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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Обґрунтування вибору теми дослідження. Одним із важливих напрямків
розвитку кріомедицини є вдосконалення існуючих і створення нових методів
обробки та довгострокового зберігання тканин, зокрема для реконструктивновідновлювальної хірургії. Позитивні результати використання ксенопротезування в
кардіохірургії (Карпенко А.А., 2013; Чернявський А.М., 2007; Mueller C., 2012)
спонукали фахівців до використання пластичного матеріалу в інших сферах
регенеративної медицини: в урології, гінекології, абдомінальній хірургії,
герніології, отоларингології, офтальмології, стоматології (Butler C.E., 2013;
Башков В.А., 2013; Никольський А.В., 2013).
Результати клінічних і експериментальних досліджень показали, що якість
тканинних імплантатів (ТІ) залежить від способу їх передімплантаційної обробки,
яка повинна включати наступні задачі: зниження імуногенності, cтабілізація
структури тканин, збереження адекватних механічних властивостей, cтерилізація.
Серед сучасних способів обробки ТІ найчастіше зустрічаються хімічні та фізичні.
В якості хімічних консервантів використовують різноманітні сполуки:
дифосфонати, глікозаміноглікани, поверхнево активні речовини та ін. (Rieder E.,
2004; Hudson T.W., 2004; Grauss R.W., 2003), основним консервантом є глутаровий
альдегід. Але за даними багатьох авторів ТІ, зокрема, з ксеноперикарда,
консервовані глутаровим альдегідом, мають залишкову антигенність і схильність
до кальцифікації, що є причиною стриманого ставлення до застосування у
клінічній практиці (Lee Н., 1990; Vesely I., 1988).
На даний час не розроблено оптимальних методів передімплантаційної
обробки ТІ, які б забезпечили їх стійкість до мінералізації та підвищили
зносостійкість.
Для вирішення цієї проблеми у відділі експериментальної кріомедицини
Інституту проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук
України (ІПКіК НАН України) запропоновано новий підхід до створення
девіталізованих ксеногенних ТІ з використанням фізичних факторів (ФФ)
(заморожування-відігрів та іонізуюче опромінення потоком електронів). Вперше
такий спосіб пройшов випробування під час створення судинних протезів малого
діаметра з артерій свині (Сандомирський Б.П. та ін., 2011; Пат. 68379, Україна).
Поширеним біоматеріалом є безклітковий бичачий і свинячий перикарди
(Пр). З огляду на результати успішного досвіду розроблений спосіб може
виявитися перспективним для створення ТІ на основі Пр і стулок аортального
клапана (САК) свині. Експериментальні дослідження дозволять вивчити
характеристики ксенотканин під впливом ФФ, визначити потенційні можливості
девіталізованих Пр і САК в якості ТІ та перспективи їх застосування в
реконструктивно-відновлювальній хірургії.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами, грантами.
Дисертацію виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт ІПКіК НАН
України відділу експериментальної кріомедицини: «Вплив низьких температур та
екстрактів серця і селезінкі на процеси некротизації і регенерації міокарду, судин
та хряща» (державний реєстраційний номер 0112U003133).
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Мета і завдання дослідження. Мета роботи – комплексна оцінка
ефективності девіталізуючої обробки перикарда і стулок аортального клапана
свині з використанням низьких температур та іонізуючого опромінення потоком
електронів для створення тканинних імплантатів.
Для досягнення цієї мети необхідно було вирішити наступні завдання:
1. Дослідити in vitro характер морфологічних змін тканин Пр і САК свині
після впливу низьких температур (-196°С), опромінення потоком електронів та їх
комбінованої дії.
2. Вивчити антигенні властивості Пр і САК після впливу низьких
температур і комбінованої дії низьких температур та опромінення потоком
електронів.
3. Вивчити зміни пружно-міцносних властивостей Пр і САК після впливу
низьких температур, опромінення потоком електронів та їх комбінованої дії.
4. Дослідити in vivo динаміку тканинної реакції на імплантацію Пр і САК
після впливу низьких температур, опромінення потоком електронів та їх
комбінованої дії.
5. Вивчити ступінь біоінтеграції і функціональну ефективність
девіталізованого комбінованою дією низьких температур та опромінення потоком
електронів ксеноперикарда на експериментальній моделі in vivo – пластика
дефекту стінки сечового міхура.
Об’єкт дослідження – вплив низьких температур, опромінення потоком
електронів та їх комбінованої дії на морфологічні, імунобіологічні та біомеханічні
характеристики перикарда і стулок аортального клапана свині для створення
тканинних імплантатів.
Предмет дослідження – перикард і стулки аортального клапана після
впливу низьких температур, опромінення потоком електронів та іх комбінованої
дії, а також після ксенотрансплантації.
Методи дослідження. У роботі використані наступні методи досліджень:
світлова, електронна та флуоресцентна мікроскопії; імуногістохімічний метод;
вивчення біомеханічних властивостей тканин за допомогою деформації
розтягнення; ультразвукове дослідження (УЗД); заморожування тканин, а також
застосовано 2 експериментальні моделі in vivo - підшкірна імплантація тканин та
пластика дефекта сечового міхура (СМ); статистичний аналіз результатів.
Наукова новизна отриманих результатів. Вперше для створення ТІ із
тканин Пр і САК свині використано спосіб девіталізації, заснований на
комбінованій передімплантаційній обробці ФФ (низькі температури і опромінення
потоком електронів) і обґрунтована доцільність його використання.
Вперше визначено характер дії комбінації низьких температур і
опромінення потоком електронів на структурні, антигенні властивості та основні
фізико-механічні показники деформації екстрацелюлярного матриксу (ЕЦМ)
(товщина, модуль пружності, межа міцності, відносне подовження, запас
деформативної здатності) тканин Пр і САК. Вперше показано, що такий підхід
забезпечує пошкодження клітинних елементів БМ і знижує експресію основного
ксеноантигена – епітопа Gal (α-1,3-галактозилтрансферази).
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Показано, що ЕЦМ девіталізованих комбінованою дією тканин зберігає
