероїдів, активна антитромбоцитарна або 

антикоагулянтна терапія, симптоматична жовчокам'яна хвороба, гострий, 

хронічний панкреатит або інші шлунково-кишкові розлади, які можуть 

перешкодити пероральній абсорбції ліків. 
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Органне забезпечення, процесінг тканини та очищення острівців. 

Виконується хірургічна процедура вилучення підшлункової залози від 

померлих донорів. Після холодної перфузії органів черевної порожнини, 

проводять видалення  en-bloc підшлункової залози, селезінки, та 

дванадцятипалої кишки. Підтримка цілісності підшлункової капсули і 

дванадцятипалої кишки має вирішальне значення для подальшого процесу 

обробки тканини. Орган переміщують в потрійний мішок у гіпотермічному 

розчині і зберігають при температурі +4°С при транспортуванні. 

Максимальний час холодової ішемії становить 12 годин. Найбільш часто 

використовують зберігаючі розчини UW та HTK (Custodiol) [163].  

 Першим кроком обробки тканини ПЗ є інфузія ферменту колагенази 

через головну панкреатичну протоку. Розчин колагенази подається під 

контролем тиску для запобігання витоку ферменту. Тип використовуваної 

колагенази також має важливе значення для успішної ізоляції острівців [205].  

 Другий етап обробки тканини проводять у спеціальній камері, яка 

забезпечує ефективну ферментацію, розведення та забір острівців під 

суворим контролем температури [157]. В камері знаходяться 5-6 куль з 

нержавіючої сталі, які забезпечують механічну обробку міждольової 

фіброзної тканини, яку не в змозі перетравити колагеназа. Очищення 

острівців далі відбувається шляхом центрифугування в градієнті щільності, 

після чого аналізують вихід острівців та чистоту препарату. Потім острівці 

поміщають в умови культивування на 12-72 годин при 22°C-37°С.  

 

Процедура трансплантації та периопераційний період. 

 В даний час, інтрапортальне введення острівців залишається найбільш 

поширеним, ефективним і найменш складним підходом [73, 76, 133]. 

Пацієнти зазвичай проходять периопераційну антимікробну і противірусну 

терапію. В роботі [73]  вказаний стандартний протокол, який включає 

процедуру довенного введення 1 г цефазоліну натрію за 1 годину до 

трансплантації і кожні 6 годин протягом 24 годин після трансплантації. Після 
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трансплантації, пацієнти також отримують триметоприм/сульфаметоксазол 

80/400 мг перорально двічі на тиждень протягом 24 тижнів для запобігання 

Pneumocystis пневмонії, а також валганцикловіру 450 мг перорально щодня 

протягом 12 тижнів для запобігання цитомегаловірусної інфекції. 

Комбінована імуносупресія включає антагоніст рецепторів 

інтерлейкіну-2 (Daclizumab), інгібітор кальциневрину (такролімус) і інгібітор 

Т- та В-клітин (сиролімус). Сучасні  протоколи не включають стероїди, щоб 

мінімізувати їх діабетогенний ефект, особливо в поєднанні з інгібіторами 

кальциневрину.  

 

Черезпечінковий доступ до портальної вени.  

Під контролем УЗ-апарату   черезшкірним черезпечінковим доступом 

голкою 20-22 G проколюється гілка портальної вени другого або третього 

порядку [133]. Комбіноване використання ультразвуку і рентгеноскопії для 

черезшкірного доступу дозволяє знизити ризик ускладнень і скоротити час 

процедури [76, 201, 202].  

 Черезшкірний доступ розширюють та встановлюють 5-6-F катетер, 

який просувають у портальну вену.  Після введення катетера починають 

системну антикоагулянтну терапію гепарином. У ході цієї процедури 

зазвичай вводять 5000 U гепарину. Постійно ведеться контроль базового 

портального тиску, причому показники більше 20 мм рт.ст. є протипоказом 

до трансплантації через підвищений ризик портального венозного тромбозу 

[111]. 

 

Інфузія острівців.  

За стандартним протоколом інфузії реципієнт має отримати не менше 

10000 острівцевих еквівалентів на кілограм ваги тіла. Острівцевий еквівалент 

становлять острівці не менше 150 мкм в діаметрі. Інфузія острівців 

здійснюється самоплином під дією гравітації або під тиском шприця [111]. 

Перший спосіб введення дозволяє краще контролювати швидкість, з якою 
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поступають острівці, запобігаючи небажаному збільшенню портального 

тиску [28]. Відносно інфузійних пристроїв, рекомендується, щоб катетер мав 

внутрішній діаметр просвіту >700 мкм, щоб уникнути пошкодження 

острівців [57]. Загальний час інфузії становить, як правило, 20-30 хвилин. 

Після завершення ін'єкції острівців під контролем УЗ-апарату та 

рентгеноскопу проводять емболізацію судин за допомогою губки Gelfoam, 

металевих кілець або іншого гемостатичного матеріалу [71, 202].  

 

Післяопераційний контроль.  

Після операції кожні 6 годин проводять повний аналіз крові для 

контролю за кровотечею після процедури. Якщо немає ускладнень такого 

роду, починають вводити внутрішньовенно гепарин для профілактики 

портального тромбозу. Гепарин продовжують вводити протягом 48 годин. 

Після виписки з лікарні, внутрішньовенне введення гепарину змінюється на 

підшкірне введення низькомолекулярного гепарину протягом 1 тижня. 

Доплерографія для оцінки прохідності портальної вени проводиться через 12 

годин, 1 день, 1 тиждень і 1 рік після трансплантації. 

Моніторинг функції острівців здійснюється шляхом вимірювання рівня 

глюкози в сироватці крові протягом 6 годин, а після того, як пацієнт починає 

прийом їжі – за 2 години до та 2 години після їжі. Після виписки пацієнтів 

інструктують вимірювати рівень глюкози п'ять разів на день протягом 3 

місяців. Інсулін у низьких дозах назначається протягом 1 місяця для 

підтримки цільових рівнів глюкози: натще не більше ніж 140 мг/дл та 

постпрандіального – не вище 180 мг/дл. Згодом дозу інсуліну знижують і 

припиняють тоді, коли рівень глюкози нормалізується.  

Незважаючи на те, що протокол трансплантації острівців підшлункової 

залози вже розроблений та широко застосовується, й досі ведуться 

дослідження по вдосконаленню процедури та пошуку альтернативного 

джерела острівців. Нестача донорських органів для отримання достатньої 

кількості острівців (для однієї дози трансплантату необхідно виділити 
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острівці з 2 залоз) стимулює роботи в напрямку використання ксенотканин та 

тканинної інженерії стовбурових клітин. Крім того, для накопичення 

необхідної β-клітинної маси можливо застосовувати зберігаючі технології – 

гіпотермічне зберігання та кріоконсервування, що ставить питання щодо 

створення сучасних протоколів заморожування острівців та створення банків 

трансплантаційного матеріалу.  
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1.2. Основні способи обробки тканини підшлункової залози перед 

трансплантацією 

 

1.2.1. Культивування підшлункової залози 

Культивування острівців або фрагментів тканини ПЗ досить часто 

використовується у медико-біологічних дослідженнях. Таке культивування 

використовується з різною метою: для відновлення життєздатності та 

інтегративної цілісності острівців після процессу отримання [94], тестування 

рівня гормональної активності біоматеріалу ПЗ, мікробіологічної 

контамінації та впливу на неї різних факторів [14, 104, 184], зниження 

імуногенності острівців [122, 184].  

Культивування острівців ПЗ в умовах гіпербаричної оксигенації (95% 

О2) при температурі 22 або 37° є одним з основних способів зниження 

імуногенності трансплантаційного матеріалу [184] . У своїй роботі Rutzky 

L.P. і співавтори [122] за допомогою імуногістохімічного мічення 

продемонстрували зникнення флуоресценції на 7 добу культивування 

острівців, що свідчило про елімінацію антиген-презентуючих клітин.  

Крім імуномодулюючого ефекту, культивування ОПЗ сприяє 

відновленню зв'язків між острівцевими клітинами, які були порушені при 

травматичній ізоляції ендокринних клітин, забезпечує β-клітинний ріст, а 

також дає можливість провести мікробіологічний скринінг графт [104, 184]. 

Оптимальними умовами для культивування острівців є температура 37°C і 

5% СО2 [7,  94, 126] . 

Одним з основних показників функціонального стану ендокринних 

клітин є дослідження їх базальної і стимульованої секреції. Відомо, що на 

початкових етапах культивування в ендокринних клітинах ПЗ активуються 

метаболічні процеси, які призводять до їх функціонального перенапруження і 

розвитку дистрофічних процесів в цитоплазмі клітин [3, 61]. При аналізі 

літератури було виявлено, що використання глюкози сприяє активації 

секреції інсуліну β-клітинами, що обумовлює доцільність використання 
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глюкози при вирощуванні культури острівців ПЗ. Зустрічаються докази того, 

що життєздатність β-клітин може бути підвищена додаванням певної 

концентрації глюкози в живильне середовище при культивуванні [75,  138] . 

В культурі під дією глюкози посилюються процеси ацино-інсулярної 

трансформації, що є додатковим джерелом утворення β-клітин [55, 89, 107]. 

Однак при культивуванні острівців важливим є підбір такої концентрації 

глюкози, яка не викликала б функціональної перенапруги β-клітин [61, 138]. 

Встановлено, оптимальною є концентрація глюкози 10,0-16,7 ммоль/л [61]. 

За останні 30 років були докладені великі зусилля на створення інсулін-

продукуючих ліній β-клітин, які б зберігали нормальне регулювання секреції 

інсуліну, але лише деякі з цих спроб були успішними. Найбільш 

використовуваними інсулін-продукуючими клітинними лініями є RIN, HIT, 

MIN, INS-1, βTC cells [174]. Ці клітини виробляють інсулін і невелику 

кількість глюкагону та соматостатину. Деякі з них не мають здатності 

реагувати на глюкозу у повному обсязі, інші реагують на глюкозу добре, але 

є високо чутливими та секретують інсулін у великій кількості. Незважаючи 

на це, використання клітинних ліній несе цінну інформацію про фізіологічні 

процеси, що відбуваються у ПЗ. Проте, для використання у трансплантології 

залишається нагальна необхідність у створенні "фізіологічних" клітинних 

ліній ПЗ. 

 

1.2.2. Гіпотермічне зберігання підшлункової залози 

Основні теоретичні та біотехнологічні підходи до проблеми 

екстракорпорального зберігання органів були закладені лауреатом 

Нобелівської премії Алексісом Каррелем і Чарльзом Ліндбергом, які 

розробили основні підходи до нормо- та гіпотермічної перфузії [49]. 

Бурхливий розвиток трансплантології в 60-ті роки минулого століття 

стимулював інтерес до проблеми передтрансплантаційного зберігання 

органів і тканин. Основним принципом збереження органу для клінічного 

застосування є зведення до мінімуму згубних наслідків ішемії і гіпоксії [189]. 
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Гіпотермічна перфузія забезпечує уповільнення фізіологічних процесів в 

органі за рахунок зниження температури і, відповідно, зменшує «метаболічні 

запити» органу, тому такий підхід є загальноприйнятим в сучасній 

трансплантології. 

Двома головними методами, які використовуються у 

експериментальній та клінічній практиці трансплантології, є статичне 

холодове зберігання органу та його машинна перфузія. Попередні 

експерименти Florack співавт. [68], проведені на трансплантатах ПЗ собак, 

показали, що при використанні машинної перфузії виживання було 40% при 

24 годинній перфузії і 30% при перфузії протягом 48 годин. При 

гіпотермічному зберіганні без  машинної перфузії результати виживання 

були вище. Ці результати, поряд зі складнощами, пов'язаними з машинною 

перфузією, зробили гіпотермічне зберігання переважним і найбільш широко 

використовуваним методом при трансплантації ПЗ [114]. 

Одними з перших розчинів для гіпотермічного зберігання органів, що 

добре зарекомендували себе, були Євроколлінз і розчин Університету 

Вісконсіна (UW) [200]. Переваги розчину UW в порівнянні з Євроколлінз 

було показано для зберігання нирок та печінки [143].  

Розчин UW був стандартним зберігаючим розчином для трансплантації 

підшлункової залози протягом майже 20 років [ 217]. Однак відомо, що при 

зберіганні підшлункової залози в UW життєздатність і кількість острівців 

зменшується вже після 6 години [87].  

Останнім часом в трансплантологічній практиці також широко 

використовуються  розчини HTK ( Custodiol) та Celsior [ 35, 50, 158]. НТК, 

вперше використаний для гіпотермічного зберігання печінки, в даний час 

широко використовується для передтрансплантаційної консервації нирок, 

серця та інших органів [11, 77, 108, 115]. Найбільш важливою 

характеристикою цього розчину є його низька в'язкість, що сприяє швидкому 

охолодженню органу.  
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У 2006 році M. Englesbe зі співав. [60] повідомили про результати 

багатоцентрового дослідження з використанням розчину HTK. У 

дослідження увійшли 77 послідовних реципієнтів підшлункової залози: 41 з 

групи гіпотермічного зберігання у UW-розчині, 36 – зберігання у HTK. 

Функція трансплантата підшлункової залози на 90 добу після трансплантації, 

післяопераційні рівні амілази і ліпази були схожі між групами, без істотних 

відмінностей. Аналогічно, в 2007 році Беккер та ін. [32] повідомили про 

відсутність суттєвих відмінностей у виживаності хворих або виживаності 

трансплантатів між групами UW-розчину (N = 47) і HTK-розчину (N = 48). 

Крім того, в перший післяопераційний день пік ліпази, сироваткової амілази і 

С-реактивного білка істотно не відрізнялися між двома групами.  

Однак деякі звіти вказували на розвиток набряку тканини після 

зберігання у розчині НТК [20, 32, 69, 144]. Тим не менш, цей набряк не 

погіршував функцію трансплантата у ранньому післяопераційному періоді 

[32]. 

Celsior, позаклітинний розчин з низькою в'язкістю збереження, 

спочатку був розроблений для трансплантації серця. Він також 

використовувався для експериментального гіпотермічного зберігання цілої 

підшлункової залози, причому результат використання Celsior був 

неоднозначним [29, 30, 199]. Baldan та ін. [30] показали, що Celsior був 

ефективною альтернативою UW-розчину для зберігання підшлункової залози 

на моделі свинних аутотрансплантатів, тоді як Uhlmann D та ін. [199] 

використовуючи ту ж модель повідомили, що при застосуванні Celsior 

спостерігалося підвищення випадків травми ішемії-реперфузії в порівнянні з 

UW-розчином.  

Перше рандомізоване дослідження для клінічних трансплантацій 

підшлункової залози, яке полягало у порівнянні результатів зберігання у UW-

розчині (п = 50) і розчині Celsior (N = 50) було представлено Boggi зі співавт. 

[37]. Автори показали, що у розчинів Celsior і UW були подібні «профілі 

безпеки» для збереження підшлункової залози. Дослідження A. Manrique та 
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ін. [118] повідомляє що 2-річна виживаність реципієнта та трансплантата, 

стан підшлункової залози та рівні клінічних показників були однаковими в 

обох групах Celsior (п = 28)  і UW (п = 44). 

Останнім часом гіпотермічну перфузію розчинами UW, HTK та ін. 

використовують не тільки для зберігання органа перед трансплантацією, але 

й для отриманням острівців [73, 163].  

При порівнянні 10-годинної перфузії ПЗ людини розчинами НТК та 

UW отримані дані, що набряк тканини в розчині НТК є меншим [47], тоді як 

на параметри чистоти виходу та життєздатності острівців після 

ферментативної ізоляції цей фактор не дуже впливав. Розчини НТК та UW 

забезпечували однаковий рівень збереженості тканини ПЗ для ізоляції 

острівців людини в масштабному дослідженні, проведеному на базі 

Відділення трансплантації та хірургії Університету штату Іллінойс в Чикаго 

[141]. 

При порівнянні  розчинів UW та Celsior на вихід острівців з ПЗ людини 

також не встановлено значних розбіжностей [85].  

В науковій літературі описані досить успішні результати перфузії ПЗ 

свині розчином Рінгера з додаванням лактату [190]. Автори відзначають 

відсутність набряку тканини та добру збереженість острівцевого 

компартменту і в цілому структури тканини після 24-годинної механічної 

перфузії. В роботі Taylor MJ з співав. Було використано шість різних режимів 

та декілька розчинів для гіпотермічної перфузії ПЗ поросят: UW-Viaspan, 

KPS1, Unisol-UHK [189]. Після 24-годинної перфузії з ПЗ виділяли острівці. 

Автори стверджують, що показники стимуляції острівців та їх кількість були 

схожі між групами і близькі до контрольних.  

 

1.2.3. Кріоконсервування підшлункової залози 

У трансплантології важливу роль відіграє тривалість збереження 

тканини ПЗ, кріоконсервування ж є одним із способів довгострокового 

зберігання трансплантаційного матеріалу. Необхідною умовою тривалого 
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зберігання при температурі -196ºС є адекватний підбір типу кріопротектору, 

його концентрації та програми заморожування-розморожування. Існуючі 

кріопротектори: гліцерин, 1,2-пропандіол, ДМСО та інші в різній мірі 

використовуються з метою довгострокового зберігання трансплантаційного 

матеріалу. Тривають пошуки нових кріозахисних середовищ, які б 

максимально зберігали життєздатність клітин на всіх етапах 

кріоконсервування. 

Труднощі кріоконсервування острівців ПЗ пов'язані з їх високою 

чутливістю до зміни осмолярності середовища [216], токсичністю ДМСО для 

цього виду ендокринної тканини [92, 119, 162]. 

Для кріоконсервування острівців ПЗ широко використовується ДМСО 

як внутрішньоклітинний кріопротектор, але оскільки він є токсичним у 

високих концентраціях, то його використовують в суміші з сахарозою. Крім 

сахарози, в комплексі з ДМСО використовується зовнішньоклітинний 

кріопротектор гідроксиетилкрохмаль (HES), що значно покращує результати 

кріоконсервування. 