цілісність і володіє фізико-механічними властивостями, характерними для
нативних тканин як у поздовжньому, так і поперечному напрямках. Вперше
доведено, що після комбінованої дії досліджуваних ФФ підсилюються пружні
властивості тканин, що забезпечує структурну стабілізацію і можливість
консервування ТІ. При цьому ксеноімплантати зберігають запас міцності,
каркасність, еластичність, здатність до розтягнення, стійкість до зламу та скручування.
Доведено, що комбінована обробка Пр і САК значно знижує імунну
відповідь організму реципієнта на їх імплантацію, сприяє регенерації власних
тканин реципієнта та уповільнює швидкість біодеградації імплантованих тканин.
Вперше показано, що тканини перикарда після комбінованої дії ФФ
вбудовуються і відновлюють цілісність стінки СМ, адекватно функціонують в
умовах агресивного середовища протягом року. На місці імплантації
забезпечується ріст тканин без ознак рубцювання або інкапсуляції, а також
розвитку реакцій відторгнення та імуногенного запалення.
Практичне значення отриманих результатів. У результаті проведення
комплексу робіт отримано новий вид тканинних ксеноімплантатів, які
характеризуються високим ступенем девіталізації тканин, збереженістю їх
біомеханічних властивостей, зниженням антигенного потенціалу.
Отримані на експериментальних моделях in vivo сприятливі характеристики
девіталізованих ксенотканин (відсутність гострих імуногенних реакцій, адекватне
функціонування протягом року) свідчать про доцільність проведення доклінічних
і клінічних досліджень, результати яких дозволять сертифікувати ТІ для
наступного використання в клінічній практиці.
Особистий внесок здобувача. Вибір теми дисертаційної роботи,
постановка мети і задач, вибір об’єкта і методів дослідження, обґоворення
отриманих експериментальних результатів і формулювання висновків виконані
під керівництвом професора Б.П. Сандомирського.
Представлені до захисту наукові результати отримано, оброблено і
проаналізовано дисертантом особисто. Автором самостійно опрацьовано
спеціалізовану літературу за темою дисертації, проведено інформаційнопатентний пошук, виконано експериментальні дослідження. Дисертант брав
активну участь у написанні та підготовці до публікації всіх статей і тез за темою
дисертації, проводив статистичну обробку та аналіз отриманих результатів,
розробив основні положення і висновки дисертації. Співавтори публікацій
І.П. Михайлова, М.В. Рєпін, М.О. Чиж, Л.М. Марченко, Т.П. Говоруха,
А.М. Довбня, Г.Д. Пугачов, Д.В. Бизов, В.Л. Хавін, Г.А. Божок, О.Б. Ревенко,
О.С. Горленко надали допомогу в проведенні оптичної, електронної,
флуоресцентної мікроскопії, виміри біомеханічних властивостей тканин та
опромінення експериментальних зразків, забезпечили консультативну та технічну
підтримку.
В опублікованих зі співавторами роботах особистий внесок здобувача полягає:
- у роботах [1–22] – в участі у плануванні експериментів, аналізі результатів,
проведенні статистичного аналізу, обґоворенні отриманих результатів,
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формулюванні висновків, написанні та оформленні матеріалів, статей та тез;
отриманні, заготівлі тканин для подальших експериментів;
- у роботах [1, 4, 5, 7, 8, 10–15, 17, 18, 20, 21] – в участі у підготовці
гістологічних препаратів, аналізі гістологічної структури Пр і САК після впливу
ФФ і ксеноімплантаціі;
- у роботах [3, 6–11, 13, 16, 21] – у виконанні під контролем одноосного
розтягування тканин;
- у роботах [5, 12, 14, 15, 20, 21] – у виконанні підшкірної імплантації
досліджуваних груп тканин тваринам;
- у роботах [4, 19, 21, 22] – у підготовці кріозрізів і препаратів для
флуоресцентної мікроскопії;
- у роботах [4, 12, 15, 17, 18, 20, 21] – у виконанні трансплантації
девіталізованого лоскута Пр у стінку СМ кролів і заборі БМ для наступних досліджень.
Апробація результатів дисертації. Основні положення роботи були
представлені та обґоворені на наукових форумах: міжнародних конференціях
молодих вчених «Холод в біології та медицині» (Харків, Україна, 2013, 2015–
2017); Міжнародній конференції «3rd Congress of Croatian Physiological Society and
1st Regional Congress of Physiological Society» (Рієка, Хорватія, 2013);
Міжнародній конференції «SLTB 2013» (Ганновер, Німеччина, 2013); науковопрактичній конференції молодих вчених «Медицина XXI століття» (Харків,
Україна, 2013); VII, VIII Всеросійських з’їздах трансплантологів (Москва, Росія,
2014, 2016); Міжнародній конференції «Freezing biological time: 50th Anniversary
Celebration, Annual Scientific Conference & AGM» (Лондон, Велика Британія,
2014); науково-практичній конференції «Лікування ран і їх наслідків: досвід,
досягнення і перспективи» (Донецьк, Україна, 2014); Міжнародній конференції
«1st Central European Conference on Regenerative Medicine – CECRM-2015»
(Бидгощ, Польща, 2015); Міжнародній конференції «CRYO2015 Annual Meeting of
the Society for Cryobiology» (Острава, Чехія, 2015); Міжнародній конференції «42th
Annual ESAO Conference» (Левін, Бельгія, 2015); науково-практичній конференції
«Урологія, андрологія, нефрологія – 2016» (Харків, Україна, 2016); III
Російському національному конгресі «Трансплантація і донорство органів»
(Москва, Росія 2017).
Публікація матеріалів. За матеріалами дисертації опубліковано 22 роботи,
в тому числі 5 статей (з них 3 статті в спеціалізованих наукових журналах,
рекомендованих МОН України, 2 статті в зарубіжних наукових журналах, 4 статті
включено до Міжнародної науково-метричної бази Scopus) та 17 тез доповідей на
конференціях.
Обсяг і структура дисертації. Дисертаційну роботу викладено на
190 сторінках друкованого тексту. Робота складається з наступних розділів:
анотація; вступ; огляд літератури; матеріали і методи дослідженя; 2 розділи
власних досліджень і їх обговорення; аналіз і узагальнення результатів
дослідження; висновки; список використаних джерел; додаток. Список літератури
включає 288 джерел, у тому числі 232 зарубіжних розміщених на 31 сторінках.
Роботу ілюстровано 4 таблицями і 53 рисунками, з яких 45 мікрофотографій.
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі подано загальну характеристику роботи, обґрунтовано
актуальність теми дисертації, описано зв'язок роботи з науковими програмами і