У роботі Maruyama M. з співавт. [119] острівці собаки після добового 

культивування заморожували у суміші ДМСО та HES, після розморожування 

спостерігали продукцію інсуліну на рівні 71,16 % від контролю, що було 

вище, ніж при використанні ДМСО без HES. Таким чином, використання 

HES дозволило знизити концентрацію ДМСО і підвищити ефективність 

кріоконсервування острівців ПЗ.  

 ДМСО, гліцерин, ПЕО-400 і ПЕО -1500 використовувалися в 10 %-й 

концентрації при кріоконсервуванні мікрофрагментів ПЗ неонатальних 

свиней зі швидкостями заморожування 1, 10, 25, 100 і 1000ºС/хв [6, 13]. 

Достатню збереженість острівців ПЗ, визначену за інсулінопродукцією та 

інтенсивністю ендогенного дихання, забезпечували ДМСО і ПЕО-1500, 

причому ДМСО був більш ефективний при низьких швидкостях 

заморожування (1ºС/хв). 
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Можливість нормалізації рівня глюкози після трансплантації 

кріоконсервованих острівців одними з перших продемонстрували Rajotte R. 

зі співавт. і Ferguson J. з співавт. [63, 149]. Пізніше, найбільш вдалі режими 

кріоконсервування були засновані на використанні низької швидкості 

заморожування (0,25-5°С/хв) та 1,5-2М ДМСО або етиленгліколю [95, 100, 

150, 154]. В цілому, оцінюючи результативність різних протоколів 

кріоконсервування, потрібно відзначити, що життєздатність розморожених 

острівців коливалася від 60 до 80%. 

 В роботі J. Huang з співавт. [84] було проведено доклінічне дослідження 

трансплантації кріоконсервованих острівців ПЗ. Через 4 тижні після 

трансплантації острівців собакам з моделлю ЦД відмічалися велика кількість 

β-клітин і значна інсулінова секреція. Нормоглікемія була досягнута у 14 з 23 

реципієнтів після трансплантації 2000 кріоконсервованих острівців. 

 Розмір острівців також є важливим параметром, який значно впливає на 

результат кріоконсервування. Як було встановлено в роботі  M. von Mach з 

співавт. [203] концентрація кріопротектору впливає на життєздатність всіх 

острівців, однак острівці розміром > 400мкм представляють собою високо-

чутливу популяцію та більш схильні до пошкоджуючого впливу 

кріоконсервування. 

 У роботах групи вчених під керівництвом J. Lakey було показано, що 

збереженість острівців після кріоконсервування збільшувалася при 

використанні внутрішньоклітинних захисних розчинів на основі ДМСО. 

Вимірювалася і порівнювалася інсулінова секреція острівців та β-клітин 

собак до та після кріоконсервування [98, 99, 101-103]. Використовували 2М 

ДМСО, після чого заморожували за програмою зі швидкістю -40ºС і 

зберігали в рідкому азоті. Далі заморожені острівці були швидко відігріті та 

відмиті від ДМСО розчином на основі сахарози. Відновлення острівців в 

культурі склало біля 81,5 % в порівнянні з контролем до заморожування. 

Була визначена секреція β-клітин in vitro, вивчався екзоцитоз після хімічної 

стимуляції. Секреція інсуліну в середньому була однакова для заморожених 
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та не заморожених. β-клітини реагували на толбутамід і стимуляцію 

мускарином після кріоконсервування, що свідчило про те, що відновлені 

після кріоконсервування острівці здатні виробляти інсулін. 

 Y.S. Song із співавт. [177] вивчали процес вітрифікації, при якому 

використовувалися кріопротектори ПЕГ400 і VS55. Застосовуючи методи 

вітрифікації, автори показали, що у разі використання ПЕГ400 були значно 

знижені виживаність і секреторні здатності острівців ПЗ в порівнянні з VS55. 

Ці результати демонструють можливість вітрифікації як методу зберігання 

тканини ПЗ. 

Відновлення після розморожування кріоконсервованих острівців ПЗ 

дуже важливий технологічний процес. Застосування таурину (2 - 

аміноетансульфонової кислоти) надає мембрано-стабілізуючий ефект та 

утилізує вільні радикали. Додавання його в фізіологічній або вищих 

концентраціях (0,3 та 3,0 мМ) в процесі культивування розморожених 

острівців значно збільшує їх життєздатність [79] . 

 Незважаючи на те, що на дрібних та великих експериментальних 

тваринах була встановлена інсулін-продукуюча функція кріоконсервованих 

острівцевих графтів [100, 156, 164], в клінічних дослідженнях не 

спостерігалося нормалізації рівня глюкози після трансплантації [25, 109, 

206]. При введенні тільки лише розморожених острівців вдавалося знизити 

дозу замісної інсулінової терапії приблизно в два рази [109], тоді як при 

трансплантації кріоконсервованих острівців разом зі свіжовиділеними 

досягалася інсулінова незалежність у 18% пацієнтів [81].  

Поки залишається нез'ясованим, чому при досить високій 

життєздатності (до 80 %) розморожених острівців, їх функціонування в 

організмі реципієнта є неефективним. Існує припущення, що в результаті 

заморожування змінюється нативна паракринна регуляція між трьома типами 

клітин острівця, що веде до його резистентності по відношенню до 

стимуляції глюкозою [100, 206]. 
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На підставі аналізу літературних даних можна зробити висновок про 

можливість та перспективність використання технологій гіпотермічного 

зберігання або кріоконсервації трансплантаційного матеріалу, отриманого з 

ПЗ. Якщо трансплантація острівців стає клінічно застосовною, то 

низькотемпературне консервування може вирішити проблеми банкінгу 

острівців від різних донорів з метою накопичення потрібної кількості 

біоматеріалу, перевірки трансплантаційної сумісності, транспортування та 

підготовки реципієнта до операції. 
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1.3 Результати клінічної трансплантації біоматеріалу підшлункової 

залози при різних типах цукрового діабету 

 

У медичній практиці виділяють два основних типи цукрового діабету. 

Цукровий діабет I типу (інсулінозалежний тип) - захворювання, при якому 

продукція інсуліну ПЗ відсутня повністю. У цьому випадку хворим на 

цукровий діабет необхідні, крім іншого лікування, ін'єкції інсуліну. Такий 

тип захворювання більше характерний для дітей і молодих людей. 

Цукровий діабет II типу (інсулінонезалежний тип) - захворювання, при 

якому продукція інсуліну ПЗ зберігається, але порушується взаємодія 

інсуліну з клітинами тканин організму (інсулінорезистентність) як наслідок 

зміни структури або зменшення кількості специфічних рецепторів для 

інсуліну, зміни структури самого інсуліну або порушення 

внутрішньоклітинних механізмів передачі сигналу від 

рецепторів органелам клітини. Такий тип цукрового діабету характерний для 

дорослих і літніх людей. 

Також виділяють  інші специфічні типи діабету, серед яких діабет, що є 

спричиненим генетичними дефектами β-клітин; гестаційний цукровий діабет; 

діабет, що індукований ліками або інфекціями; діабет, що виникає внаслідок 

хвороби екзокринної частини підшлункової залози (хронічного панкреатиту, 

панкреонекрозу, новоутворень ПЗ) або резекції ПЗ. 

Щодо використання трансплантації біоматеріалу ПЗ для лікування ЦД І  

типу, цей підхід активно використовується у клінічній практиці. Докладніше 

про основні результати його застосування було написано у попередніх двох 

розділах. 

При захворюванні ЦД ІІ типу з часом продукція інсуліну в організмі 

знижується, так що багато людей з цим типом діабету в кінцевому підсумку 

повинні приймати інсулін. Трансплантація острівців в цьому випадку є 

показаною у тій же мірі, як і пацієнтам з ЦД І типу. Звичайно, потрібно 

розуміти, що для таких пацієнтів трансплантація підшлункової залози або 
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острівців є крайнім заходом, що зазвичай застосовується при термінальній 

стадії хронічної ниркової недостатності в комплексі з пересадкою нирки, але 

з великим потенціалом для лікування діабету. Накопичений досвід таких 

операцій дозволяє стверджувати, що результати трансплантації біоматеріалу 

ПЗ були більш успішними при ЦД ІІ типу в порівнянні з І типом, ймовірно, у 

зв’язку з відсутністю аутоімунної агресії організму на β-клітини [152, 168]. 

Незважаючи на незначний відсоток випадків ЦД специфічного типу на 

тлі загальної картини поширеності діабету I і II типів, дана форма порушення 

вуглеводного обміну привертає все більше уваги фахівців у галузі 

трансплантології. 

За даними Makoto O. поширеність хронічного панкреатиту (ХП) за 

останні роки зросла в три рази, причому в 30% випадків у хворих 

виявляються ендокринні порушення, які посилюються після резекції ПЗ 

[116]. Показаннями до оперативного втручання на ПЗ є вірсунголітіаз, 

стриктура протоку, важкі больові форми хронічного панкреатиту, що не 

піддаються медикаментозному лікуванню. Специфічний ЦД в 

післяопераційному періоді спостерігається у хворих в 27% випадків після 

дистальної резекції 50% паренхіми підшлункової залози [9] і в 11% випадків 

після пілорозберигаючих панкреатодуоденальних резекцій [15] з приводу 

ХП. 

Іншою великою групою ризику виникнення ЦД після резекції є група 

захворювань, пов'язаних з новоутвореннями ПЗ. Найбільш поширеним 

ускладненням гострого панкреатиту (29-50%) є утворення псевдокіст [2]; 

15% кістозних уражень ПЗ складають цистоаденоми і цистоаденокарциноми 

[139]; перенесені травми ПЗ можуть у 30% випадків також приводити до 

новоутворень [117]. Виявлення кістозного новоутворення в більшості 

випадків є показанням для хірургічного втручання. За даними Шевченка Т.В. 

з співавт. [18] у 23% випадків після дистальної резекції 50% паренхіми ПЗ у 

хворих, оперованих з приводу серозної або муцинозної цистаденоми, 

післяопераційним ускладненням був ЦД. 
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Вперше операція аутотрансплантації острівців ПЗ була проведена в 1977 

році групою лікарів з університету Міннесоти [187]. Хворому з ХП після 

субтотальної резекції залози були введені острівці інтрапортально, після чого 

спостерігалося полегшення больового синдрому та інсулінова незалежність 

протягом тривалого часу.  

Досвід спостереження за пацієнтами після аутотрансплантації свідчить, 

що основним фактором досягнення інсулінової незалежності є кількість 

введених острівців [26, 136, 137]. Кількість острівців у ПЗ людини становить 

близько 1 мільйона. Принаймні 60% від загальної маси острівців необхідно 

для підтримки нормального вуглеводного гомеостазу організму. Wahoff D. з 

співавт. спостерігали досягнення довгострокової інсулінової незалежності в 

разі трансплантації більш, ніж 300 000 острівців [26]. Однак, вірогідно, у тих 

випадках, коли використовують тканину зі значними запальними змінами 

внаслідок хвороби, острівців буде менше, ніж є необхідним. 

Аналіз наукової літератури, що стосується результатів 

аутотрансплантації острівців реципієнтам, які перенесли резекцію ПЗ, 

представлений в табл. 1.1. Основними показаннями для проведення резекції 

були ХП з некупіруваним больовим синдромом, а також новоутворення в 

залозі (цистаденоми, інсуліноми, нейро-ендокринні пухлини). 

Як видно з даних таблиці, відсоток стійкої інсулінової незалежності 

після резекції ПЗ після аутотрансплантації острівців залежав від вихідного 

діагнозу. У разі ХП цей показник був у межах 28%-83%, а в разі 

новоутворень ПЗ коливався від 44 до 85%. При цьому, відсоток настання 

інсулінової незалежності безпосередньо після операції був ще вищий: 45-85% 

при ХП і 80-100% при новоутвореннях. В цілому, можна зробити висновок, 

що кількість інсулінонезалежних реципієнтів було більше у випадку 

аутотрансплантацій, виконаних після резекції ПЗ з приводу новоутворень. 
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Таблиця 1.1 

Результати аутотрансплантації острівців ПЗ, описані в науковій літературі 

Показник Berney 
T., 2004 
[90] 

Fournier 
B., 1998 
[110] 

Lee B., 
2005 
[194] 

Johnson 
P., 1999 
[137] 

Robert-
son R., 
2001 
[146] 

Sârbu 
V., 2005 
[145] 

Wahoff 
D.,1995 
[26] 

White 
S., 
2001 
[195] 

Кількість 
випадків 

 

7 9 10 7 6 3 43 24 

Діагноз, з 
приводу 
якого 
проведена 
резекція 
ПЗ  

Ново-
утво-
рення 

ХП; 
ново-
утво-
рення 

Ново-
утво-
рення 

ХП ХП ХП ХП ХП 

Леталь-
ність після 
операції 

Не 
вказано 

Не 
вказано 

Не 
вказано 

14% Не 
вказано 

33% 2% 5% 

Усклад-
нення 
після 
операції 

Не 
вказано 

Не 
вказано 

Не 
вказано 

Не 
вказано 

Не 
вказано 

Не 
вказано 

25% 38% 

Поліп-
шення 
самопо-
чуття, 
полег-
шення 
болю 

Не 
вказано 

Не 
вказано 

Не 
вказано 

Не 
вказано 

Не 
вказано 

100% 82% 77% 

Інсулі-
нова 
незале-
жність 
> 1 місяця 

100% 88% 80% 57% 83% 77% 51% 45% 

Стійка 
інсулі-
нова не- 
залеж-
ність 
(більше 2 
років) 

85% 44% Не 
вказано 

28% 83% 77% 34% 35% 

Примітка: Післяопераційні ускладнення - дуоденальна обструкція, 

інтраабдомінальний абсцес, кровотеча, шлунковий рефлюкс, стеноз жовчних 

проток, пневмонія. 
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Ймовірно, це пов'язано з недостатністю маси острівців, одержуваної з 

фіброзних ПЗ при хронічному панкреатиті [26]. 

Таким чином, як показує аналіз літературних даних, розвитку 

специфічного типу ЦД після резекції ПЗ можна запобігти при використанні 

аутотрансплантації острівців, в середньому у 1-2 випадках з 3. Вірогідно, 

подальший розвиток даного методу буде пов'язано з удосконаленням методів 

отримання, гіпотермічного зберігання та трансплантації острівців. 
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1.4 Вплив трансплантації на регенераторно-відновлювальні процеси у 

підшлунковій залозі реципієнтів 

 

Незадовго до народження проліферація стає основним механізмом для 

нарощування  β-клітинної маси в підшлунковій залозі [38, 64, 124]. Цей 

процес триває протягом всього дорослого життя, причому у самооновленні 

органу відіграє певну роль апоптоз β-клітин [165].  

 Крім того, генетичний аналіз ендокринних і екзокринних клітин в 

підшлунковій залозі показує певну ступінь клітинної пластичності в 

патологічних або експериментальних умовах [123]. Клітинна пластичність 

визначається як здатність спеціалізованого типу клітин до перетворення в 

інший тип клітин, щоб компенсувати втрати або системні порушення 

функції.  

Останнім часом, багато досліджень було зосереджено на вивченні 

можливості появи β-клітин з інших клітин підшлункової залози на тлі дії 

ключових факторів транскрипції [41, 166, 179, 183]. У 2008 році Q. Zhou зі 

співавт. повідомили про здатність екзокринних клітин до перепрограмування 

безпосередньо в інсулін-продукуючі β-клітини в природних умовах, без 

проліферації або повернення в стадію клітин-попередників [215]. В умовах 

індукції ектопічної експресії трьох факторів ендокринної транскрипції 

NGN3, Pdx1 і MAFA автори виявили утворення нових β-клітин із ацинарних 

клітин. Ці β-подібні клітини експресували специфічні маркери β-клітин, 

демонстрували морфологічні характеристики β-клітин і підтримували рівень 

глюкози в крові в діабетичних мишей. Однак такі клітини не формували 

острівці, залишаючи деяку невизначеність щодо їх дозрівання і 

функціонального стану [147].  

В іншому дослідженні повідомляється про перетворення ацинарних 

клітин в β-подібні клітини шляхом обробки епідермальним фактором росту 

(EGF) і циліарним нейротрофічним фактором (CNF) [27]. 
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Декілька досліджень показали також можливість перетворення інших 

острівцевих клітин у β-клітини, використовуючи прицільні маніпуляції з 

геномом [34, 53]. Наприклад, Р. Collombat з співавт. повідомили, що 

ектопічна експресія PAX4 в α-клітинах призводить до їх перетворення в β-

клітини, причому введення таких клітин призводить до прогресуючої 

корекції системної глікемії в моделі діабету [54]. K. Al-Hasani з співавт. 

пов'язують PAX4-опосередковане перетворення α-клітин на β-клітини з 

підвищеною регенерацією β-клітин підшлункової залози [23]. Навпаки, 

експресія специфічного для α-клітин фактору транскрипції Arx в β-клітинах 

призводить до трансдиференціації в α- або PP-клітини, виділяючи 

можливість того, що відміна дії цього чинника в α- або PP-клітинах може 

викликати перетворення у β-клітини [52]. Останнім часом, A. Schaffer і 

співавт. в своїх роботах повідомили про критичну роль фактора транскрипції 

Nkx6.1 як специфічного фактора перепрограмування β-клітин [166]. 

 У 2004 Y. Dor з співавт. довели, що проліферація вже існуючих β-

клітин є основним механізмом регулювання експансії β-клітин у ПЗ в зрілому 

віці [59]. Результати цих досліджень були підтверджені кількома іншими 

групами [128, 191, 212].  

Відомо, що під час ембріонального розвитку епітелій підшлункової 

залози містить мультипотентні клітини-попередники, які дають початок як 

клітинам протоків, так і ендокринним та екзокринним клітинам [135, 148]. На 

основі цих знань, дослідження сьогодні також зосереджені на клітинах 

епітелію протоків дорослої ПЗ як потенційних факультативних попередників 

клітин ендокринної лінії.  