темами, сформульовано мету і основні задачі дослідження, визначено особистий
внесок здобувача, наукову новизну та практичне значення роботи, представлено
дані апробації та публікації результатів і структура дисертації.
У розділі 1 представлено аналіз наукових робіт, який висвітлює
актуальність застосування БМ із ксенотканин у хірургії; описано існуючі способи
їх обробки, проаналізовано особливості, недоліки та переваги. Визначено
актуальність пошуку нових способів створення БМ для реконструктивної хірургії.
У розділі 2 представлено загальну характеристику об’єктів, методів і
матеріалів досліджень. Матеріалом дослідження була тканина Пр і САК свині, яку
розподілили за групами: N – нативні тканини; R – опромінені в дозі 25 кГр; F –
після заморожування(–196°С)-відігріву; FR – після заморожування-відігріву і
подальшого опромінювання в дозі 25 кГр. Тканину піддавали девіталізуючій
обробці (Пат. 68379, Україна).
Морфологічний аналіз застосовували для дослідження тканини Пр і САК
після експериментальних фізичних впливів, опису змін структури біоімплантатів
після підшкірної імплантації та дослідження ксеноперикардіального лоскута після
трансплантації в стінку СМ. Мікропрепарати забарвлювали гематоксиліном і
еозином, пікрофуксином за методом Ван Гізон (Коржевский Д.Е. и др., 2010;
Ліллі Р., 1960). Тканинну реакцію досліджували на мікроскопі «СETI» («Medline
Scientific», Велика Британія) з камерою «SIGETA» (Китай), мікрофотографії
обробляли цифровою камерою «Toup VIEW» («SIGETA»). Ультратонкі зрізи,
отримані на «УМТП-7» («SELMI», Україна), контрастували уранілацетатом і
цитратом свинцю (Conklin B., 2002), досліджували в електронному мікроскопі
«ПЕМ-125К» («SELMI») при прискорювальній напрузі 75 кВ, з системою зйомки,
аналізу зображення «САЗ-01А» («SELMI»), CCD-камерою «DX-2» і пакетом
програм фірми «KAPPA» (Німеччина).
Стан колагену (К), еластину (Ел) і ендотеліальних клітин (ЕК) вивчали
імуногістохімічним методом, виявляючи експресію кролячих поліклональних
антитіл «Collagen I antibody» і «COL3A1 antibody [C2C3], C-term», «Elastin [BA-4]
antibody» («GeneTex», Німеччина), ЕК («CD31 antibody [JC/70A]») («DAKO»,
Данія). Дослідження проводили на мікроскопі «Primo Star» («Carl Zeiss»,
Німеччина) з використанням програми «AxioCam (ERc 5s)» («Carl Zeiss»).
Для оцінки тканинної реакції на імплантацію зразків тканин усіх груп і
імуногістохімічних міток використовували напівкількісні шкали.
Імуногістохімічним методом вивчали експресію основного ксеноантигена
епітопа α-Gal на ендотеліальній поверхні тканин. Зрізи виготовляли на кріостаті
«MEV» («SLEE MEDICAL GM BH», Німеччина). Використовували первинні
мишачі антитіла mAb M86 («Enzo Life Sciences», США) і вторинні кролячі
антимишачі FITC-кон’юговані антитіла. Зразки досліджували флуоресцентним
мікроскопом «IX-71» («Olympus», Японія). Контроль фарбування: кровоносні
судини свині – високий рівень мічення, судини людини – відсутність мічення.
Морфометричний аналіз позитивно забарвлених клітин здійснювали в 9–10 зрізах
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кожного зразка (×20) у 20–25 полях зору програмою «AxioVision Rel.4.8» («Carl
Zeiss»). Відносну площу експресії епітопа α-Gal (%) розраховували за формулою:
Sвідн = Sекс/Sзаг×100%; Sекс – сумарна площа, яку займають імунопозитивні клітини
в зразку; Sзаг – загальна площа ендотеліальної поверхні зразка.
Для вивчення фізико-механічних властивостей зразок тканини розтягували
на деформаційній машині «FP 100/1» («VEB TIW Rauenstein», Німеччина) до
моменту порушення цілісності. Швидкість деформації V складала 60 мм/хв,
максимальне навантаження F – 4,0 кг. Основні показники розраховували за
формулами (Пат. 2430746, РФ; Пат. 68379, Україна): λ = Fmax/S, де λ – межа
міцності, МПа; Fmax – максимальна сила розтягнення, Н; S – площа поперечного
перерізу зразка, мм2; E = (F2–F1)L0/S(L2–L1), де E – модуль пружності, МПа; F1 –
початкова сила розтягування в зоні пружніх деформацій, Н; F2 – кінцева сила
розтягування в зоні пружності, Н; L1 – довжина зразка при F1, мм; L2 – довжина
зразка при F2, мм; L0 – початкова довжина зразка, мм; L = (L2–L1)/L1×100%, де L –
відносне подовження, %; L1 – початкова довжина зразка, мм; L2 – довжина зразка
під час навантаження у момент початку розриву, мм; δ = L2/L1, де δ – запас
деформативної здатності; L1 – початкова довжина зразка, мм; L2 – довжина зразка
під час навантаження у момент розриву, мм.
Тканинну реакцію на імплантацію зразків груп Пр і САК оцінювали
маркерами приживлення після підшкірної імплантації за методом M. Fishbein та
співавт. (1982). Експеримент проводили на 5–6-місячних самцях білих
безпородних щурів (n = 85). Тварин виводили з експерименту на 7- та 14-ту доби,
через 1, 3, 6 і 12 місяців. Комплекс тканин лопатки щурів, включаючи
імплантовану структуру, вирізали і досліджували мікроскопічно.
Біоінтеграцію та функціональну ефективність ксеноперикарда (група FR)
вивчали на моделі in vivo – здійснювали пластику дефекта стінки СМ (рис. 1).
Експеримент проводили на кроликах породи Шиншила (n = 19) масою 3,1–4 кг.
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Рис. 1. Етапи операції (1–5) з пластики СМ. Розмір лоскута Пр 2,5 × 2 см (стрілка)
Для визначення функціонального стану СМ виконували динамічний УЗДконтроль сканером «Сономед-500» («СПЕКТРОМЕД», Росія), лінійний датчик –
(7,5 МГц). Тварин виводили з експерименту через 3, 4, 6, 7 місяців після операції,
СМ досліджували макро- і мікроскопічним методами (табл. 1).
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Експерименти на тваринах виконані у відповідності з вітчизняними і
міжнародними біоетичними нормами.
Статистичну обробку отриманих результатів здійснювали за допомогою
програмного забезпечення «SPSS Statistics-17.0» («SPSS», США) та «Microsoft Office
Excel» (США). Дані в таблицях наведено як середнє значення ± стандартне
відхилення. Отримані експериментальні дані обробляли залежно від характеру
їхнього розподілу: за допомогою t-критерія Ст’юдента (параметричний метод
статистичного аналізу) або критерія Манна-Уїтні (непараметричний метод
статистичного аналізу). Відмінності вважали статистично значущими при p<0,05.
Таблиця 1