На даний час в острівцях ПЗ мишей та людини виявлені малочисельні 

мультипотентні клітини-попередники, які мають експресію інсуліну і 

низький рівень транспортера глюкози GLUT2 [167, 175]. Докази цього були 

надані Х. Xu з співавт. які спостерігали індукцію Neurogenin3-позитивних 

ендокринних клітин в області протоків, які змогли дати початок усім типам 

острівцевих клітин при моделюванні травми протоку ПЗ шляхом перев'язки 
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[213]. Крім того, було встановлено, що факультативні CAII-позитивні 

клітини-попередники протоків можуть диференціюватися в усі клітини 

ендокринної лінії ПЗ [88]. 

На відміну від цього, існують кілька досліджень, які суперечать 

гіпотезі протокових клітин-попередників. Наприклад, M. Solar з співавт. 

показали, що Hnf1b-позитивні клітини-попередники протоків ембріональної 

підшлункової залози не вносять внесок у постнатальний ріст ендокринної 

частини залози або регенерацію β-клітин після перев'язки панкреатичної 

протоки  або хімічно-спровокованої абляції β-клітин [176]. Крім того, 

недавнє дослідження M. Rankin з співавт. повідомили, що класична модель 

перев'язки протоки підшлункової залози більше призводить до масованого 

пошкодження підшлункової залози і зміни її клітинного складу, ніж активізує 

перетворення ендокринних протокових клітин-попередників у β-клітини 

[151]. 

Нові докази про існування мультипотентних попередників у 

підшлунковій залозі представлені в недавньому дослідженні F. Pan з співавт. 

Використовуючи елегантний підхід трейсингу клітин-похідних, автори 

описали закономірності зміни паттернів мультипотентності в Ptf1-

експресуючих клітинах під час розвитку підшлункової залози [180]. В цій же 

роботі представлено докази, які свідчать, що ацинарні клітини можуть 

трансдиференціюватися в клітини протоків і β-клітини без дії екзогенних 

факторів. 

Таким чином, результати аналізу літератури свідчать про певний 

регенераторно-відновлювальний потенціал клітин підшлункової залози. 

Більше того, як випливає з наведених вище даних, в залозі існує декілька 

механізмів відновлення та нарощування β-клітинної маси, а саме: шляхом 

проліферації ендокриноцитів, їх трансдиференціювання та диференціювання 

з стовбурових прогеніторних клітин. 

Це дає обнадійливі перспективи відновлення ендокринної функції  

при терапії цукрового діабету. Можливість регенераціїі β-клітин з 
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інтраострівцевих (а- або β-клітин) або екстраострівцевих (ацинарних або 

протокових клітин) джерел пропонує нові підходи для регенерації ПЗ. 

У зв’язку з тим, що ключовим моментом в  

патофізіології ЦД 2 типу є прогресивне виснаження β-клітин та припинення    

їх диференціації, методи лікування, спрямовані на дозрівання 

диференційованих β-клітин можуть зберегти β-клітинну масу та відновити 

контроль глюкози в крові. Для цього потрібні маркери, які ідентифікують 

зрілі та незрілі β-клітин, а також нові препарати, спрямовані на ту чи іншу 

субпопуляцію β-клітин для  запуску ендогенних регенеративних механізмів. 

 Трансплантація клітин або тканини як один з видів клітинної терапії 

може бути фактором регенеративного впливу на пошкоджену підшлункову 

залозу. Базисом для такого регенераторного впливу може бути широкий 

спектр росткових і паракринних факторів та специфічних молекулів-

регуляторів, які можуть виділятися трансплантованими клітинами та діяти 

безпосередньо на ПЗ. Очевидно, що найбагатший пул подібних факторів є 

присутнім в фетальних тканинах та стовбурових клітинах. Ймовірно, тому в 

сучасній науковій літературі існує багато свідчень про можливість 

збільшення β-клітинної маси шляхом трансплантації ембріональних, 

фетальних клітин та  стовбурових клітин різної потентності [40, 132].   

 Робіт, в яких досліджувався вплив трансплантації тканини або клітин 

саме підшлункової залози, набагато менше. G. Miao з співавт. спостерігали 

утворення нових β-клітин з протокових клітин-попередників у власній залозі 

реципієнта після гетеротопічної сингенної та алогенної трансплантації 

підшлункової залози у лінійних діабетичних щурів [121, 171]. Причому 

різниця з контрольною групою (без втручання) у кількості острівців була в 30 

разів вище при сингенній трансплантації та у 10 разів вище при алогенній. 

 В роботі B. Hsu з співавт. показано, що після трансплантації острівців, 

отриманих з ПЗ неонатальних поросят, діабетичним мишам рівень 

панкреатичного інсуліну у реципієнтів був значно вище, ніж у групи без 

втручання [83].  
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 Часткова реверсія діабету у стрептозотоциновій моделі на мишах була 

отримана в роботі A. Hardikar з співав. після введення цитозольного 

екстракту з регенеруючої ПЗ [78] 

  В роботі A. Kuroda з співавт. [97] описується приклад з клінічної 

практики. Була проведена біопсія підшлункової залози у 32-річного пацієнта 

з ЦД типу 1, якому було одночасно пересаджено підшлункову залозу та 

нирку. Імуногістохімічний аналіз тканини ПЗ реципієнта показав багато 

ізольованих, поодиноких інсулін-позитивних клітин, деякі з яких також були 

позитивними до глюкагону, соматостатину і цитокератину. 

  

 Загальний аналіз літературних джерел показав, що трансплантація 

острівців або тканини ПЗ є перспективним методом, який дозволяє досягти 

інсулінової незалежності у реципієнтів або знизити щоденну дозу 

екзогенного інсуліну і загальмувати розвитку вторинних ускладнень ЦД. 

Але, у зв’язку з тим, що протокол трансплантації включає обробку та 

зберігання тканини, є  необхідним у модельних експериментах вивчити 

вплив підготовчих етапів на основні властивості та збереженість 

трансплантатів ПЗ. У сучасній науковій літературі описані експериментальні 

дані про застосування кріоконсервованих мікрофрагменти тканини ПЗ, однак 

відсутні результати гіпотермічного їх зберігання та подальшої 

трансплантації.  

 Таким чином, проведений аналіз літератури свідчить про важливість 

поставлених у роботі мети і завдань і визначає необхідність проведення 

наукових досліджень в обраному напрямку. 
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РОЗДІЛ ІІ 

 МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Тварини 

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 3−5-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. 

 

2.2. Культивування тканини підшлункової залози  

Неонатальних поросят забивали шляхом декапітації. Негайно мили, 

оброблювали розчином йоду та переносили у стерильну кімнату, де 

відбувався забір ПЗ.  Після серединної лапаротомії виконували резекцію 

хвостового відділу ПЗ. Швидко переносили ПЗ у флакон з охолодженим 

середовищем DMEM/Ham`s F12 («PAA», Австрія) з додаванням антибіотиків 

(200 Од/мл пеніциліну, 150 мкг/мл канаміцину) та антимікотику (5 мкг/мл 

амфотерицину В). Органотипове культивування тканини ПЗ здійснювали за 

методом [16]. Для цього тканину подрібнювали на фрагменти, відмивали 3-4 

рази від крові середовищем. Мікрофрагменти підшлункової залози (мфПЗ) 

культивували при 37°С у середовищі DMEM/Ham`s F12 з додаванням 10% 

фетальної телячої сироватки (ФТС, («PAA», Австрія), 100 ЕД/мл пеніциліну, 

75 мкг/мл канаміцину та 5 мкг/мл амфотерицину В.  
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2.3. Отримання острівців підшлункової залози (ОПЗ) 

Хвостову частину ПЗ після виділення поміщали в охолоджене 

середовище DMEM/Ham`s F12 (PAA, Австрія), що містило 0,25% бичачого 

сироваткового альбуміну (БСА, «Sigma», США), 10 мМ Hepes («Sigma»), 

антибіотики (75 мкг/мл канаміцину і 100 Од/мл пеніциліну) та антимікотик (5 

мкг/мл амфотерицину В). Подрібнювали тканину на фрагменти розміром 3-4 

мм3 відмивали 3-4 рази від крові середовищем. Фрагменти інкубували в 

середовищі, яке містило 2,5 мг/мл колагенази типу IA («Sigma»), протягом 15 

хвилин при 37°С при неперервному струшуванні. Переносили надосад у 

середовище з 0,25% БСА і продавлювали через нейлонову сітку (Cell 

Dissotiation Sieve TGK, «Sigma») з діаметром пор >200 мкм. Отримана 

суспензія містила як одиночні клітини, так і острівці ПЗ. Отриману 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 хвилин при 225g. 

В стерильних умовах у різні пробірки відбирали фракції, що утворилися при 

розподілі клітин, після чого двічі відмивали біоматеріал від фіколу 

середовищем з антибіотиками. 

 

2.4. Культивування ОПЗ  

Культивування ОПЗ проводили за методом [94]. Отриману після 

розподілу у градієнті щільності фіколу суспензію переміщували у живильне 

середовище, приготоване на основі середовища DMEM/Ham`s F12 з 

додаванням 5% ФТС, 0,5% БСА, 10 мМ глюкози, 2 мМ глутаміну та 

антибіотиків. Культивування проводили при 37°С в атмосфері 5% СО2.  

 

2.5. Ідентифікація β - клітин  

Ідентифікацію β-клітин проводили імуногістохімічним методом, 

використовуючи специфічні антитіла до хромограніну А. Для ідентифікації 

β-клітин тканину ПЗ фіксували у 4% параформальдегіді (Sigma), 
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заморожувалу у Tissue-Tek («Sakura», Японія) та зберігали при -196°С. Зрізи 

тканини товщиною 5-7 мкм виготовляли на кріомікротомі MEV (Німеччина) 

та забарвлювали антитілами. Для визначення хромограніна А 

використовували первинні поліклональні антитіла кролика в розведенні 1:100 

(«Abcam») та вторинні поліклональні AlexaFluor488-кон'юговані антитіла до 

IgG кролика («Abcam»)  в розведенні 1:500. Ядра контрастували пропідій 

йодидом («Sigma»). 

Мікрофотозйомку здійснювали на мікроскопі «Olympus XI71» (Японія). 

 

2.6. Визначення рівня інсуліну в середовищі культивування  

У різні терміни культивування відбирали проби культурального 

середовища для визначення рівня інсуліну. Рівень інсуліну визначали 

імуноферментним методом за допомогою стандартного набору INSULIN 

ELISA KIT («DRG Diagnostic», США).  

 

2.7. Вимірювання активності α-амілази в середовищі 

культивування 

Активність α-амілази в середовищі культивування острівців або 

органотипової культури ПЗ визначали за допомогою спектрофотометричного 

методу з використанням стандартного тест-набору («Felicit-Діагностика», 

Україна). 

 

2.8. Визначення вмісту білка в гомогенатах тканини ПЗ 

Однакові навіски тканини (500 мг) були гомогенізовані у фосфатно-

сольовому буфері та після потрібного розведення було проведено 

вимірювання концентрації білку методом Бредфорд [12]. 

 

2.9. Кріоконсервування фрагментів ПЗ 

 Свіжовиділені мфПЗ піддавали кріоконсервуванню з використанням в 

якості кріопротектору диметилсульфоксида (ДМСО) за методом [13]. Після 
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виділення фрагменти ПЗ відмивали від крові і переносили в стерильні 

пластикові кріоконтейнери  («Corning», Канада) об'ємом 2 мл, додавали 

кріозахисне середовище, 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). 

Відігрів біоматеріалу проводили при температурі 37°С на водяній бані до 

появи рідкої фази, після чого заміняли кріозахисне середовище на живильне. 

 

2.10. Гіпотермічне зберігання фрагментів ПЗ 

ПЗ виділяли та переносили у флакон з охолодженим середовищем 

DMEM/Ham`s F12 з додаванням антибіотиків та антимікотику. 

Подрібнювали тканину на фрагменти, відмивали 3-4 рази від крові 

середовищем, мфПЗ поміщали в розчини «НТК» (Custodiol, Dr.F.Kohler 

Chemie GmbH, Німеччина) або «Турусол» («Юрія-фарм», Україна) на 24 

години при 8°С.  

 

2.11. Експериментальна модель ЦД 1 типу 

ЦД у 2-3 місячних безпорідних щурів масою 180-200г викликали 

шляхом одноразової ін'єкції внутрішньочеревно стрептозотоцином 

(«AppliChem», США) в дозі 55мг/кг маси тварини. Щурів утримували в 

стандартних умовах віварію ІПКіК НАН України при нормальному 

освітленні і при вільному доступі до їжі і води. 

 

2.12. Трансплантація острівців та фрагментів ПЗ 

Враховуючи можливість спонтанної ремісії  ЦД у лабораторних тварин, 

для трансплантації були відібрані ті тварини, у яких рівень глюкози в крові 

був вище 16-18 ммоль/л. Трансплантацію ОПЗ тваринам виконували 

інтрапортально за допомогою інсулінового шприца. В підшкірно-жирову 

клітковину мфПЗ  вводили за допомогою голки Дюфо в дозі, яка відповідала 

біоматеріалу, отриманому з 2 залоз новонароджених поросят на 1 реципієнта.  



 42 

Для трансплантації суспензії ОПЗ у підшкірно-жирову клітковину 

використовували капсули, які були зроблені з інтестинальної підслизової 

оболонки неонатальних поросят (ІПОНП). ІПОНП отримували з тонкої 

кишки новонароджених поросят. Вирізали фрагменти кишки 2-2,5 см 

довжиною, потім механічним шляхом видаляли слизову, м’язову і серозну 

оболонки, намагаючись отримати ацелюлярний матрикс. Отриманий 

матеріал відмивали 0,4% розчином фурациліну і до використання зберігали в 

96% етиловому спирті. 

ОПЗ поміщали у 2 мл живильного середовища, формували капсулу з 

ІПОНП шляхом перев’язки з одного кінця, за допомогою шприца вводили у 

капсулу суспензію ОПЗ. Зав’язували капсулу з протилежного кінця, 

перевіряли її герметичність та трансплантували під шкіру експериментальної 

тварини. Доза трансплантаційного матеріалу відповідала кількості ОПЗ, 

отриманих з трьох ПЗ новонароджених поросят на одного реципієнта, що 

становило 2-6х105 острівців. Імуносупресивна терапія не використовувалась.  

 

2.13. Вимірювання рівня глюкози в крові 

Рівень глюкози в крові експериментальних тварин контролювали за 

допомогою індикаторних смужок «Гемоглан» (ВВП «Норма», Україна) на 

глюкометрі Глюкофот-ІІ (ВВП «Норма», Україна).  

 

2.14. Гістологічний аналіз зразків  

Гістологічному дослідженню піддавалися ПЗ експериментальних тварин 

і трансплантати. Матеріал для гістологічного аналізу поміщали в 10% 

нейтральний розчин формаліну, заливали в парафін; приготовані на 

мікротомі зрізи 5-7 мкм фарбували гематоксиліном і еозином. Проводили 

дослідження під світловим мікроскопом «AmScope  IN300-T» (Китай) при 

збільшенні х10, х20, х40. Мікрофотозйомку здійснювали на мікроскопі 

«Olympus XI71».  
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2.15. Імуногістохімічне мічення маркером проліферації BrdU 

Розчин BrdU («Sigma») в концентрації 70 мк/кг маси тіла (на 

фізіологічному розчині) вводили внутрішньовенно експериментальним 

тваринам за 4 години до забою [58]. Тварин забивали на 30-ту добу, ПЗ 

забирали, фіксували в 4%-му формаліні та виготовляли парафінові зрізи 

товщиною 5-7 мкм. Для імуногістохімічного аналізу використовували 

комерційний набір для визначення BrdU-мічених клітин виробництва 

(«Chemicon», США та Канада). Мічення клітин виконували за інструкцією до 

набору.  

 2.16. Морфометричні дослідження кількості забарвлених клітин у 

зрізах тканини 

Морфометричний аналіз фотографій серійних зрізів здійснювали за 

допомогою програми для обробки зображення «AxioVision Rel 4.7» за 

методом [171]. До підрахунку бралися позитивно-забарвлені клітини, що 

мали ядро і були оточені цитоплазмою. Підрахунок проводили на 12 зрізах 

тканини підшлункової залози від 4 тварин у кожній експериментальній групі. 

Результат виражали як кількість позитивних клітин у 15-20 полях зору при 

збільшенні х200. 

 

2.17. Загальний план досліджень 

 

При розробці плану дослідження керувалися принципом відповідності 

використовуваних методів і підходів поставленій меті та завданням. Згідно з 

концепцією дисертаційної роботи дизайн дослідження складався з 4 

послідовних етапів (Рис. 2.1). 

На першому етапі було розроблено і апробовано способи отримання 

фрагментів тканини та острівців підшлункової залози, які б відповідали 

потребам трансплантації. Особливу увагу приділяли отриманню біоматеріалу 

з достатньою кількістю інсулін-продукуючих клітин.  
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На другому етапі роботи було проведено культивування мфПЗ або 

острівців. Основним завданням цього етапу було вивчення морфо-

функціональних властивостей біоматеріалу з метою встановлення 

оптимальних умов підтримання найвищого рівню його гормональної 

продукції. 

На наступних етапах роботи було перевірено можливість збереження 

основних структурно-функціональних властивостей мфПЗ за умов 

низькотемпературного зберігання. Для цього використовували гіпотермічне 

зберігання у манітол-вмісних середовищах та кріоконсервування за обраним 

режимом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Загальний план експериментальних досліджень, використаний 

при виконанні дисертаційної роботи 
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Кожний етап припускав визначення термінів морфологічної 

збереженості трансплантатів  та їх функціональної активності. Для цього 

свіжевиділені, культивовані мфПЗ або мфПЗ, які були піддані 

гіпотермічному зберіганню або кріоконсервуванню трансплантували під 

капсулу нирки тваринам з експериментальною моделлю ЦД 1 типу. В цих 

дослідженнях були використані методи вимірювання рівню глюкози у 

сироватці крові реципієнтів, гістологічної, морфометричної та 

імуногістохімічної оцінки стану трансплантатів. 