Загальна схема виконаних досліджень
Об’єкт
Перикард
N, F, R, FR
Стулки
N, F, R, FR
СМ
кролика
Всього

Оптична,
Фізикоелектронна
механічні
мікроскопія,
випробування
імуногістохімія
Зразки тканин
272

80

116
388

Трансплантація
Підшкірна

Пластика
СМ

Експериментальні тварини
Щури
Кролики
19
85
–
–
–

80

УЗД

85

38
19

38

РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Вплив низьких температур, опромінення потоком електронів та їх
комбінованої дії на структуру та біомеханічні властивості тканин Пр і САК.
Дослідження мікроструктури Пр і САК групи F показало, що колагеновоеластичний каркас у порівнянні з нативними тканинами має чіткий гладкий контур
із правильною поздовжньо-паралельною орієнтацією фібрил, але з вираженим
зниженням звивистості. Зміни полягали в ущільненні і більш компактному
розташуванні волокон, структурна цілісність яких була практично не порушена.
Визначалися деформовані та сегментовані ядра фібробластів (ознаки каріорексису).
Формувалися осередки десквамації ендотеліальної вистілки, в ЕК виявлялися
гетерогенність і поліморфізм, що свідчило про високий ступінь пошкодження.
Однак реакція на CD31 була позитивною, що було ознакою збереження антигенної
структури ЕК (рис. 2, А).
У групі R фібрили тканин мали паралельне розташування з вузькими
міжпучковими просторами. Серед волокон виявлялися поодинокі фібробласти і
фіброцити. Ядра клітин були деформовані, пікнотичні, цитоплазма значно втрачала
обсяг і базофілію (рис. 2, Б). Клітини перебували в стані некробіозу та каріорексису.
Дуже слабка експресія маркера ЕК (+) свідчила про пошкоджуючий вплив радіації,
аж до загибелі клітин із втратою ними антигенних властивостей. Судинні клітини
виглядали сплощеними, мали різко витягнуту форму, їх стики були стерті,
цитоплазма була мізерною. Більшість ядер знаходилася в стані пікнозу (рис. 2, В).
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Будова Пр групи FR відповідала щільній волокнистій сполучній тканині
(ВСТ) і мала ознаки нативних зразків. Пучки колагенових волокон (КВ) Пр щільно
прилягали, утворюючи досить товсті тяжі, між якими локально виявлялися
простори, заповнені тонкими фрагментованими волокнами. У САК структурне
диференціювання також зберігалося. Фібрили мали менш виражену звивистість,
ритмічність і знижену інтенсивність забарвлення К I, III типів (++), що свідчило про
зменшення антигенного білкового складу К (рис. 2, Г). Розвивалися важкі
ушкодження клітин, які проявлялися некробіозом і некрозом фібробластів із
тотальною десквамацією ЕК, та характеризувалися практично повною відсутністю
експресії маркера CD31 (табл. 2).

Б

A

Рис. 2. Стулки групи F (А)
та групи R (В) (стрілки).
Реакція з CD31, х 400;

В

Г

перикард групи R (Б);
забарвлювання
гематоксиліном і еозином,
A
х 400;
перикард групи FR (Г).
Реакція до «Collagen I
antibody», х 400

Експресія маркерів елементів тканин
Тканина

Групи

К I типу

К III типу

Ел

Таблиця 2
ЕК

+++
+++
+++
–
+++
+++
+++
–
Пр
++
++
++
–
++
++
++
–
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
++
САК
++
++
++
+
++
++
++
+/0
Примітка: 0 – відсутність реакції; + – слабка вогнищева; ++ – помірна
вогнищева; +++ – виражена інтенсивність реакції.
N
F
R
FR
N
F
R
FR
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В ультраструктурі тканин групи F найбільшу уразливість проявляла
ендотеліальна вистілка САК і мезотелій Пр, які практично були відсутні. Клітинні
елементи мали ознаки набряку органел, деструкції крист мітохондрій,
гетерохроматизації ядер, розширення цистерн ендоплазматичного та перинуклеарного простору при цілісності цитолеми. Близькими до нативних були КВ і
ЕВ, що проявлялося в збереженні білково-полісахаридних комплексів (БПК), які
зв’язують колагенові фібрили. Серед пучків спостерігалися електронно-світлі
порожнини, які, можливо, є результатом гідратації тканини.
У тканині Пр і САК групи R переважали деструктивні зміни всіх клітинних
елементів:конденсація хроматину, порушення цілісності цитолеми, вакуолізація
органоїдів цитоплазми; деендотелізація САК і десквамація мезотелію Пр.
Опромінення призводить до часткової дисоціації БПК і утворення просвітлених
порожнин між фібрилами.
У групі FR ендотеліальна вистілка САК і мезотелій Пр повністю були
відсутні. У сполучнотканинних клітинах обох тканин спостерігалися
гетерохроматизація ядер, вакуолізація органоїдів цитоплазми (рис. 3, А) і
локальна деструкція цитолеми. Навколо клітин пухкої сполучної тканини (ПСТ) і
між пучками КВ і ЕВ спостерігалися великі електронно-прозорі порожнини,
наявність яких свідчить про гідратацію тканини (рис. 3, Б). Найбільш стійкими
виявилися волокнисті компоненти: зберігалася архітектоніка фібрил і БПК.

Б

Рис. 3. Ультраструктура Пр (група FR): А – гетерохроматизація ядра і
вакуолізація цитоплазми; Б – збереження тонкої організації колагенових
фібрил; Я – ядро; В – вакуолі; КВ – колагенові волокна; КФ – колагенові
фібрили; БПК
Результати вимірювання відносної площі експресії епітопа α-1,3-Gal на
поверхні САК та Пр після дії низьких температур і комбінованого впливу
представлені в табл. 3.
Статистичний аналіз показав, що відносна площа експресії зменшилася в
групі F в 2 рази, в групі FR – у 3 рази порівняно з нативними тканинами. При
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цьому Sекс в тканинах групи FR статистично значуще менша порівняно з групою F
(табл. 3). Таким чином, після комбінованої дії експресія основного ксеноантигена
у тканинах різко знижується.
Відносна площа експресії епітопа α-Gal, % (M ± m)
Досліджувані
тканини
Пр
САК

N
67,64 ± 3,24
77,23 ± 2,78

Групи
F
32,94 ± 1,87*
41,86 ± 2,76*

Таблиця 3

FR
23,52 ± 2,29*, #
22,00 ± 1,80*, #

Примітка: *, # – відмінності статистично значущі порівняно з групами N і F
відповідно, р < 0,05.
Кількісне значення експресії епітопа α-Gal у досліджуваних групах корелює з
морфологічними змінами в тканинах після зазначених дій. Оскільки ЕК є найбільш
важливими та критичними елементами, які несуть антиген, то при їх пошкодженні
різко зменшується кількість місць зв’язування реактивних антитіл і тим самим
блокується взаємодія антиген-антитіло. Ми вважаємо, що випромінювання та
низькі температури у сполучній тканині призводять до елімінації епітопа α-Gal за
рахунок зміни його структури, що виключає зв’язування з ним ксенореактивних
антитіл. Таким чином знижується антигенний потенціал тканин після комбінованої
дії ФФ.
Біомеханічні властивості тканин Пр і САК після впливу низьких
температур, опромінення та комбінованої обробки. У групі F модуль
пружності Пр (E) не змінився порівняно з контролем, а міцність (λ) зменшилася
на 30% при поздовжній (l) і поперечній (r) деформації. Пластичні властивості в
обох напрямках навантаження зменшилися: L на 40 і 73%, а δ на 27 і 34%
відповідно. У групі R показник Е знизився на 57% тільки при l-деформації, а
показник λ різко зменшився на 76% в обох напрямках навантаження. Показники δ і L
значуще зменшилися при l-навантаженні (на 40 і 17% відповідно). У групі FR
показник Е різко збільшився: під час l-деформації у 2,5 рази та r-деформації – у 2
рази. Значення λ при l-деформації залишалося на рівні контролю, а при r-деформації
зменшилося на 42%. Показники L та δ в обох напрямках зменшилися в 3 і 3,5 рази та
на 28 і 33% відповідно (табл. 4).
В групі F показники Е і λ тканини САК залишалися на рівні нативних
значень в обох напрямках, а L і δ значуще зменшилися відповідно на 32 і 3% в lнапрямку. В групі R значення Е і λ зберігалися, L у двох напрямках навантаження
перевищував контроль в 2,2 рази, δ – у 1,1 рази. У групі FR значення Е тільки при
l-деформації було більше в 2,5 рази порівняно з контролем, λ – на 28% тільки
при l-деформації. Пластичні показники L і δ у l-напрямку знизилися на 47 і 5%
(табл. 4).
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Фізико-механічні показники Пр і САК (M ± m)
Показники
E, МПа
λ, МПа
L, %
δ
E, МПа
λ, МПа
L, %
δ