 

2.18. Статистична обробка результатів 

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. 
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РОЗДІЛ III 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

 

3.1. Порівняльна оцінка впливу культивування на гормональну 

продукцію фрагментів тканини й ізольованих острівців ПЗ 

 Відомо, що у фетальній ПЗ острівцевий компартмент є недостатньо 

оформленим: частина острівців локалізована відособлено, а деякі ще не 

відокремилися від стінки вивідних проток [127, 207]. Народжуються 

поросята з деякою анатомічної та функціональної незрілістю підшлункової 

залози, бо у перші тижні життя спостерігається інтенсивний ріст її β-

клітинної маси [19]. 

 На рисунках 3.1 та 3.2 представлені зрізи ПЗ неонатальної та дорослої 

свині, які були забарвлені за допомогою специфічного маркеру 

інсулінопродукуючих клітин хромограніну А. Помітно, що на відміну від 

добре сформованих острівців дорослої ПЗ (рис. 3.1), у неонатальній залозі 

хромогранін-позитивні клітини дифузно розподілені по площині тканини або 

утворюють острівцево-подібні клітинні кластери (рис.3.2).  

 

Рис. 3.1 Острівець ПЗ дорослої свині. Мічення за допомогою 

первинних антитіл до хромограніну А та вторинних AlexaFluor488-

кон'югованих антитіл. Контрастування ядер пропідій йодидом. Ок. 10, об. 10 
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Рис. 3.2 Острівцево-подібні клітинні кластери та поодинокі клітини у 

ПЗ неонатальної свині. Мічення за допомогою первинних антитіл до 

хромограніну А та вторинних AlexaFluor488-кон'югованих антитіл. 

Контрастування ядер пропідій йодидом. Ок. 10, об. 20 

 

  Відомо, що необхідними етапами підготовки тканини ПЗ є видалення 

ацинарних клітин [140]  та ізоляція острівців [164]. Але такий підхід є 

типовим при використанні залоз людини або дорослих експериментальних 

тварин, в ПЗ яких зрілі острівці добре сформовані і відособлені. З отриманих 

даних випливає, що у разі використання тканини ПЗ від неонатальних 

тварин, потрібно підібрати спосіб виділення острівцеві-подібних клітинних 

кластерів або використовувати тканину ПЗ en masse. 

 В цьому аспекті, культивування фрагментів тканини (органотипове 

культивування) ендокринних залоз може мати свої переваги, так як дозволяє 

деякий час підтримувати тканину у життєздатному стані [17]. Таке 

культивування передбачає створення умов, максимально наближених до 

фізіологічних (осмолярність та рН середовища, температура, наявність 

поживних речовин), в результаті чого можна чекати збереження нормального 

метаболізму клітин. Крім того, показано, що культивування призводить до 
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зменшення кількості клітин, які експресують антигени головного комплексу 

гістосумісності II класу в острівцях Лангерганса [122, 182], зниженню 

імуногенності тканини щитовидної залози [86]. Зрозуміло, що зниження 

імуногенності пересаджуваної тканини є позитивним фактором для 

тривалого функціонування трансплантата в організмі реципієнта. Однак при 

культивуванні існує можливість активації процесів перекисного окислення 

ліпідів, а також самоотруєння клітин при поганому відтоці метаболітів [5], 

що буде знижувати «якість трансплантату». 

  Враховуючи морфофункціональні особливості тканини неонатальної 

ПЗ неонатальних свиней, на початковому етапі роботи необхідно було в 

порівняльному аспекті оцінити in vitro ефективність гормональної продукції 

ПЗ у вигляді органотипової культури або ізольованих острівцеві-подібних 

клітинних кластерів. 

 Для отримання органотипової культури ПЗ неонатальних поросят було 

обрано метод, розроблений І. Турчіним зі співавт. [16]. Щодо острівців ПЗ 

неонатальних поросят, то в літературі існує декілька способів їх отримання, 

причому автори описують ізоляцію з ПЗ неонатальних поросят як острівців 

[96], так і  острівцево-подібних клітинних кластерів [214]. Нами було 

апробовано метод отримання біоматералу з ПЗ неонатальних поросят, до 

цього апробований на ПЗ гризунів [134]. Таким чином, на першому етапі 

нашої роботи в порівняльному аспекті було вивчено структурно-

функціональні властивості біоматеріалу у вигляді культури острівців або 

фрагментів тканин, отриманих з ПЗ неонатальних поросят, для використання 

в подальших експериментах в якості трансплантаційного матеріалу. 

Острівцевий компартмент ПЗ неонатальних тварин ми отримували 

шляхом послідовної механічної та ферментативної обробки тканини хвоста 

ПЗ. Після отримання суспензію кліти і ОПЗ нашаровували на ступінчастий 

градієнт щільності фіколу (1,040, 1,080, 1,089, 1,094, 1,100 г/см3) і 

центрифугували протягом 12 хвилин при 225g. Потім в стерильних умовах 

відбирали візуально видимі фракції і осад клітин. Після цього, частина 



 49 

загальної суспензії була приміщена в умови культивування, а решта була 

піддана розділенню в ступінчастому градієнті щільності фіколу.  

При розділенні утворювалися три клітинні фракції в шарах фіколу зі 

щільностями 1,089; 1,094 і 1,100 г/см3. Проведення мікроскопічного аналізу 

біологічного матеріалу, отриманого з різних фракцій фіколу, показало, що 

клітинні агрегати, схожі на острівці  Лангерганса знаходилися лише в шарі 

фіколу зі щільністю 1,089 г/см3 (рис. 3.3). В шарах фіколу зі щільністю 1,094 

або 1,100 г/см3 перебували поодинокі клітини. Клітинний дебріс знаходився у 

шарі фіколу зі щільністю 1,040 г/см3.  

 

 

 

Рис. 3.3 Острівцево-подібні клітинні агрегати, отримані з шару фіколу 

зі щільністю 1,089 г/см3.Ок. 10, об. 40 

   

При переміщенні біоматеріалу різних фракцій в умови культивування 

ми спостерігали, що основна маса клітинних кластерів перебувала у 

флотуючому стані, тоді як поодинокі клітини прикріплювались до дна 

культурального посуду.  
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 Дитизон є барвником, що селективно забарвлює інсулін-вмісний апарат 

живих β-клітин, утворюючи в них дитизонат цинку, який має пурпурно-

червону зернистість [172]. Забарвлення більш виражене в гранулярному 

апараті клітин і в меншій мірі в її цитоплазмі. Нами було використано цей 

специфічний барвник для доказу, що після розділення в градієнті щільності 

фіколу було отримано саме острівці. 

Забарвлення дитизоном біоматеріалу, отриманого з фракцій фіколу 

різної щільності, показало, що дитизон-позитивні клітинні кластери 

перебували у фракції зі щільністю 1,089 г/см3 (рис. 3.4). На основі 

морфологічних особливостей та специфічності забарвлення дитизоном ці 

клітинні кластери були ідентифіковані як острівці Лангерганса.  

 

 

 

Рис. 3.4 Позитивна реакція на дитизон в біоматеріалі ПЗ, отриманому з 

шару фіколу зі щільністю 1,089 г/см3. Ок.10, об. 40  

 

У фракції фіколу зі щільністю 1,094 було відмічено присутність як 

позитивно-, так і негативно-забарвлених клітин. В шарі фіколу зі щільністю 

1,100 г/см3 були виявлені клітини, які не забарвлювалися дитизоном, що 
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свідчило про відсутність у цій клітинній фракції інсулін-продукуючих 

клітин. 

 В результаті проведення кількісного морфометричного аналізу було 

встановлено, що розмір острівців, отриманих з фракції фіколу зі щільністю 

1,089 г/см3, розподілявся в межах від 30 до 90 мкм (рис. 3.5), причому 

найбільший процент у фракції складали острівці розміром 60-70 мкм. 

Кількість дитизон-позитивних клітин у складі острівців складав в середньому 

55,3±13,9%. З однієї неонатальної ПЗ в описаних нами умовах можливо було 

отримати в середньому 96,3±23,1 острівців.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Рис. 3.5 Розмір острівців, отриманих з фракції фіколу зі щільністю 1,089 

г/см3. 

 

В науковій літературі існує декілька робіт, які присвячені методу 

отримання острівців з ПЗ неонатальних або статевозрілих свиней [44, 91, 155, 

173]. C. Kuo з співавт. описали можливість отримання острівців з ПЗ 

неонатальних свиней методом, що включав ферментативну обробку тканини 

колагеназою та механічну дисоціацію [96]. Результативність такого методу, 

яка оцінювалась за кількістю отриманого матеріалу, дорівнювала в 

середньому 116±45 острівців з однієї залози. Цікаво, що в роботі G. Korbutt з 

співавт., де автори застосували практично такий самий метод, однак з 
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послідуючим культивуванням на протязі 9 діб, кількість отриманих 

острівцевіх агрегатів оцінюється в ∼50 000 [94]. Кількість дитизон-

позитивних клітин у отриманих острівцях була в першому випадку близько 

50%, тоді як у другому – 25%. Розбіжність даних в кількості острівців, 

отриманих в цих двох статтях, може пояснюватися тим, що в останньому 

випадку разом з β-клітинами в агрегати попадають інші (ациноцити, клітини 

протоків). При культивуванні вони можуть зберігатися, проліферувавти та 

округлятися, формуючи острівцево-подібні клітинні кластери. Але 

залишається питання, чи є ці кластери оригинальними острівцями, в яких 

присутня належна паракринна регуляція. 

Результати щодо кількості острівців та дитизон-позитивних клітин у 

їхньому складі, отримані в нашій роботі, є близькими до результатів C. Kuo з 

співавт.  [96]. На основі комплексу даних, які включали морфологічні, 

гістохімічні (забарвлення дитизоном) та біохімічні (рівень базальної та 

стимульованої секреції інсуліну) показники, нами було встановлено 

можливість отримання острівців з ПЗ неонатальних свиней. Відсоток 

позитивно-забарвленних клітин в складі острівців, отриманих в нашій роботі, 

був вище на 30%, ніж в роботі Korbutt з співавт.  [94].   

 Розділення первинної суспензії клітин у градієнті щільності фіколу, яке 

було використано в нашій роботі, дозволяє отримати острівці, середній 

розмір яких коливається в досить вузьких межах (60-70 мкм).  В роботі C. 

Kuo з співавт.  інтервал варіації розміру острівців був значно ширшим (<50-

150 мкм). Більша одноманітність розміру острівців, отриманих при 

використаному нами способі, є позитивним результатом для застосування 

кріоконсервування біоматеріалу в подальшому.  

На наступному етапі роботи було порівняно ефективність базальної та 

стимульованої секреції інсуліну при культивуванні фрагментів тканини ПЗ 

(так звана ОКПЗ) та ОПЗ. Дані представлені на рисунках 3.6 та 3.7. 
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Рис. 3.6 Динаміка зміни рівня інсуліну у середовищі культивування 

ОКПЗ 

Примітка: Дані представлені як середнє значення; стовпчик обмежує 

значення середньої похибки; планки вусів вказують на розмах середнього 

відхилення х2. 
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Рис. 3.7 Динаміка зміни рівня інсуліну у середовищі культивування 

ОПЗ. 
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Примітка: Дані представлені як середнє значення; стовпчик обмежує 

значення середньої похибки; планки вусів вказують на розмах середнього 

відхилення х2. 

 

Для того, щоб мати можливість оцінити гормоно-продукуючу здатність 

обох культур, в умови культивування переміщували приблизно однакову 

кількість біологічного матеріалу: фрагменти тканини або острівці, отримані з 

однієї ПЗ. 

Динаміка зміни рівня гормону обох культур була схожою. 

Спостерігалося зменшення вмісту інсуліну на третю добу, та відновлення 

гормонопродукції у наступний час. Рівень інсуліну на першу добу 

культивування ОКПЗ та ОПЗ вірогідно не відрізнявся та складав 105,71±4,3  

та 95,37±7,19 мкМО/мл. На другу та третю добу у культурі ОПЗ 

спостерігався більш виражений спад вмісту гормону, ніж у культурі ОКПЗ 

(друга доба – 103,15±3,78 мкМО/мл в ОКПЗ та 81,07±12,22 мкМО/мл в ОПЗ; 

третя доба – 82,45±14,65  мкМО/мл в ОКПЗ та 58,59±18,17 мкМО/мл в ОПЗ). 

На четверту добу рівень інсуліну в середовищі культивування ОПЗ був 

менший, ніж у ОКПЗ (81,88±10,65 в ОПЗ проти 102,39±4,06 мкМО/мл в 

ОКПЗ).  

Як було встановлено, в культурі ОПЗ присутні як острівці, так і 

поодинокі β-клітини, які перебувають у неприкріпленому стані. Падіння 

вмісту гормону у живильному середовищі ОПЗ, ймовірно, пов’язано більше з 

можливою втратою β-клітин або дрібних острівцевих кластерів під час зміни 

середовища, ніж з процесами деградації їхньої структури або функції. З цієї 

точки зору, отримання органотипової культури ПЗ є більш ефективним, 

оскільки в такому випадку не спостерігається значних змін гормональної 

продукції під час культивування. 

Очевидно, що при підборі умов отримання, процесингу та 

культивування ендокринної тканини особливо важливим є збереження не 

тільки базальної, але й стимульованої гормональної функції. У зв'язку з цим 
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необхідним було провести дослідження секреторної активності біоматеріалу 

ПЗ неонатальних поросят в умовах стимуляції підвищеною концентрацією 

глюкози. Принцип стимуляції полягав у зміні концентрації глюкози у 

живильному середовищі з низької (1,67 мМ) на високу (10 мМ), при цьому 

послідовно відбирали проби середовища після годинної інкубації культур з 

кожною концентрацією. 

При стимуляції ОПЗ продукція інсуліну вірогідно (р<0,05) змінювалася 

з 9,93±5,46 до 98,78±17,59 мкМО/мл, що становило практично 10-кратне 

збільшення секреції. При інкубації ОКПЗ нами теж було встановлено 

зростання рівня інсуліну у відповідь на стимулюючу концентрацію глюкози, 

але величина цього зростання була меншою, ніж у випадку ОПЗ: з 26,08±3,30 

до 47,77±2,29 мкМО/мл. 

 Таким чином, в обох культурах спостерігалася секреторна відповідь на 

стимуляцію глюкозою, що свідчило про адекватність підібраних умов 

отримання та культивування біоматеріалу ПЗ. Зниження відповіді в ОКПЗ 

могло бути пов’язано не зі зниженою здатністю острівців до відповіді, але з 

параметрами дифузії речовин в органотиповіїй культурі ПЗ, яка представляє 

собою фрагменти тканини. Відомо, що дифузія поживних речовин та відтік 

метаболітів у таких культурах уповільнюється [5,  82], що призводить до 

гальмування секреторної відповіді. Цілком вірогідно, що для отримання 

максимальної відповіді на стимулюючу концентрацію глюкози потрібно 

збільшення часу інкубації ОКПЗ з нею. 

До складу отриманих нами культур ОПЗ та ОКПЗ входять ацинарні 

клітини, які здатні синтезувати і секретувати у живильне середовище 

панкреатичні ферменти, такі як панкреатична α-амілаза [129]. У зв’язку з 

цим, необхідною була оцінка активності α-амілази в різні терміни 

культивування біоматеріалу. Дані представлені на рисунках 3.8 та 3.9. 

Початковий рівень активності α-амілази у середовищі культивування 

обох культур вірогідно не відрізнявся та складав для ОКПЗ в середньому 

255,02±59,43 мг/с*л, а для ОПЗ – 155,69±14,89 мг/с*л. На протязі чотирьох 
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діб культивування рівень ферменту достовірно знижувався у ОКПЗ до 

8,10±1,23 мг/с*л, тоді як у ОПЗ – достовірно не змінювався та дорівнював 

104,67±9,16 мг/с*л. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   *                   * 

 

 

 

 

Рис. 3.8 Динаміка зміни активності  α-амілази у середовищі 

культивування ОКПЗ. 

Примітки: Дані представлені як середнє значення; стовпчик обмежує 

значення середньої похибки; планки вусів вказують на розмах середнього 

відхилення х2; 

* - відмінності достовірні в порівнянні з першою добою культивування, 

p <0,05. 

 

Падіння рівня активності ферменту у живильному середовищі свідчило 

про деструкцію екзокринних клітин під час культивування. У літературі 

зустрічаються дані, згідно з якими ацинарні клітини погано переживають 

культивування  та є дуже чутливими до глюкози, яку містить живильне 

середовище [129]. В культурі острівців зберігався базальний рівень 

активності α-амілази на протязі 4 діб, тоді як в ОКПЗ вже з другої доби 

спостерігалося різке падіння рівня ферменту.   
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 Рис. 3.9 Динаміка зміни активності  α-амілази у середовищі 

культивування ОПЗ 

Примітка: Дані представлені як середнє значення; стовпчик обмежує 

значення середньої похибки; планки вусів вказують на розмах середнього 

відхилення х2. 

 

 Питання про необхідність збереження ацинарних клітин при отриманні 

інсулін-продукуючих клітин є неоднозначним. Одні автори вважають, що 

тривале культивування, в процесі якого відмирають ацинарні клітини є 

своєрідним способом очищення острівців від ацинарного компонента ПЗ, що 

є позитивним для трансплантації [24.]. Інші вважають, що речовини, які 

виділяються у середовище при деструкції ацинарних клітин, негативно 

впливають на острівці, тому намагаються зберегти ці клітини [120]. 

Виходячи з проведених нами досліджень рівня  α-амілази випливає, що 

ацинарний компонент є більш збереженим у культурі ОПЗ. З іншого боку, 

виходячи з даних щодо базальної та стимульованої секреції інсуліну, 
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збереження ацинарних клітин в ОПЗ новонароджених поросят значно не 

впливає на інсулін-продукуючу функцію острівців. 

Гістологічний аналіз фрагментів ПЗ після культивування підтвердив 

значні зони аутолізу ацинарних клітин, хоча тканина зберігала альвеолярно-

трубчасту будову (рис. 3.10). Між ацинусами спостерігалися скупчення 

острівцевих клітин. Спостерігалося збільшення міждолькового простору, яке 

вказувало на розвиток дистрофічних процесів в тканині ПЗ, межі клітин 

нечіткі, кількість гранул у панкреоцитах різко зменшена. 

 

 

 

Рис. 3.10  Гістологічний зразок добової ОКПЗ неонатального поросяти. 

Відсутність ядер на більшості площини фрагменту. Забарвлення 

гематоксиліном та еозином;  ок. 10, об. 20 

 

Таким чином, при порівняльному аналізі властивостей культур, 

отриманих з ПЗ неонатальних поросят, встановлено, що динаміка зміни рівня 

інсуліну в процесі культивування є подібною для обох видів культур – 

острівців або фрагментів тканини, але в органотиповій культурі рівень 

продукції інсуліну є вищим, а збереженість ацинарних клітин – менша. 
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Висновки за розділом: 

1. В результаті застосування методу ферментативної дезагрегації 

тканини та послідуючого розділення в градієнті щільності фіколу 

можливо отримати острівці з підшлункової залози неонатальних 

свиней у кількості 96,3±23,1/залозу.  

2. Встановлено, що отримані за таким способом острівці містять 

близько 55% дитизон-позитивних клітин, які здатні до глюкозо-

стимульваної секреції інсуліну 

3. Використаний в роботі спосіб отримання острівців з підшлункової 

залози неонатальних свиней має переваги перед попередніми за 

рахунок збільшення кількості інсулін-продукуючих клітин у складі 

острівців та одноманітності розміру острівців, а також зменшення 

матеріало- та трудомісткості методу.   

4. Порівняльний аналіз гормональної активності фрагментів або 

острівців, отриманих з ПЗ неонатальних поросят, в умовах 4-добового 

культивування встановив схожу динаміку зміни рівня інсуліну, яка 

полягає у зменшенні вмісту інсуліну на третю добу та відновлення 

гормонопродукції у наступний час. 

5. Рівень інсуліну на першу добу культивування ОКПЗ та ОПЗ вірогідно 

не відрізнявся, але в наступні дні культивування рівень 

гормонопродукції в ОПЗ зменшувався в порівнянні з ОКПЗ. 

6. В умовах культивування як ОКПЗ, так і ОПЗ, спостерігається падіння 

рівня активності ферменту α-амілази у живильному середовищі, що 

свідчить про деструкцію екзокринних клітин під час культивування. 
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3.2 Вплив гіпотермічного зберігання 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» органу, є загальноприйнятим органозберігаючим 

етапом в сучасній трансплантології. На сьогодні розроблені протоколи та 

передтрансплантаційного зберігання органів, які включають перфузію органу 

охолодженими розчинами, які містять фізіологічний буфер для підтримки рН 

і великі молекули, такі як манітол або рафіноза для підтримки 

внутрішньосудинного осмотичного тиску та мінімізації набухання клітин 

[208]. Крім того, такі розчини за складом електролітів мають бути подібними 

до внутрішньоклітинної рідини, щоб звести до мінімуму дифузію калію та 

натрію. 

  З іншого боку, тканина або конгломерати клітин (наприклад, острівці 

підшлункової залози), які також є об'єктом трансплантації, не можуть бути 

перфузовані через кровоносні судини. У зв'язку з цим, постає питання про 

ефективність умов гіпотермчного зберігання таких об’єктів. 

В даний час все більш популярним в трансплантології стає 

манітолвмісний розчин «НТК» (Custodiol, Dr.F.Kohler Chemie GmbH, 

Німеччина), який був вперше заявлений як розчин для кардіоплегії, але 

отримав визнання і при гіпотермічному зберіганні органів [11, 77, 108], в 

тому числі і підшлункової залози [115]. Ірігаційний розчин вітчизняного 

виробництва «Турусол» («Юрія-фарм», Україна) також належить до 

манітолвмісних розчинів, як і «НТК».  

 Манітол - шестиатомний спирт, який використовується в кріобіології в 

якості захисного агента при заморожуванні біооб'єктів [45]. Однак розчини, 

що містять кріопротектори, захищають клітини від негативних факторів 
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кріоконсервування, проте можуть мати і токсичну дію. У зв'язку з тим, що 

застосування сучасних фармакопейних розчинів «НТК» та «Турусол» не 

описано для передтрансплантаційного зберігання тканини підшлункової 

залози, то актуальним являлося провести таке дослідження. Для 

порівняльного нормотермічного зберігання нами було використано 

органотипове культивування тканини ПЗ. 

На першому етапі роботи було вивчено структурний стан фрагментів 

тканини ПЗ при короткостроковому гіпотермічному зберіганні в манітол-

вмісних розчинах «НТК» і «Турусол». 

Відразу після вилучення, фрагменти ПЗ поміщали в охолоджене 

середовище 199, потім виконували подрібнення ендокринної тканини на 

фрагменти розміром 0,5-1,0 мм3. Відмивали 3-4 рази від крові середовищем 

199 з антибіотиками та переміщували на 24 години у «НТК» та «Турусол» 

при 8°С. Через добу після культивування або гіпотермічного зберігання 

фрагменти фіксували в 10%-му формаліні і заливали в парафін. Серійні зрізи 

товщиною 5 мкм були пофарбовані гематоксиліном та еозином. Результати 

гістологічного дослідження зразків тканини ПЗ представлені нижче. 

Нативна ПЗ неонатального поросяти має типову альвеолярно-трубчасту 

будову (рис. 3.11). Ацинуси являють собою радіально розташовані скупчення 

пірамідальних клітин, розділених на часточки тонкими сполучнотканинними 

міждольковими перегородками, які відходять від капсули. Ациноцити мають 

округле ядро, розташоване в базальній частині клітини. Цитоплазма навколо 

ядра ациноцитів базофільна, в апікальній частині знаходиться велика 

кількість ацидофільних гранул. Ендокринна частина ПЗ складається з 

множинних невеликих скупчень клітин з базофільною цитоплазмою, які 

частково відокремлені від ацинусів прошарками сполучної тканини.  

При вивченні зразків, що зберігалися в розчині «НТК», не 

спостерігалося значного порушення альвеолярно-трубчастої будови тканини 

(рис. 3.12).  
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Рис. 3.11 Фрагмент підшлункової залози неонатального поросяти. 

Забарвлення гематоксиліном та еозином;  ок. 10, об. 40 

 

Рис. 3.12 Фрагмент ПЗ неонатального поросяти, який зберігався 

протягом 24 годин в «НТК» при 8°С. Забарвлення гематоксиліном та 

еозином;  ок. 10, об. 20 

Тканина ПЗ була представлена дольками, в яких відрізнялися 

панкреатичні ацинуси витягнутої та округлої форми, полярність 
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екзокриноцитів була досить добре збережена. Ендокринна частина залози 

представлена клітинними скупченнями невеликого розміру. Були присутні 

ділянки аутолізу клітин, але в незначній кількості.  

У фрагментах тканини ПЗ, яка зберігалася в «Турусолі», поряд з 

ділянками збереженої тканини спостерігалися ділянки аутолізу  клітин (рис. 

3.13). Збільшення міжацинарного простору свідчило про інтерстиційний 

набряк тканини. Альвеолярно-трубчаста будова залози не зберігалася, була 

відсутня характерна полярність екзокриноцитів. 

 

 

 

Рис. 3.13 Фрагмент ПЗ неонатального поросяти, який зберігався 

протягом 24 годин в «Турусолі» при 8°С. Забарвлення гематоксиліном та 

еозином;  ок. 10, об. 20 

 

  

 Таким чином, однією з основних ознак деструкції тканини ПЗ 

неонатальних поросят, що спостерігалася як при органотиповому 

культивуванні (див. розділ 3.1), так і при гіпотермічному зберіганні у 

манітолвмісних середовищах, був аутоліз. Відомо, що ліполітичні ферменти 
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фосфоліпаза А і ліпаза виділяються залозою в активному стані, тоді як 

протеолітичні ферменти – неактивні у фізіологічних умовах зберігання їх у 

протеолітичних гранулах [10]. При деструкції тканини фосфоліпаза А руйнує 

клітинні мембрани і сприяє проникненню в клітину ліпази. Звільнення 

тканинної ліпази активує розщеплення ліпідів клітинної мембрани та  

прискорює деструктивні процеси у тканині. В результаті накопичення в 

пошкоджених ділянках продуктів ліполізу та розпаду клітин спостерігається 

зсув рН у кислу сторону, що стимулює перехід внутрішньоклітинного 

трипсиногена в трипсин. В свою чергу трипсин активує лізосомні ферменти і 

протеїнази, що веде до ферментного аутолізу тканини ПЗ. 

 Для кількісної оцінки неушкодженості тканин ПЗ або її аутолізу нами 

було залучено метод вимірювання білка за методом Бредфорд [12]. Цей 

метод не є чутливим для пептидів з молекулярною масою менш ніж 3000 Да, 

тобто до таких, які утворюються у процесі гідролізу білків протеолітичними 

ферментами. 

Однакові навіски тканини (500 мг) були гомогенізовані у фосфатно-

сольовому буфері та після потрібного розведення було проведено 

вимірювання концентрації білка методом Бредфорд. Результати вимірювання 

представлені в таблиці 3.1. 
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Таблиця 3.1  

Аутоліз тканини ПЗ при застосуванні різних умов 

передтрансплантаційного зберігання на протязі 24 годин 

№ Умови обробки Кількість білка, г/мл Аутоліз, % 

1 Контроль (нативна тканина) 1,512±0,356 - 

2 ОКПЗ 0,553±0,261** 63,52±17,19* 

3 Гіпотермічне зберігання в 

«Турусолі» 

0,852±0,325** 43,79±21,46 

4 Гіпотермічне зберігання в «НТК» 1,115±0,208 26,42±13,79 

Примітки:  

*     – відмінності вірогідні відносно контролю, (Р<0,05); 

** – відмінності вірогідні відносно даних щодо гіпотермічного 

зберігання тканини ПЗ в Кустодіолі, (Р<0,05) 

 

З аналізу даних кількості білка у пробі випливає, що достовірне 

зниження вмісту білка у гомогенаті тканини ПЗ спостерігається у зразках, що 

були культивовані або зберігалися у «Турусолі» на протязі доби. При 

використанні «НТК» процес активації аутолізу достовірно нижчий, ніж у 

випадку органотипового культивування та гіпотермічного зберігання у 

«Турусолі». 

Відомо, що білок хромогранін А є постійним компонентом секреторних 

везикул в панкреатичних ендокринних клітинах, тому про наявність 

гормонопродукуючих клітин у фрагментах тканини ПЗ після гіпотермічної 

обробки можливо було судити за допомогою імуногістохімічного 

забарвлення тканинних зрізів антитілами, специфічними до хромограніну А.  

Кількість хромогранін А-позитивних клітин в зрізах тканини ПЗ 

неонатальних поросят, які зберігали при гіпотермії у розчинах «НТК» та 

«Турусол» представлено у наступній таблиці. 

Таблиця 3.2  
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Кількість хромогранін А-позитивних клітин у тканині ПЗ при 

застосуванні гіпотермічного зберігання у розчинах «НТК» та «Турусол» на 

протязі 24 годин (підраховано на однакову площу зрізу)  

№ Умови обробки Кількість клітин 

1 Контроль (нативна тканина) 146,5±31,5 

2 Гіпотермічне зберігання в 

«Турусолі» 

57,6±48,9* 

3 Гіпотермічне зберігання в 

«НТК» 

116,8±41,1 

Примітки:  

*     – відмінності вірогідні відносно контролю, (Р<0,05); 

 

Важливу роль в трансплантології відіграє можливість тривалого 

збереження трансплантаційного матеріалу, що дозволяє робити операцію не 

в ургентному режимі, а мати час для перевірки стану трансплантату, а також 

дозволяє робити трансплантацію у максимально зручний для реципієнта 

строк. Тобто таким чином ситуація «реципієнт чекає на трансплантат» 

переходить у протилежну, коли «трансплантат чекає на реципієнта». 

Кріоконсервування є єдиним способом довгострокового зберігання 

трансплантата.  

 Необхідною умовою тривалого зберігання біоматеріалу в умовах рідкого 

азоту є адекватний підбір типу кріопротектору, його концентрації та 

програми заморожування-відігріву.  Для кріоконсервування ОПЗ та 

мікрофрагментів ПЗ широко використовується ДМСО як 

внутрішньоклітинний кріопротектор [6, 13, 119, 164]. Встановлено, що 

висока збереженість острівців ПЗ, визначена за секрецією інсуліну та за 

інтенсивністю ендогенного дихання, забезпечували ДМСО при швидкості 

охолодження 1ºС/хв. 

 Спираючись на ці дані, в подальшій роботі ми використовували 

кріоконсервування фрагментів тканини ПЗ у кріозахисному середовищі на 
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основі ДМСО (10%); швидкість охолодження  була 1ºС/хв. Для 

кріоконсервування застосовували: 1) свіжовиділені фрагменти тканини ПЗ; 2) 

фрагменти ПЗ, які піддавались гіпотермічному зберіганню у «Турусолі»;  3) 

фрагменти ПЗ, які піддавались гіпотермічному зберіганню у НТК. 

Тканина ПЗ після розморожування була представлена дольками, в яких 

відрізнялися панкреатичні ацинуси витягнутої та округлої форми, полярність 

екзокринозитів збережена (рис. 3.14).  

 

 

 

Рис. 3.14 Фрагмент ПЗ неонатального поросяти, який був 

кріоконсервований у кріозахисному середовищі на основі ДМСО (10%); 

швидкість охолодження  була 1ºС/хв. Забарвлення гематоксиліном та 

еозином;  ок. 10, об. 40 

 

Ендокринна частина залози представлена острівцями невеликого 

розміру. Спостерігаються ділянки аутолізу клітин, в яких чітко не 

визначаються межі клітин та гранулярність. Ядра клітин мають неправильну 

форму; у деяких ділянках фрагменту спостерігається каріолізис. У деяких 
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частинах фрагменту відмічали розширення міжацинарного простору та 

міжклітинний набряк. 

При вивченні зразків ПЗ після добового гіпотермічного зберігання в 

НТК та кріоконсервування, не спостерігалося значних порушень 

альвеолярно-трубчастої будови тканини (рис. 3.15). Між ацинусами 

спостерігалися скупчення острівцевих клітин. Присутні зони аутолізу клітин, 

в яких клітини не мають чітких границь та відсутня гранулярність 

панкреатоцитів. В деяких ділянках фрагменту острівці були погано 

контуровані, спостерігався каріолізис ядер. 

Гістологічний аналіз фрагментів ПЗ після добового гіпотермічного 

зберігання в «Турусолі» та кріоконсервування показав значні зони аутолізу 

ацинарних клітин, хоча тканина зберігала альвеолярно-трубчасту будову 

(Рис. 3.16). Однак ацинуси, не мають чіткої структури, базальна і апікальна 

зони не розрізняються.  Межі клітин нечіткі, гранули у панкреацитах 

відсутні. Скупчення екзокринних клітин практично не визначаються.  

Для кількісної оцінки аутолізу тканини ПЗ після кріоконсервування 

нами було залучено метод вимірювання білка за методом Бредфорд. 

Результати вимірювання вмісту білка в гомогенаті представлені в таблиці 3.3. 
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Рис. 3.15 Фрагмент ПЗ неонатального поросяти, який зберігався 

протягом 24 годин в НТК при 8°С та був кріоконсервований у кріозахисному 

середовищі на основі ДМСО (10%); швидкість охолодження 1ºС/хв. 

Забарвлення гематоксиліном та еозином;  ок. 10, об. 20 

 

Рис. 3.16 Фрагмент ПЗ неонатального поросяти, який зберігався 

протягом 24 годин в «Турусолі» при 8°С та був кріоконсервований у 

кріозахисному середовищі на основі ДМСО (10%); швидкість охолодження  

1ºС/хв. Забарвлення гематоксиліном та еозином;  ок. 10, об. 20 

 

З аналізу даних випливає, що достовірне зниження вмісту білка у 

гомогенаті тканини ПЗ спостерігається у зразках, що зберігалися у 

«Турусолі» на протязі доби та потім були кріоконсервовані. Зразки, 

кріоконсервовані одразу після виділення та  ті, що були попередньо піддані 

гіпотермічному зберіганню у «НТК» достовірно не відрізнялися між собою. 
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Таблиця 3.3  

Аутоліз кріоконсервованої тканини ПЗ при застосуванні різних умов 

передтрансплантаційного зберігання на протязі 24 годин 

 

№ Умови обробки Кількість білка, г/мл Аутоліз, % 

1 Кріоконсервування 

 

0,798±0,301 47,23±12,22 

2 Гіпотермічне зберігання в 

«Турусолі» + 

кріоконсервування 

0,412±0,233* 72,76±15,09* 

3 Гіпотермічне зберігання в 

«НТК» + кріоконсервування 

0,899±0,220 40,55±14,57 

Примітка.  

* – відмінності вірогідні відносно даних щодо гіпотермічного зберігання 

тканини ПЗ в «НТК», (Р<0,05) 

 

Кількість хромогранін А-позитивних панкреоцитів у тканині ПЗ після 

кріоконсервування при застосуванні передтрансплантаційного 

гіпотермічного зберігання у розчинах «НТК» та «Турусолі» представлено у 

таблиці 3.4. 
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Таблиця 3.4  

Кількість хромогранін А-позитивних клітин у тканині ПЗ після 

кріоконсервування у розчинах «НТК» та «Турусолі» при застосуванні 

передтрансплантаційного гіпотермічного зберігання (підраховано на 

однакову площу зрізу)  

 

Умови обробки Кількість клітин 

1. Кріоконсервування 
 

78,4±25,6 

2. Гіпотермічне зберігання в 

«Турусолі» + 

кріоконсервування 

12,3±11,2* 

3. Гіпотермічне зберігання в 

«НТК» + кріоконсервування 

54,6±18,1 

Примітка.  

* – відмінності вірогідні відносно даних щодо гіпотермічного зберігання 

тканини ПЗ в «НТК», (Р<0,05) 

 

Кількість ендокриноцитів у кріоконсервованих зразках, які були 

попередньо піддані гіпотермічному зберіганню у «НТК», достовірно не 

відрізнялася від зразків, кріоконсервованих одразу після виділення. Щодо 

фрагментів ПЗ, які були піддані гіпотермічному зберіганню у «Турусолі» 

перед кріоконсервуванням, спостерігалося достовірне зменшення 

хромогранін А-позитивних клітин. 