Напрямок
деформації
l
r
l
r
l
r
l
r
l
r
l
r
l
r
l
r

Таблиця 4

Групи

N

R

F
Перикард
67,25±6,1
29,34±5,5* 126,24±13,24*
47,08±8,6
16,56±2*
110,34±18*
35,19±1,8
8,46±0,51*
24,92±1,46*
25,88±2,2
6,48±0,59*
17,13±0,62*
76,27±4
45,56±6*
29,17±2,73*
87,16±25,75 52,92±2,48*
22,82±2,73*
1,76±0,04
1,46±0,06*
1,29±0,03*
1,87±0,25
1,53±0,02*
1,23±0,03*
Стулки
72,63±14,5 26,73±4,5* 111,96±18,54*
20,26±9,13
5,63±2
17,46±2,5
4,82±0,6
4,9±0,8
4,46±0,53
1,63±0,3
1,34±0,2
1,52±0,2
12,14±1,2
27,1±2,17*
8,17±1,17*
14,72±3,06 32,62±1,89*
13,98±1,6
1,12±0,01
1,27±0,02*
1,08±0,01
1,15±0,03
1,33±0,01*
1,14±0,02

FR
172,52±21,3*
88,01±3,4*
29,85±2,9*
15±0,7*
26,69±1,7*
24,91±1,4*
1,27±0,02*
1,25±0,01*
180,6±16,75*
23,12±8
6,67±0,37*
1,98±0,16
6,41±0,53*
15,45±2,4
1,06±0,005
1,15±0,02

Примітка: * – відмінності статистично значущі відносно контролю,
p < 0,05.
Таким чином, жорсткість зразків після комбінованої дії ФФ перевищувала
значення в зразках, підданих тільки заморожуванню-відігріву або опроміненню.
Міцнісні властивості тканин у поздовжньому напрямку зберігалися в тканині Пр
на рівні нативних тканин і посилювалися у САК; пластичні властивості тканин Пр
і САК зберігалися.
Вивчення тканинної реакції на імплантацію тканин Пр і САК на
експериментальній біологічній моделі in vivo. Запальні процеси у щурів після
імплантації зразків групи F були менш вираженими і згасали швидше, виявлялися
тільки в помірній лейкоцитарній інфільтрації на 7-14 добу спостереження.
Тканинні імплантати мали вигляд досить компактної структури і зберігали
цілісність в оточенні тонкої капсули з ПСТ. Лізис ТІ відбувався повільно з
одночасним проростанням аутогенними клітинами і судинами. Через 6 місяців
розділявся на фрагменти різного розміру.
Зразки групи R у цілому були подібні до зразків групи F, за винятком більш
спокійної реакції з боку тканин реципієнта та більш швидкої резорбції ТІ. Через
місяць запальна реакція оточуючих тканин зменшувалася або зникала, рідко
визначалося скупчення пігментованих макрофагів, лімфоцитів. Виявлялося
порушення компактності та цілісності ТІ, який представлено великими
фрагментами і разволокненням пучків. На більш тривалих термінах
сполучнотканинна капсула навколо фрагментів ТІ не визначалася, однак
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продовжувалися його розволокнення і фрагментація. Клітинні елементи
макрофагального ряду здійснювали поступовий лізис ТІ.
Вираженість запальної реакції у відповідь на ТІ групи FR зменшувалася в
тканинах ложа реципієнта, навіть на ранніх етапах (7-ма доба). З 14-ої доби менш
виражена запальна фаза приводила до швидкого формування і дозрівання
сполучнотканинної капсули. Виявлялися перші ознаки формування волокнистої
капсули. Через місяць вона була добре виражена та зберігалася в такому ж вигляді
через 3 і 6 місяців. Таким чином, порівняно слабка і згасаюча запальна реакція в
оточуючій тканині, швидка зміна поліморфноядерної клітинної популяції на
лімфомакрофагальну (до 14-ої доби), активний ангіогенез і швидке формування
зрілої сполучнотканинної капсули призводили до того, що ТІ швидко проростав
тканинами реципієнта з наявністю вузької обмежувальної капсули. До 6-ти
місяців основна маса ТІ залишалася компактною і зберігала характерну будову з
численними фібробластами і функціонуючими мікросудинами. Через рік ТІ
зберігав свою структурну цілісність і був оточений сполучною тканиною без
ознак запалення (рис. 4). В ТІ спостерігали компактність пучків із гофрованою
структурою, незначну крайову макрофагальну активність (рис. 4).