Таким чином, проведені гістологічні та біохімічні дослідження 

дозволяють зробити висновок, що кріоконсервування при використанні 

кріопротектору ДМСО у концентрації 10% та режиму охолодження 1ºС/хв 

дозволяє досягти досить високої структурної збереженості тканини ПЗ 

новонароджених поросят. Технологічний процес підготовки тканини перед 
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кріоконсервуванням може бути доповнений гіпотермічним зберіганням 

тканини у розчині «НТК» протягом 24 годин.  

 

Висновки за розділом: 

1. Гіпотермічне зберігання протягом 24 год в розчині НТК в цілому 

зберігає структуру тканини ендокринних залоз та може бути використано як 

етап передтрансплантаційного зберігання. Використання розчину «Турусол» 

є менш ефективним.  

2. Кріоконсервування при використанні кріопротектору ДМСО у 

концентрації 10% та режиму охолодження 1ºС/хв дозволяє досягти досить 

високої структурної збереженості тканини ПЗ новонароджених поросят. 

Технологічний процес підготовки тканини перед кріоконсервуванням може 

бути доповнений гіпотермічним зберіганням тканини у розчині «НТК» на 

протязі 24 годин.  

 

Результати, викладені в даному розділі, опубліковані в роботах: 

a. Боднар Ю.И., Божок Г.А., Легач Е.И. Сравнительный анализ 

структурного состояния фрагментов ткани эндокринных желез 

при органотипическом культивировании или гипотермическом 

хранении в кустодиоле и турусоле // Медицина сьогодні і завтра.  

– 2011. – №1-2 (50-51). – С. 128-131. 

b. Боднар Ю.И., Легач Е.И. Морфо-функциональные особенности 

ткани эндокринных желез после органотипического 

культивирования или хранения в кустодиоле и турусоле и 

криоконсервирования // Вестник неотложной и 

восстановительной медицины. –  2012. – Т.13, №1. – С. 33-36. 

c. Gurina T. M., Pakhomov A.V., Polyakova A.L., Bodnar Yu. I., 

Bozhok G.A. Methodological approach to the development of 

protocols for freezing-thawing  of bioobjects at controlled cooling-
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warming rates // SLTB 2013. (Soc. Low Temperature Biology) Book 

of Abstract. –October 6-9, 2013, Hannover. – 2013.– P. 50. 
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3.3 Рівні глюкози у тварин-реципієнтів після трансплантації 

мікрофрагментів ПЗ, гістологічний та морфометричний аналіз 

ксенографтів  

 

На попередніх етапах роботи було вивчено структурно-функціональні 

властивості мфПЗ, які пройшли попередню обробку шляхом культивування, 

кріоконсервування або гіпотермічного зберігання у розчинах НТК та 

Турусол. 

Метою наступного етапу роботи було вивчення ефективності 

функціонування вищезазначених мфПЗ при трансплантації. Як простіший 

тест для визначення цього була обрана модель трансплантації у підшкірно-

жирову клітковину.  Крім того, достатня кількість фрагментів не може бути 

трансплантована під капсулу нирки або у печінку без пошкодження органу. 

Вивчення динаміки глікемії вже на 4 добу після індукції діабету 

показало у 80% експериментальних тварин достовірне підвищення рівня 

глюкози в крові в порівнянні з вихідними значеннями, при цьому рівень 

глюкози в середньому складав 10,16 ± 0,88 ммоль/л (рис. 3.17). На 14 добу 

гіперглікемія становила у середньому 19,6±1,04 ммоль/л та продовжувала 

залишатися на цьому рівні наступний період спостереження. 

На 4 добу відзначалося зниження вмісту інсуліну в сироватці крові 

(9,03±1,16 мкМО/мл проти 23,24±3,97 мкМО/мл в інтактному контролі). На 

14 добу рівень інсуліну в середньому становив 3,44±1,65 мкМО/мл, що було 

на межі чутливості методу визначення гормону. 

Виходячи з отриманих даних щодо зміни рівню глюкози та інсуліну в 

крові, ми вважали 14 добу після індукції ЦД оптимальним терміном для 

проведення трансплантації. 
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Рис. 3.17 Динаміка рівню глюкози та інсуліну у крові 

експериментальних тварин після індукції діабету 

Примітки: 

* − відмінності достовірні по відношенню до вихідного рівня глюкози, 

p<0,05; # − відмінності достовірні по відношенню до вихідного рівня 

інсуліну, p<0,05 

 
 

При вивченні глікемічних показників встановлено, що на 8 добу після 

трансплантації у тварин всіх експериментальних груп з моделлю ЦД 1 типу 

спостерігалося зменшення рівня глюкози (рис. 3.18). Прогресивне падіння 

рівня глюкози відбувалося і на подальшому терміні експерименту. До 45 діб 

даний показник був у межах фізіологічної норми. Достовірних відмінностей 

в динаміці глікемії залежно від виду трансплантата не було виявлено. 

Для оцінки стану трансплантатів тканини ПЗ був проведений 

гістологічний і морфометричний аналіз на різні строки після трансплантації. 
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У трансплантатах нативних мфПЗ на 3 добу після операції виявлялися 

ділянки з добре збереженою тканиною ПЗ з характерною альвеолярно-

трубчастою будовою (рис. 3.19). Водночас, спостерігалися великі ділянки 

тканини, які зазнали автолітічних змін (рис. 3.20), що виявлялося у вигляді 

дискомплексації ацинусів, стирання їхньої структури, каріопікнозу ядер і 

зникнення контурів клітин. На периферії мфПЗ на даному терміні вже 

виявляється інфільтрація поліморфно-ядерними клітинами і макрофагами, в 

цитоплазмі яких визначається наявність великих фагованих фрагментів (рис. 

3.21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.18 Вміст глюкози в крові експериментальних тварин з ЦД 1 типу 

після трансплантації: 1 − нативних мфПЗ; 2 − мфПЗ після ГЗ в розчині НТК; 

3 − мфПЗ після ГЗ в Турусол; 4 − мфПЗ після культивування 

 

При візуальному огляді місця трансплантації на 8 і 15 добу в 

підшкірній жировій клітковині виявлялося демаркаційне запалення навколо 

збережених мфПЗ. Гістологічний аналіз виявив в центральній частині 

трансплантатів залишки ацинарних структур. Загалом у трансплантатах 
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яскраво виражена інфільтрація лейкоцитами і гістіоцитами. На даному 

терміні вже спостерігається формування великих ділянок сполучної тканини 

(рис. 3.23). До 22 доби після трансплантації процес продуктивного запалення 

був практично завершений і в місці трансплантації спостерігалися 

сполучнотканинні рубці. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.20 Гістологічний препарат трансплантата нативних мфПЗ на 3 

добу після трансплантації (ок. 10, об. 40). Забарвлення гематоксиліном і 

еозином 
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Рис. 3.21 Ділянка автоліза тканини ПЗ у трансплантаті (3 доба, ок. 10, 

об. 20). Забарвлення гематоксиліном і еозином 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.22 Інфільтрація трансплантата на 8 добу після трансплантації 

(ок. 10, об. 20). Забарвлення гематоксиліном і еозином 
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Рис. 3.23 Формування сполучної тканини на 15 добу після 

трансплантації (ок. 10, об. 20). Забарвлення гематоксиліном і еозином 

 

Така гістологічна картина була характерна для трансплантатів всіх 

чотирьох експериментальних груп незалежно від передтрансплантаційної 

обробки тканини ПЗ. 

Результати морфометричного аналізу стану трансплантатів мфПЗ на 

різні строки після трансплантації представлені в таблиці 3.5. Помітно, що в 

мфПЗ, культивованих перед трансплантацією, на 3 добу площа збереженої 

тканини достовірно менша, ніж в інших групах. На 8 добу вона вже не 

помітна в трансплантаті. При цьому площа, яку займають ділянки з 

інфільтрацією, не відрізняється від нативних, а на 15 добу є достовірно 

меншою. Площа, яку займає сполучна тканина в трансплантатах 

культивованих мфПЗ, достовірно більша в порівнянні із зразками інших 

груп, починаючи з 8 доби спостереження. 

 У трансплантатах мфПЗ, інкубованих в розчині НТК, не спостерігалося 

достовірних відмінностей в динаміці заміщення тканини ПЗ сполучною 

тканиною в порівнянні з нативними мфПЗ. При гіпотермічному зберіганні в 

розчині «Турусола» встановлено прискорення заміщення трансплантата 

сполучною тканиною. 

З результатів представлених досліджень випливає, що гіпотермічне 

зберігання мфПЗ новонароджених поросят в розчині НТК значно не впливає 

на основні властивості тканини, дозволяючи домогтися динаміки зниження 

гіперглікемії після трансплантації подібною до тієї, що спостерігається при 

пересадці нативних мікрофрагментів. З метою зниження рівню глікемії в 

моделі  експериментального ЦД 1 типу може бути використаний і інший 

манітолвмісний розчин − «Турусол», тому що морфометричні показники, 

отримані для цього розчину, за основними параметрами значно не 

відрізняються від показників у групі з «НТК». 
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Таблиця 3.5 

 Морфометричний аналіз стану трансплантатів мфПЗ (% від загальної площі 

трансплантата) на різні строки після трансплантації 

 

Доба Стан 

трансплантату  

 

Нативні 

мфПЗ 

ГЗ в НТК ГЗ в 

Турусолі 

Культивовані 

мфПЗ 

Тканина ПЗ 40,3±11,2 36,2±9,5 42,8±8,8 15,1±6,9* 

Аутоліз  37,2±9,5 37,8±5,5 27,5±8,6 56,8±10,5* 

Інфільтрація 21,2±8,7 20,1±12,6 26,1±9,1 21,7±9,3 

 

 

3 

Сполучна тканина 1,3±1,1 5,9±3,4 3,6±1,8 6,4±7,1 

Тканина ПЗ 28,0±4,1 8,6±7,0* 5,0±4,1* - 

Аутоліз  12,5±7,9 11,2±5,4 18,2±6,5 15,4±9,8 

Інфільтрація 41,9±6,6 54,8±7,9 42,8±10,0 48,1±8,4 

 

 

8 

Сполучна тканина 17,6±8,2 25,4±8,4 34,0±7,6 36,5±13,04* 

Тканина ПЗ - - - - 

Аутоліз  7,1±4,2 - - - 

Інфільтрація 58,5±8,3 42,2±11,7 17,7±12,3* 12,6±6,2* 

 

 

15 

 Сполучна тканина 34,4±12,0 57,8±10,5 82,3±8,4* 87,4±9,1* 

Тканина ПЗ - - - - 

Автоліз  - - - - 

Інфільтрація 3,9±2,3 5,6±3,8 - - 

 

 

22 

Сполучна тканина 96,1±4,8 94,4±6,1 100 100 

 

Примітки: «-» – морфометричну ознаку не виявлено; * − відмінності 

достовірні в порівнянні з трансплантацією нативних мфПЗ, Р <0,05 
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Передтрансплантаційна обробка тканини є необхідним етапом будь-

якого протоколу клітинно-тканинної трансплантації. Для отримання 

трансплантата, як правило, використовують технології забору, підготовки та 

зберігання тканини, які надалі можуть впливати на імунобіологічні 

властивості трансплантата. Підготовчі етапи можуть ініціювати як 

імуномодулюючі, так і некротичні процеси в пересаджуваній тканині, що 

неминуче вплине на ступінь збереженості або швидкість відторгнення 

трансплантата. 

 Чи впливає співвідношення площі збережених і автолітичних ділянок 

тканини ПЗ на активність імунної відповіді і швидкість відторгнення 

трансплантату? Судячи з даних морфометричного дослідження, подібної 

залежності чітко не простежується. Однак на швидкість заміщення тканини 

ПЗ сполучною тканиною цей показник, безсумнівно, впливає. Так, в 

культивованих трансплантатах, які спочатку характеризувалися високим 

рівнем автолізу тканини, близько 87% площі трансплантата було заміщено 

сполучною тканиною вже  на 15 добу після трансплантації. Це свідчить про 

те, що в процесі культивування спостерігаються перебудови, пов'язані із 

зміною нативної структури тканини, зменшенням її імуногенності і, 

фактично, формуванням біологічного «скафолду», який активно заселяється 

сполучно-тканинними елементами після трансплантації. 

  Узагальнюючи отримані результати, можна зробити висновок про те, 

що підшкірна трансплантація мфПЗ неонатальних поросят призводить до 

поступового зниження рівня глюкози в крові тварин з моделлю ЦД 1 типу з 

досягненням нормоглікемії на 45 добу. При цьому спостерігаються 

перебудови тканини, що залежать від передтрансплантаційної обробки 

мфПЗ, активності процесу відторгнення і заміщення сполучною тканиною. 

Відсутність секреторної тканини ПЗ на термінах більше 15 діб після 

трансплантації наводить на думку про те, що досягнення нормоглікемії 

відбувається не внаслідок секреції інсуліну клітинами пересадженої тканини, 
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а в результаті регенераційно-відновлювальних процесів, що відбуваються у 

власній ПЗ реципієнтів під впливом трансплантата. 

Однією з біологічних особливостей свиней є здатність до швидкого 

росту і збільшення живої маси. Поросята народжуються з деякою 

анатомічною та функціональною незрілістю органів травного апарату, в тому 

числі і підшлункової залози [192]. У перші тижні життя спостерігається 

інтенсивний приріст β-клітинної маси в ПЗ за рахунок диференціювання з 

клітин-попередників, проліферації β-клітин і збільшення їх розмірів [19]. 

Острівці новонароджених поросят містять значну кількість клітин-

попередників, які можуть диференціюватися в зрілі клітини острівців [31, 

112, 153]. В умовах in vitro, Korbutt G.S. з співавторами показали, що в 

перший тиждень після народження кількість ендокринних клітин в острівцях 

поросят збільшується з 7 до 35% [94]. У роботах [130, 193] при 

трансплантації острівців неонатальних поросят через шість тижнів 

встановлено збільшення кількості β-клітин на 30%, збільшення відносної 

площі β-клітин в трансплантаті на 60%, вмісту інсуліну в 12 разів. 

 

Таким чином, пересаджені мікрофрагменти новонароджених поросят 

можуть бути джерелом тканинноспецифічних для ПЗ факторів росту та 

диференціювання. Регенерація β-клітинної маси, ймовірно, відбувається в 

результаті активної секреції або пасивної дифузії факторів з трансплантата 

ПЗ неонатальних поросят. Подібна стимуляція неогенеза β-клітин ПЗ щурів 

була описана в роботі Hardikar A.A. з співавт., хоча в умовах експерименту 

використовувався не трансплантат, а екстракт, отриманий з регенеруючої 

залози [78]. На користь даного припущення також свідчить факт того, що 

екстракти, виготовлені з ПЗ неонатальних поросят, сприяють індукції 

диференціювання мезенхімальних стромальних клітин жирової тканини 

людини в інсулінопродукуючі клітини [4].  
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Висновки за розділом: 

1. Після підшкірної трансплантації мфПЗ новонароджених поросят 

тваринам з моделлю експериментального ЦД 1 типу спостерігається 

нормалізація рівня глюкози на 45 добу. Передтрансплантаційна 

обробка шляхом культивування або гіпотермічного зберігання у  

розчинах НТК або Турусолі достовірно не впливає на динаміку 

зниження рівня глюкози після трансплантації. 

2. Встановлено, що заміщення секреторної тканини ПЗ в трансплантаті 

сполучною тканиною спостерігається вже на 15-22 добу, причому 

цей процес відбувається більш інтенсивно в культивованих 

фрагментах.  

3. Нормалізація рівня глюкози у тварин з моделлю експериментального 

ЦД 1 типу спостерігається на тлі відсутності інсулін-продукуючої 

тканини ПЗ в трансплантаті, що передбачає існування у 

трансплантатах тканинноспецифічних факторів, здатних привести до 

стимуляції неогенезу острівців у власній залозі реципієнта після 

трансплантації. 

 

Результати, викладені в даному розділі, опубліковані в роботах: 

 

1. Копич Ю. И. Экспериментальная трансплантация микрофрагментов 

поджелудочной железы неонатальных поросят после 

культивирования или гипотермического хранения в растворе НТК / 

[Ю. И. Копич, Г. А. Божок, Е. И. Легач] // Проблемы криобиологии 

и криомедицины. – 2015. – Т. 25, №1. – С. 45–56. 

 

2. Легач Е.И., Боднар Ю.И., Божок Г.А. Влияние элиминации 

ацинарного компартмента при культивировании островков 

поджелудочной железы на срок их функционирования после 
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экспериментальной трансплантации // Материалы V Всероссийского 

симпозиума с международным участием «Актуальные вопросы 

тканевой и клеточной трансплантологии», 17-18 мая 2012 г., Уфа – 

2012. – С. 166-167.  
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3.4 Рівні глюкози у тварин-реципієнтів після трансплантації острівців 

ПЗ 

 
 Для трансплантації острівців ПЗ було обрано портальну вену печінки, як 

сайт, який в сучасній трансплантації використовується у клінічних 

протоколах [46, 71, 169, 170]. Однак при такому способі введення можливе 

порушення функції печінки, оскільки можуть спостерігатися супутні 

ускладнення у вигляді тромбозу та печінкової гіпертензії [46]. Тому нами був 

також використаний менш інвазивний спосіб трансплантації острівців – 

введення у підшкірну жирову клітковину. Відомо, що при цьому способі 

введення ідентифікація острівців після трансплантаціє є досить скрутною. 

Тому нами була використана «камера» (Рис. 3.24), в яку поміщали суспензію 

острівців та яку, в свою чергу, розміщували у підшкірній жировій клітковині 

експериментальної тварини.  Для виготовлення «камери» нами було 

використано природний імуноізолюючий матеріал – інтестинальну 

підслизову оболонку неонатальних поросят (ІПОНП).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Рис. 3.24. Камера, сформована з інтестинальної підслизової оболонці 

неонатальних поросят, в яку приміщене суспензію з острівціми ПЗ. 
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 Використання ІПОНП як біологічного скафолду або імуноізолянта при 

трансплантації було описано в роботах [1, 21]. По суті, ІПОНП являє собою 

відрізок децелюляризованої тонкої кишки. З ІПОНП формували «камеру», 

перев’язуючи один кінець, потім вводили суспензію ОПЗ та перев’язували 

другий кінець. 

Після трансплантації ОПЗ в портальну вену спостерігалося поступове 

зниження рівня глюкози в крові через 7 діб в середньому до 14,1±0,9 

ммоль/л, через 21 добу – до 6,4±0,3 ммоль/л  (рис. 3.25). Тобто нормоглікемія 

досягалася на 20-22 добу після введення острівців, однак на послідуючому 

терміні спостереження знову відбувалося підвищення рівня глюкози. Після 

трансплантації інкапсульованих ОПЗ не спостерігалося зниження рівня 

глюкози в крові тварин-реципієнтів, він залишався високим до кінця періоду 

спостереження.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.25. Динаміка рівня глюкози у крові експериментальних тварин 

після індукції ЦД 1 типу та гетеротопічної  трансплантації біоматеріалу ПЗ: 1 
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– інтактний контроль; 2 – діабет без трансплантації; 3 – інтрапортальна 

трансплантація ОПЗ; 4 – трансплантація інкапсульованих ОПЗ  

 

 Таким чином, при інтрапортальній трансплантації ОПЗ було досягнуто 

цукрознижуючий ефект, тоді як при трансплантації інкапсульованих ОПЗ 

такого ефекту не спостерігалося.  Щодо інтрапортальної трансплантації 

ОПЗ, у попередніх роботах Божок Г.А. з співавт. було показано, що острівці 

зберігаються у печінці на 21 добу після введення [8]. Щодо трансплантації 

інкапсульованих ОПЗ, відсутність цукрознижуючого ефекту могла бути 

пов'язана з декількома факторами: 1) деструкцією острівців внаслідок 

недостатньої трофічної підтримки; 2) фіброзом капсули, 3) відсутністю 

неоваскуляризації.  

Для перевірки цих припущень було проведено гістологічний аналіз 

інкапсульованих у ІПОНП трансплантатів. Усередині капсул були виявлені 

численні поодинокі клітини (рис. 3.26). Острівці були відсутні. На поверхні 

капсули спостерігалися розростання сполучної тканини. Ймовірно, 

відсутність цукрознижуючого ефекту трансплантата пов'язано з деструкцією 

ОПЗ внаслідок зниження або відсутності метаболічної підтримки з боку 

організму реципієнта. В нормі, острівці мають значне кров'яне постачання, 

оскільки кровообіг ПЗ становить 10% кровообігу всього організму. 

Вірогідно, що при такому способі трансплантації не відбувається достатнього 

постачання кисню, живильних речовин та дифузії метаболітів, трофічних 

факторів, гормонів крізь імуноізолюючий матеріал. Таким чином, 

трансплантація острівців підшлункової залози, інкапсульованих в ІПОНП, не 

дозволяє досягти зниження рівня глюкози в організмі реципієнтів з 

експериментальним цукровим діабетом, вірогідно, внаслідок деструкції 

острівців та фіброзом капсули.  
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Рис. 3.26. Клітини у просвіті капсули, яка була вилучена з місця 

трансплантації. 

Примітка: забарвлення гематоксиліном та еозином,  ок. 10, об. 10 

 

    Гетеротопічна трансплантація – це трансплантація у сайт організму, 

який відрізняється від того, з якого спочатку була взята тканина. Зазвичай, 

тканини та клітини пересаджують гетеротопічно. При гетеротопічний 

трансплантації багато уваги приділяється тому сайту, який є обраним для 

пересадки. Параметри функціонування трансплантата дуже тісно пов'язані з 

особливостями кровообігу, кисневого обміну, імунологічного статусу того 

органу, куди здійснюють пересадку. Деякі сайти організму можуть сприяти 

пролонгованому функціонуванню трансплантата, тому прийнято поділяти 

сайти гетеротопічної трансплантації на імунопривілейовані та 

конвенціональні. В експериментальній трансплантології в якості 
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конвенціонального (неімунопривілейованого) сайту використовують 

субкапсулярний простір нирки, підшкірну жирову клітковину, м'язи [185]. 

У зв'язку з цим одним з факторів успішної трансплантації тканини або 

острівців ПЗ є вибір оптимального сайту організму.  У цьому відношенні 

найбільш придатними для трансплантації острівців вважаються печінка і 

селезінка [211]. Введення острівців у портальну вену печінки було визнано 

успішним для досягнення інсулінової незалежності при випробуванні на 

експериментальних моделях [142], а також у клініці [22]. Імплантація в 

портальний кровообіг передбачає кращі умови виживання і функціонування, 

так як острівці можуть безпосередньо реагувати на рівень глюкози, яка 

всмоктується в кишечнику, тим самим швидше забезпечувати регуляцію 

вуглеводного гомеостазу. 

 Дослідження в експерименті та клініці показали, що острівці, 

трансплантовані під капсулу нирки, мають знижену здатність до виживання 

[43]. Це було пов'язано з тим, що парціальний тиск кисню в субкапсулярному 

просторі нирки помітно нижче, а острівцеві клітини є чутливими до умов 

оксигенації [48]. Вірогідно, що умови, які складаються у субкапсулярному 

просторі нирки схожі на ті, що утворюються всередині капсули з  ІПОНП. 

  

Висновки за розділом: 

1. Вибір місця гетеротопічної трансплантації значно впливає на 

функціональний стан та термин виживання трансплантованого 

біоматеріалу ПЗ.  

2. Після гетеротопічної трансплантації ОПЗ встановлено нормалізацію 

рівня глюкози у випадку інтрапортального введення ОПЗ. 

Підшкірна трансплантація інкапсульованих ОПЗ була 

неефективною, бо не призводила до нормалізації рівня глюкози. 

 

 

Результати, викладені в даному розділі, опубліковані в роботах: 
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1. Легач Е.И., Колот Н.В., Боднар Ю.И., Божок Г.А. Сравнительное 

изучение результатов коррекции гипергликемии при 

трансплантации островков Лангерганса в различные ткани 

организма // Матеріали наукового конгресу «ІV Міжнародні 

Піроговські читання» присвяченого 200-річчю з дня народження 

М.І. Пирогова. ХХІІ з'їзд хірургів України, 2-5 червня 2010 р., 

Вінниця – 2010. – С. 6. 
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3.5 Відновлювально-регенераторні процеси у власній залозі реципієнта 

після гетеротопічної трансплантації біоматеріалу ПЗ 

  

В останні роки тканинні фрагменти і клітинні суспензії часто стають 

об'єктом трансплантації. На відміну від класичної трансплантації солідних 

органів (нирок, печінки тощо), такі типи трансплантатів мають свої особливі 

критерії ефективності та результативності. Це пов'язано з тим, що цільові 

показники їх функціонування, які бажано досягти при трансплантації 

тканини/клітин, можуть торкатися не тільки замісної, але й стимулюючої дії.  

Широко відомі факти про стимуляцію регенеративних процесів в 

організмі після гетеротопічної трансплантації фрагментів біологічно-

активної тканини, наприклад, плаценти. І, хоча детальний механізм такого 

явища до кінця не з'ясований, загальноприйнята думка, що реалізація 

стимулюючого ефекту в цьому випадку повинна відбуватися при резорбції 

трансплантата. У такому випадку від трансплантата не потрібна 

функціональність та довгострокова збереженість.  

Історично склалося так, що досі трансплантати ендокринної тканини 

відносили до тих, метою пересадки яких являвся замісний ефект. Наприклад, 

перший екстракт кори надниркових залоз був отриманий і застосований 

Hartmann F.A. та Rogoff J.M. в 1927–1929 рр. У 1930 р. описаний випадок 

лікування аддісоновой хвороби водним екстрактом кори наднирників  

кортином, за допомогою якого вдалося вивести хворого із аддісонової коми. 

 Однак ефект стимуляції та відновлення функції власних залоз за рахунок 

дії трансплантованого ендокринного біоматералу теж має бути. Проте, 

детально це питання досі не вивчалося. 

 Відомо, що в дорослому організмі протягом життя спостерігаються 

коливання β-клітинної маси у відповідь на фізіологічні сигнали, в тому числі 

вагітність або стреси. При стресових умовах фізіологічний механізм 

регенерації β-клітин спирається на активацію проліферації β-клітин [59, 74,  

128]. Така пластичність β-клітин вказує на можливість залучення 
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регенеративно-відновлювальних шляхів для лікування діабету, але чинники, 

які викликають і контролюють цей процес, залишаються невідомими й досі. 

Також досконало невияснено чим контролюється приріст β-клітинної маси: 

системними або локальними факторами, наприклад, ушкодженням та 

запаленням  тканини.  

 Чи може бути трансплантація тканини ПЗ фактором, що запускає 

процеси у власній ПЗ реципієнта? Існує небагато експериментальних та 

клінічних фактів, які вказують на це.  

 В роботі Kuroda A. з співавт. [97] описується приклад з клінічної 

практики: біопсія підшлункової залози у 32-річного пацієнта з ЦД типу 1, 

якому було одночасно проведено пересадку підшлункової залози і нирок. 

Імуногістохімічний аналіз тканини ПЗ показав багато ізольованих, 

поодиноких інсулін-позитивних клітин, деякі з яких також були позитивними 

до глюкагону, соматостатину і цитокератину. 

 В дослідженні Shimada K. з співавт. [171] при гетеротопічній сингенній 

або алогенній панкреато-дуоденальній трансплантації спонтанно-

діабетичним щурам лінії SDT RT1a (щури з генетичним захворюванням, яке 

реалізується в фіброзному переродженні ПЗ до 40 тижня життя) показана в 

30 (при сингенній трансплантації) та в 10 (при алогенній трансплантації) 

разів більша збереженість острівцевих інсулін- та глюкагон-позитивних 

клітин у ПЗ реципієнтів в порівнянні з контролем без трансплантації. Така ж 

сингенна трансплантація запобігала проявам діабетичних офтальмологічних 

ускладнень у щурів цієї лінії, якщо була зроблена не пізніше 5 тижня від 

початку захворювання [181]. Початок діабету у щурів лінії SDT RT1a також 

гальмувався після трансплантації [121].  

 В роботі Hsu B. з співавт. [83] встановлено, що після гетеротопічної 

трансплантації інкапсульованих острівців неонатальних поросят мишам з 

моделлю алоксанового діабету рівень панкреатичного інсуліну у реципієнтів 

був значно вищим, ніж у групі без трансплантації, а рівень глюкози нижчим. 
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 Відомо,  що обсяг  β-клітинної маси ПЗ при субтотатальній 

панкреатектомії у мишей і щурів активно зростає після операції за рахунок  

неогенезу  β-клітин з прогеніторних клітин, які локалізовані в стінках 

протоків залоз або всередині решти острівців [39]. Процес такої регенерації 

займає до 40 днів і реалізується шляхом формування так званих «фокальних 

зон», що представляють собою ділянки з високим рівнем проліферативної 

активності, виявленої за допомогою бромдезоксіуридину (BrdU). Такі 

фокальні зони диференціюються в острівці Лангерганса або в ацинуси ПЗ.  

 Встановлено, що панкреатичні екстракти можуть прискорювати 

регенерацію ПЗ і активізувати клітинну проліферацію [93]. Введений 

підшкірно трансплантат фрагментів ПЗ новонароджених поросят, міг бути 

джерелом стимуляторів проліферації клітин. 

 Одним із методів спостереження клітинної проліферації є мічення 

бромодезоксіуридіном (BrdU). BrdU як аналог нуклеозиду тимідину 

вбудовується в ДНК клітини при поділі, після чого його ідентифікують за 

допомогою специфічних антитіл.  

 Тому, для перевірки припущення про можливий регенераторно-

відновлювальний вплив трансплантатів на власні залози реципієнтів були 

проведені подальші дослідження ПЗ реципієнтів з використанням 

специфічного мічення маркером клітинної проліферації BrdU.  

 Для цього тваринам на 30-ту добу після трансплантації мфПЗ або 

острівців ПЗ вводили  розчин BrdU. Тварин забивали через певний час, 

протягом якого BrdU мав вбудовуватися у ядра проліферуючих клітин 

організму, ПЗ забирали, фіксували, виготовляли зрізи тканини та 

забарвлювали з антитілами проти  BrdU. 30-ту добу після трансплантації 

було обрано з тих міркувань, що, судячи з отриманих нами рузультатів (див. 

розділ 3.3), на даний час відбувалася практично повна резорбція 

трансплантованої тканини. Для контролю використовували залози від 

інтактних тварин, тому що в нормі в ПЗ також мають відбуватися 

проліферативні процеси.  
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Виходячи з аналізу імуногістохімічного мічення, в ПЗ інтактної 

тварини спостерігаються поодинокі проліферативні процеси, про що свідчить 

забарвлення ядер деяких клітин (рис. 3.27). В інтактній тканині ПЗ 

позитивно-мічені клітини спостерігалися як в острівцях, так і в екзокринному 

компартменті, особливо в зоні протоків. Це відповідає попереднім 

дослідженням інших авторів [88, 213], які свідчать, що β-клітини можуть 

утворюватися з клітин-попередників, локалізованих в протоках, у 

екзокринному компартменті ПЗ. 

  

 

 

Рис. 3.27. Мічені BrdU клітини у тканині ПЗ інтактної тварини, ок. 10, 

об. 20  

  

В тканині ПЗ тварин-реципієнтів з трансплантатами позитивно-мічені 

клітини спостерігалися практично у тих же зонах, що й в інтактних тваринах, 

але кількість забарвлених клітин була вищою (рис. 3.28). 

Для встановлення кількісного показника проліферативних процесів у 

ПЗ експериментальних тварин нами було проведено морфометричний аналіз 
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серійних зрізів ПЗ, мічених BrdU. Кількість позитивно-мічених клітин 

представлено у таблиці 3.6. 

 

 

 
  
 
 

Рис. 3.28. Мічені BrdU клітини у тканині ПЗ тварини з ЦД 1 типу та 

трансплантатом культивованих мфПЗ, ок. 10, об. 20 

 

З представлених результатів випливає, що зменшення рівня глікемії 

відбувалося у тварин з трансплантатами як ОПЗ, так і мфПЗ. Однак наявність 

трансплантатів у сайті трансплантації на 30-ту добу не було встановлено у 

випадках трансплантації мфПЗ. При цьому, рівень проліферації клітин 

власних ПЗ залоз реципієнтів є вірогідно підвищеним у групах реципієнтів з 

трансплантацією мфПЗ в порівнянні з інтактним контролем та 

трансплантацією ОПЗ. Передтрансплантаційна обробка тканини ПЗ 

(культивування, ГЗ у розчинах «НТК» або «Турусолі») значно не впливає на 

інтенсивність регенераторно-відновлювальних процесів у власній залозі 

реципієнтів. 



 97 

             Таблиця 3.6 

Показники стану трансплантатів, рівню глюкози та проліферативних 

процесів у власній ПЗ реципієнтів на 30-ту добу після трансплантації 

 

N Умови експеримента Наявність 

трансплантату 

Рівень 

глюкози 

Кількість 

BrdU-

позитивних 

клітин 

1 Без трансплантації 

(інтактний контроль) 

− 5,82±0,47 41,1±7,6 

2 Трансплантація 

нативних мфПЗ 

− 5,27±0,62 123,4±32,3* 

3 Трансплантація 

культивованих мфПЗ 

− 6,77±1,78 110±33,5* 

4 Трансплантація мфПЗ 

після ГЗ в розчині НТК 

− 6,35±1,12 119,4±34,7* 

5 Трансплантація мфПЗ 

після ГЗ в розчині 

«Турусола» 

− 6,03±1,63 103,8±27,9 

6 Трансплантатція ОПЗ 

інтрапортально 

+ 8,57±1,72 32,2±13,4 

7 Трансплантатція 

інкапсульованих ОПЗ 

− 26,68±0,92 27,4±12,7 

Примітки: Кількість BrdU-позитивних клітин підраховано на однакову 

площу зрізу; * – відмінності кількості клітин вірогідні відносно показників 

інтактних тварин (Р<0,05) 

 

Таким чином, зменшення рівня глікемії відбувалося у тварин з 

трансплантатами як  острівців, трансплантованих інтрапортально, так і 

мфПЗ.  
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При інтрапортальній трансплантації ОПЗ у печінку нормоглікемію 

було досягнуто вже на 14 добу (див. розділ 3.4), після чого рівень глюкози 

знов почав збільшуватися. На 30-ту добу він становив 8,57±1,72. При цьому 

інтенсивність проліферації клітин у власній залозі реципієнта є меншою, ніж 

в разі трансплантації мфПЗ.  

При трансплантації мфПЗ рівень глюкози нормалізувався більш 

повільно, досягаючи показників нормоглікумії лише у 30-45 добу (див. розділ 

3.3). При цьому кількість проліферуючих клітин у тканині ПЗ реципієнтів 

набаго вище, ніж у контролі та в групах з трансплантацією ОПЗ. 

 Все це дає змогу припустити, що вірогідний механізм 

цукрознижуючого ефекту трансплантації в цих випадках був різний. У 

випадку інтрапортальної трансплантації ОПЗ ефект був досягнутий за 

рахунок замісної дії трансплантату. При цьому не відбувалося значної 

стимуляції проліферації у власних ПЗ реципієнтів. Послідуюче підвищення 

рівня глюкози було пов’язане з процесом відторгнення та деструкції 

трансплантованих острівців та відсутністю формування нових острівців у 

власній залозі. 

При трансплантації мфПЗ у підшкірну жирову клітковину зниження 

рівня глюкози до значень контрольних тварин було більш повільним та 

відбувалося на пізніх строках. При цьому у сайті трансплантації не було 

встановлено присутності тканини ПЗ. Це, вірогідніше всього, свідчить про те, 

що в організмі реципієнта механізм дії трансплантата є стимулюючим, а 

нормоглікемія в цьому випадку є наслідком відновлення β-клітинної маси 

власних залоз реципієнта. 