Рис. 4. Стан тканини Пр групи FR і
структура оточуючих тканин через рік
після імплантації. Безперервний тяж
імплантату (стрілка); забарвлювання
гематоксиліном та еозином, ×40

Вивчення
морфологічної
характеристики
і
функціональної
ефективності модифікованого ксеноперикарда при пластиці дефекту стінки
сечового міхура. Після пластики дефекта стінки СМ усі тварини проявляли
фізіологічну активність. Випадків відторгнення матеріалу і ускладнень у
післяопераційному періоді не виявлено. На всіх термінах спостереження
ксеноперикард зберігав структурну цілісність і служив каркасом для формування
повноцінної стінки СМ. Невеликі периферичні ділянки піддаються лізису. До 3-х
місяців у ТІ відбувалися перебудова колагенової структури і епітелізація слизової
оболонки. Складчастість вже сформована, в глибоких шарах відзначено
проростання вузьких шарів гладком’язових клітин із боку нативної тканини СМ.
Через 6 місяців локалізація протеза з зовнішньої поверхні СМ важко визначалася
(рис. 5, А). Слизова поверхня протеза не відрізнялася від нативної тканини СМ і
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плавно переходила в його стінку. Ультразвукове дослідження показало нормальну
наповнюваність та повну скоротність СМ під час сечовипускання, потовщення
стінки в ділянці трансплантації та каменеутворення не спостерігалося (рис. 5, Б).
Мікроскопічно внутрішня поверхня протеза представлена нормальною слизовою
оболонкою, яка була вистелена повністю сформованим епітелієм з фенотиповими
ознаками перехідного епітелію. Епітелій вбудовується в структуру стінки СМ,
віднов-люючи її цілісність, тобто відбувається повна епітелізація дефекту без
ознак рубцевої деформації. Через 7 місяців у нижніх шарах формується майже
безперервний м’язовий пласт. У тканині реципієнта реактивних явищ не
виявлено.