На основі отриманих результатів можна зробити висновок, що 

досягнення нормоглікемії  у тварин-реципієнтів з моделлю ЦД 1 типу та 

підшкірною трансплантацією мфПЗ на пізніх строках після пересадки 

відбувається за рахунок стимуляції регенераторно-відновлювальних процесів 

у власній залозі реципієнта. При цьому, у даному випадку трансплантація має 

стимулюючий вплив на ці процеси. Вірогідно, стимуляція відбувається при 
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деструкції підшкірного трансплантату в результаті відторгнення та 

заміщення сполучною тканиною. Підтверженням цьому є висновок Nir T., з 

співавт. [128], де автори висловлюють таку думку, що деструктивні β-клітини 

можуть забезпечувати мітогенні сигнали для проліферації β-клітин. До того 

ж висновку прийшли у своєму дослідженні Davidson P. з співавт. [58] при 

вивченні проліферації клітин у ПЗ після її часткового ушкодження. Крім 

того, в низку доказів цього феномену вкладається також встановлений 

раніше факт про часткову реверсію діабету після введення цитозольного 

екстракту з ПЗ [78]. 

В роботі [171] автори роблять припущення, що досягнення 

нормоглікемії після трансплантації призводить до умов, в яких вже не 

проявляється токсичність глюкози. Це в свою чергу може вплинути на цикл, 

пов'язаний з обміном β-клітин, стимулюючи їхню регенерацію в ПЗ 

реципієнта. Можливо, підшкірна трансплантація на перших строках після 

введення мікрофрагментів допомагає уникнути токсичності глюкози, 

знижуючи її рівень за рахунок інсулін-продукуючих клітин трансплантату. 

Надалі мікрофрагменти розпадаються в результаті відторгнення, виділяючи 

фактори проліферації β-клітин та стимулюючи регенераторно-

відновлювальні процеси у власній залозі реципієнта. Вірогідно, схожий 

процес має місце й при інтрапортальній трансплантації ОПЗ, де спочатку теж 

відбувається реалізація замісної дії трансплантату і зниження рівня глюкози 

у крові. Але стимулючий вплив на власну ПЗ в цьому випадку невеликий, 

можливо тому, що кількість введеної β-клітинної маси є меншою, ніж у 

випадку трансплантації мікрофрагментів.  

  

 Висновки за розділом: 

 1. За допомогою імуногістохімічних досліджень власних залоз 

реципієнтів  було встановлено регенераторно-відновлювальний 

вплив трансплантатів мфПЗ на власну ПЗ реципієнтів, який 
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полягав у збільшенні процесів проліферації як у екзокринному, так 

і ендокринному компартментах тканини. 

2. Кількість проліферуючих клітин у власних залозах реципієнтів 

була вищою у випадку трансплантації мфПЗ, ніж у випадку 

трансплантації ОПЗ. 

3. Передтрансплантаційна обробка тканини ПЗ (культивування, ГЗ 

у розчинах «НТК» або «Турусолі») значно не впливає на 

інтенсивність регенераторно-відновлювальних процесів у власній 

залозі реципієнтів. 
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Цукровий діабет –  поширена хвороба, яка займає третє місце серед 

причин смертності після серцево-судинних захворювань і раку. Це хронічне 

ендокринно-обмінне захворювання, що характеризується гіперглікемією, 

глюкозурією і обумовлене абсолютною або відносною інсуліновою 

недостатністю. Підвищений рівень глюкози в крові при інсулінозалежному 

цукровому діабеті (ЦД 1 типу) є причиною глікозилювання білків, що 

призводить до розвитку так званих пізніх ускладнень діабету, наприклад, 

діабетичних макро- і мікроангіопатій, нефропатій. Враховуючи, що 

інсулінозалежний цукровий діабет починається зазвичай в юнацькому віці і 

призводить до ранньої інвалідизації та зменшення тривалості життя хворих, 

дане захворювання є однією з найважливіших медико-соціальних проблем. 

Тяжкі порушення гомеостазу організму, зумовлені підвищення цукру 

крові при діабеті, призводять до необхідності пожиттєвого введення інсуліну 

хворому. Ризик виникнення гіпо- та гіперглікемічних ком при лабільній 

формі діабету 1 типу та ускладнень на системному рівні диктує необхідність 

пошуку нових методів корекції цукрового рівня. 

В даний час для стабілізації рівня глюкози в крові і корекції стану 

хворих ІЦД 1 типу застосовуються щоденні багаторазові (від 3 до 5) ін'єкції 

або безперервне підшкірне введення інсуліну за допомогою інсулінових 

помп. Але, оскільки замісна гормональна терапія не може детально 

відтворити функціонування залоз внутрішньої секреції у відповідь на 

фізіологічні замовлення організму, вона не здатна попереджати розвиток і 

прогресування пізніх ускладнень діабету. 

  У зв’язку з цим у теперішній час ведуться активні пошуки 

альтернативних способів корекції інсулінової недостатності. Одним з таких 

способів є трансплантація острівців підшлункової залози, її фрагментів або 

цілого органу.  
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Застосування трансплантації гормонально-активних клітин чи острівців 

підшлункової залози, як вже було неодноразово показано [169, 170], дозволяє 

не тільки стабілізувати вуглеводний рівень, але й може мати стимулюючий 

ефект на власну ушкоджену залозу [171]. Однією з головних переваг такого 

метода лікування діабету є те, що трансплантат працює в режимі вчасної 

відповіді на фізіологічні потреби організму в інсуліні (добові ритми, стрес 

тощо), що неможливо при введенні гормону зовні.  

Клінічне застосування алотрансплантації пов'язано з багатьма 

труднощами, серед яких привертають увагу такі питання, як способи 

передтрансплантаційної обробки та зберігання біоматеріалу, кращі сайти для 

гетеротопічної трансплантації, пролонгування функціонування алографту.  

  Торкаючись питань ендокринної трансплантології, треба відзначити, 

що для корекції інсулінової недостатності не є вкрай необхідною умова 

ортотопічної пересадки цілої підшлункової залози, тому що функціональною 

гормонсинтезуючою одиницею практично у всіх залозах є острівці.  

Таким чином, гетеротопічна трансплантація острівців або тканинних 

фрагментів, що їх містять, може бути також, а в деяких випадках, 

враховуючи складність хірургічного втручання при порожнинних операціях, 

і більш успішною, ніж пересадка залози на судинній ніжці. Тому 

перспективними для сучасної клінічної трансплантології є острівців або 

тканинні фрагменти. 

На протязі останніх десятиріч було показано ефективність 

використання ало- та ксенотрансплантацій органних культур підшлункової, 

щитоподібної, паращитоподібної залоз, наднирників та сім’яників для 

лікування післяопераційної або вторинної недостатності відповідних 

ендокринних залоз [16, 17, 33]. Аналізуючи цю низку робіт, можна 

відзначити, що максимальний термін існування чужорідної тканини в 

организмі реципієнта досягав 6-9 місяців [7]. 
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Таким чином, бурхливий розвиток трансплантології у ХХ-му сторіччі 

не тільки призвів до великих надбань, але й поставив нові питання щодо 

способів отримання, обробки та зберігання трансплантатів. 

В свою чергу, застосування способів гіпотермічного зберігання або  

кріоконсервування у трансплантології потребувало всебічне дослідження 

чутливості клітин до охолодження.  

Відомо, що в процесі низькотемпературного кріоконсервування 

клітини підпадають під дію багатьох фізико-хімічних факторів, які можуть 

бути шкідливими для збереження їхньої структурної та функціональної 

цілісності. Таким чином, вивчення особливості реагування клітин на зміни 

температури, осмотичного балансу та складу середовища є необхідним при 

використанні кріобіологічного підходу. 

Беручи до уваги все вищесказане, метою роботи було вивчення впливу 

гіпотермічного зберігання та кріоконсервування тканини ПЗ на її структурно-

функціональні властивості, а також  дослідження показників вуглеводного 

обміну у тварин з експериментальним цукровим діабетом після 

гетеротопічної трансплантації тканини або острівців ПЗ. 

Враховуючи великий потенціал тканин новонароджених тварин, 

зокрема свиней, до росту, гормонопродукції та самовідновлення, роботу було 

проведено на підшлункових залозах поросят 1-2 доби. В останні роки з 

впровадження нових геномних технологій свині розглядаються як  

потенційний вид тварин для отримання донорських органів, тканин та клітин. 

 Роботу було сплановано в декілька етапів. На першому етапі було 

потрібно протестувати in vitro структурно-функціональні властивості  

острівців або мікрофрагментів ПЗ неонатальних поросят з метою їх 

подальшої трансплантації тваринам з інсуліновою недостатністю.  

 В роботі було використано три типи перед трансплантаційної обробки 

свіжовиділеної тканини: культивування, гіпотермічне зберігання у 

манітолвмісних середовищах та кріоконсервування. Аналізу впливу цих 
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факторів на структурно-функціональну збереженість тканини 

підшлункової залози in vitro та при трансплантації й було присвячено 

наступні етапи роботи. 

Останній етап роботи полягав у проведенні узагальнюючих 

експериментів щодо встановлення відновлювального впливу 

трансплантатів різних видів обробки на стан власних залоз реципієнтів з 

моделлю ЦД 1 типу.  

 В результаті проведення експериментів вдалося отримати острівцеві-

подібні кластери з підшлункової залози неонатальних свиней у кількості 

96,3±23,1/залозу. Вони були інсулін-позитивні та здатні до глюкозо-

стимульваної секреції інсуліну.  

 Порівняльний аналіз гормональної активності фрагментів або острівців, 

отриманих з ПЗ неонатальних поросят, в умовах 4-добового культивування 

встановив схожу динаміку зміни рівня інсуліну, яка полягала у зменшенні 

вмісту інсуліну на третю добу та відновлення гормонопродукції у наступний 

час. Завдяки отриманим даним щодо рівню інсулінової секреції в культурі 

ОКПЗ та ОПЗ, було встановлено оптимальні терміни культивування, на яких 

відбувається максимальна секреція інсуліну та видалення екзокринних 

клітин. 

 Узагальнюючи результати досліджень щодо гіпотермічного зберігання 

протягом 24 год в комерційних іригаційних розчинах, що створені на основі 

манітолу, було встановлено, що НТК в цілому зберігає структуру тканини 

підшлункової залози та може бути використаний на етапі 

передтрансплантаційного зберігання. Використання розчину ц цією метою 

Турусол є менш доцільним.  

В умовах дії факторів кріоконсервування було встановлено 

закономірності розвитку структурних пошкоджень у тканині ПЗ, 

свіжовиділеної, культивованої або після ГЗ. При визначенні впливу 

кріоконсервування на функціональний стан фрагментів тканини ПЗ було 
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доведено оптимальність 10%-ої концентрації димексиду для збереження її 

структурно-функціональної активності в умовах заморожування. 

 

Встановлено, що кріоконсервування при використанні кріопротектору 

ДМСО у концентрації 10% та режиму охолодження 1ºС/хв дозволяє досягти 

досить високої збереженості інсулін-продукуючих клітин, що було 

підтверджено методом специфічного забарвлення з антитілами до 

хромограніну А.  

На наступномих етапах дослідження проводилися безпосередньо на 

фрагментах ПЗ, які були попередньо оброблені шляхом культивування, ГЗ 

або кріоконсервування. На основі результатів, отриманих в модельних 

експериментах на тваринах з цукровим діабетом 1 типу, були встановлені 

основні параметри виживання трансплантатів тканини ПЗ неонатальних 

поросят в організмі реципієнтів. Зокрема було показано, що попередня 

обробка тканини впливає на подальшу «долю» трансплантату та термін його 

збереженості. 

Встановлено, що заміщення секреторної тканини ПЗ в трансплантаті 

сполучною тканиною спостерігається вже на 15-22 добу, причому цей процес 

йде більш інтенсивно в культивованих фрагментах.  

Після підшкірної трансплантації мфПЗ новонароджених поросят 

тваринам з моделлю експериментального ЦД 1 типу нормалізація рівню 

глюкози відбувалася на 45 добу. Нормалізація рівня глюкози у тварин з 

моделлю експериментального ЦД 1 типу спостерігалася на тлі відсутності 

інсулін-продукуючої тканини ПЗ в трансплантаті, що передбачало існування 

у трансплантатах якихось специфічних факторів, здатних привести до 

неогенезу острівців у власній залозі реципієнта після трансплантації. 

Передтрансплантаційна обробка фрагментів тканини шляхом 

культивування або гіпотермічного зберігання у  розчинах НТК або Турусолі 

достовірно не впливала на динаміку зниження рівню глюкози після 

трансплантації.  
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Отримані дані дають можливість розробки технологічного процесу 

підготовки тканини ПЗ перед трансплантацією (рис. 4.1). Він може включати 

етапи забору тканини, перфузії для відмивання крові, подрібнення на 

фрагменти, гіпотермічне зберігання до трансплантації або до 

кріоконсервування.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.1. Схема технологічного процесу підготовки тканини ПЗ 

до трансплантації, який може бути розроблений на основі отриманих 

результатів 

Результати роботи свідчать, що технологічний процес може бути 

доповнений гіпотермічним зберіганням тканини у розчині НТК протягом 
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24 годин перед кріоконсервуванням у випадку необхідності 

транспортування до кріобанку. Крім того, етап низькотемпературного 

зберігання дає змогу всебічного тестування біоматеріалу на біосумісність 

та мікробіологічну контамінацію. 

Узагальнюючи дані щодо експериментального випробування 

трансплантації острівців тварина з моделлю ЦД 1 типу стало можливим 

зробити висновок про важливість вибору місця гетеротопічної 

трансплантації для функціонування та виживання трансплантованого 

біоматеріалу ПЗ. Після гетеротопічної трансплантації ОПЗ встановлено 

нормалізацію рівня глюкози у випадку інтрапортального введення ОПЗ. 

Підшкірна трансплантація інкапсульованих ОПЗ була неефективною, бо не 

призводила до нормалізації рівня глюкози. 

 Спираючись на дані мікроскопічного та морфометричного аналізу 

трансплантатів мфПЗ у сайті трансплантації, було отримано негативний 

результат щодо їхньої збереженості з часом. Однак при цьому 

спостерігалася нормалізація рівню глюкози у реципієнтів з моделлю ЦД 1 

типу. Пошук пояснення механізму цього ефекту призвів до встановлення 

факту, що підшкірний трансплантат тканини ПЗ неонатальних поросят має 

відновлювальний вплив на власну залозу тварини-реципієнта.  

 За допомогою імуногістохімічних досліджень з використанням маркеру 

проліферації BrdU було встановлено активацію процесів проліферації як у 

екзокринному, так і ендокринному компартментах ПЗ реципієнтів, після 

трансплантації. Кількість проліферуючих клітин у власних залозах 

реципієнтів була вищою у випадку трансплантації мфПЗ, ніж у випадку 

трансплантації ОПЗ.  

 Передтрансплантаційна обробка тканини ПЗ (культивування, ГЗ у 

розчинах НТК або Турусолі) значно не впливала на інтенсивність 

регенераторно-відновлювальних процесів у власній залозі реципієнтів. 
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 Таким чином, в представленої роботі було експериментально доказано, 

що використання ГЗ у манітол-вмісних розчинах НТК або Турусолі та 

кріоконсервування може бути використано на етапах підготовки тканини ПЗ 

неонатальних свиней до трансплантації. Було доказано існування 

цукрознижуючого ефекту підшкірної трансплантації у модельній системі на 

тваринах з експериментальним ЦД 1 типу, а також проведено теоретичне та 

експериментальне обґрунтування можливого механізму цього феномену.  
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Дисертаційна робота містить теоретичне обгрунтування та 

експериментальне вирішення задачі передтрансплантаційної обробки 

тканини ПЗ шляхом комбінованого культивування, гіпотермічного 

зберігання або кріоконсервування, що дозволило після трансплантації 

мікрофрагментів або острівців ПЗ нормалізувати рівень глюкози у 

реципієнтів з експериментальним ЦД 1 типу та активувати регенераторно-

відновлювальні процеси у власній ПЗ реципієнта. 

3. В результаті застосування методу ферментативної дезагрегації 

тканини та послідуючого розділення в градієнті щільності фіколу 

можливо отримати острівці з підшлункової залози неонатальних 

свиней у кількості 96,3±23,1/залозу. Отримані за таким способом 

острівці містять близько 55% дитизон-позитивних клітин, які здатні 

до глюкозо-стимульваної секреції інсуліну. 

4. Гіпотермічне зберігання протягом 24 год в розчині НТК в цілому 

зберігає структуру тканини ендокринних залоз та може бути 

використано як етап передтрансплантаційного зберігання. 

Використання розчину «Турусол» є менш ефективним.  

5. Кріоконсервування при використанні кріопротектору ДМСО у 

концентрації 10% та режиму охолодження 1ºС/хв дозволяє досягти 

досить високої структурної збереженості тканини ПЗ 

новонароджених поросят. Технологічний процес підготовки тканини 

перед кріоконсервуванням може бути доповнений гіпотермічним 

зберіганням тканини у розчині «НТК» на протязі 24 годин.  

6. Після підшкірної трансплантації мфПЗ новонароджених поросят 

тваринам з моделлю експериментального ЦД 1 типу спостерігається 

нормалізація рівня глюкози на 45 добу. Передтрансплантаційна 

обробка шляхом культивування або гіпотермічного зберігання у  

розчинах «НТК» або «Турусолі» достовірно не впливає на динаміку 

зниження рівню глюкози після трансплантації. 
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7. 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 і 

ендокринному компартментах тканини. Кількість проліферуючих 

клітин у власних залозах реципієнтів була вищою у випадку 

трансплантації мфПЗ, ніж у випадку трансплантації ОПЗ. 

Передтрансплантаційна обробка тканини ПЗ (культивування, ГЗ у 

розчинах НТК або «Турусолі») значно не впливає на інтенсивність 

регенераторно-відновлювальних процесів у власній залозі 

реципієнтів. 
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