А

Б

В

Г

Рис. 5. Сечовий міхур кролика через 6 місяців після трансплантації
девіталізованого Пр: А – макроскопічна фотографія (стрілка – важко визначається
локалізація протеза); Б – УЗД (сформована ділянка стінки СМ); В – нормальний
перехідний епітелій, численні вертикальні мікросудини, поодинокі міоцити
мігрують з боку нативної тканини СМ; забарвлювання гематоксиліном і еозином,
×250; Г – вузькі пласти міоцитів наростають на перикард (стрілки);
забарвлювання за Ван-Гізоном, ×400
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ВИСНОВКИ
В дисертаційній роботі наведене теоретичне і експериментальне
узагальнення результатів досліджень, спрямованих на створення та довгострокове
зберігання тканинних імплантатів для подальшого застосування в
реконструктивно-відновлювальній хірургії. Експериментально обґрунтована
доцільність і ефективність застосування способу комбінованої девіталізуючої
обробки тканин перикарда і стулок аортального клапана серця свиней з
використанням фізичних факторів (заморожування до -196°С-відігрів і
опромінення потоком електронів) для створення тканинних ксеноімплантатів.
Ефективність застосованого способу комбінованої обробки (тканинних)
ксеноімплантатів підтверджена високим ступенем девіталізації тканин,
збереженістю їх біомеханічних властивостей, зниженням антигенного потенціалу,
відсутністю ознак відторгнення і виникнення запальних процесів після
імплантації ксенотканин.
1. Заморожування-відігрів тканин перикарда і стулок клапана призводило до
пошкодження клітинних елементів (ендотеліоцити, фібробласти, фіброцити),
формування осередків десквамації ендотеліальної вистілки, утворення порожнеч в
стромі тканин. Зміни сполучнотканинної структури полягали в ущільненні та
більш компактному розташуванні колагенових і еластинових волокон, структурна
цілісність яких практично не була порушена по відношенню до інтактних.
2. Опромінення тканин потоком електронів в дозі 25кГр викликало розвиток
важких ушкоджень переважно клітинних елементів: формування некрозу,
некробіозу, деендотелізацію створок клапана і десквамацію мезотелію з поверхні
перикарда, втрату антигенних властивостей цих тканин, проте не чинить
суттєвого впливу (вираженої шкідливої дії) на структуру екстрацелюлярного
матриксу.
3. Комбінована дія фізичних факторів (заморожування-відігрів і
опромінення потоком електронів) забезпечувала високий ступінь девіталізації
перикарда і стулок клапана, викликала деструктивні зміни клітинних елементів,
призводила до деградації та втрати поверхневої вистілки (ендотелій, мезотелій),
зниженню експресії маркерів колагенів I і III типів, еластину, та практично повної
відсутності експресії маркера CD31. Зміни сполучнотканинних структур полягали
в ущільненні та більш компактному розташуванні колагенових і еластинових
волокон, структурна цілісність яких практично не була порушена,
ультраструктура зберігала архітектоніку фібрил і білково-полісахаридних
комплексів, що забезпечує каркасні властивості, міцність, пружність і
еластичність.
4. Експресія основного ксеноантигена епітопа a-Gal у перикарді та стулках
клапана значно знижувалася під дією фізичних факторів: в 2 рази після
заморожування-відігріву і в 3 рази – після комбінованої дії, що підтверджує
значне зниження антигенного потенціалу ксенотканин.
5. Фізико-механічні властивості тканин перикарда і стулок клапана,
девіталізованих комбінованою дією фізичних факторів, демонстрували
підвищення модуля пружності перикарда і стулок в 2-2,5 рази у поздовжньому і
поперечному напрямках, збереженість межі міцності для перикарда та її
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збільшення для стулок на 28% наряду зі зменшенням показника відносного
подовження перикарда у 3-3,5 рази (в обох напрямках), стулок – на 47% і
незначним зменшенням запасу деформативної здатності – на 28-33% для
перикарда і на 5% для стулок. Девіталізовані тканини характеризуються
посиленням пружності, збереженням міцності, здатності до деформування
(розтягнення) у всіх напрямках, стійкості до зламу і скручування.
6. Встановлено значне зниження імунної відповіді на девіталізовані
комбінованою дією фізичних факторів імплантати, про що свідчать слабка
запальна реакція тканин реципієнта, швидке і інтенсивне формування зрілої
сполучнотканинної капсули і активний ангіогенез, який викликав швидке
проростання і інтеграцію в тканини реципієнта. Через рік межа між імплантатом і
сполучною тканиною зникала, ознак капсули не спостерігалося – імплантат
повністю проростав власною тканиною тварин, що свідчить про його
ремоделювання.
7. Проведена пластика дефекта сечового міхура тканиною девіталізованого
комбінованою дією фізичних факторів ксеноперикарда показала на протязі 1 року
спостережень відсутність ознак відторгнення імплантату, витримування
фізіологічних навантажень в умовах агресивного середовища, виконання функції
каркаса у резекційованій ділянці та забеспечення надійного відновлення
анатомічної цілісності і функціональних параметрів сечового міхура.
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АНОТАЦІЯ
Манченко А.О. Вплив низьких температур і потоків електронів на
тканини перикарда і стулок клапана серця при їх консервуванні
(експериментальне дослідження). – Кваліфікаційна наукова праця на правах
рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук (доктора
філософії) за спеціальністю 14.01.35 – кріомедицина. – Інститут проблем
кріобіології і кріомедицини НАН України, Харків, 2018.
Проведено комплексну оцінку стану мікро- та ультраструктури, антигенних,
біомеханічних властивостей тканин перикарда (Пр) і стулок аортального клапана
(САК) свині під впливом низьких температур, випромінення потоком електронів та
їх комбінованої дії (КД). Визначали ступінь вираженості експресії колагену,
еластину, ендотеліальних клітин, α-Gal-позитивних клітин у тканинах. Вивчали
in vivo тканинну реакцію у відповідь на підшкіряну ксеноімплантацію тканин
(n = 85), особливості біоінтеграції, функціональну ефективність ксеноперикарда
після КД (пластика дефекту стінки сечового міхура (СМ) кроликам (n = 19).
Після дії низьких температур у колагенових і еластинових волокнах Пр та
САК спостерігали процеси їх дезорганізації. Волокна та клітинні елементи зберігали
антигенну структуру з вираженою експресією маркерів колагену I, III типів,
еластину та CD31. Після опромінення розвивалися важкі ушкодження клітин:
некробіоз, некроз і тотальна десквамація ендотеліальних клітин. До менш вираженої дифузної експресії маркерів і високого ступеня девіталізації приводила КД.
Екстрацелюлярний матрикс девіталізованих КД тканин зберігає свою
цілісність і володіє фізико-механічними властивостями, характерними для
нативних тканин у поздовжньому та поперечному напрямках. При цьому тканини
після КД мали посилені пружні характеристики, зберігали міцність, здатність до
деформування у всіх напрямках, стійкість до зламу і скручування.
Після КД тканина ксеноперикарда проявляла інертні властивості після
імпланатації (відсутність ознак відторгнення), витримувала експлуатаційні
навантаження в умовах агресивного середовища; виконувала функції каркаса у
резекційованій ділянці та забезпечувала надійне відновлення анатомічної цілісності
та функціональних параметрів СМ.
Ключові слова: девіталізація, ксенотрансплантація, низькі температури,
опромінення потоком електронів, свинячий перикард, стулки аортального клапана
свині, тканинні графти.
АННОТАЦИЯ
Манченко А.А. Воздействие низких температур і потоков электронов на
ткани перикарда и створок клапана сердца при их консервировании
(экспериментальное исследование) – Квалификационная научная работа на
правах рукописи.
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Диссертация на соискание научной степени кандидата медицинских наук
(доктора философии) по специальности 14.01.35 – криомедицина. – Институт
проблем криобиологии и криомедицины НАН Украины, Харьков, 2018.
Важнейшим направлением криомедицины является совершенствование
существующих и создание новых методов обработки и долгосрочного хранения
тканей, в том числе и для реконструктивно-восстановительной хирургии. Для
получения тканевых имплантатов из перикарда (Пр) и створок аортального
клапана (САК) использовали физический способ девитализации ксенотканей.
Проведена комплексная оценка состояния ткани Пр и САК под влиянием низких
температур, ионизирующего излучения и их сочетанного воздействия. Были
изучены микро- и ультраструктура, антигенные свойства и физико-механические
характеристики тканей. На экспериментальных моделях in vivo изучены тканевая
реакция в ответ на имплантацию ксенотканей после проведенных воздействий,
особенности
биоинтеграции
и
функциональная
эффективность
модифицированного ксено-перикарда. Определена степень выраженности
экспрессии маркеров коллагенов, эластина, эндотелиальных клеток и α-Galпозитивных клеток в тканях. При одноосном растяжении тканей рассчитаны
модуль упругости, предел прочности, относительное удлинение, запас
деформативной способности. Проведена в течении года полуколичественная
оценка маркеров приживления и выраженность воспалительной реакции при
подкожной имплантации крысам. На 19 кроляиках породы Шиншила выполнено
протезирование резецированного дефекта стенки мочевого пузыря (МП) с
использованием в качестве заплатки лоскута Пр. Наблюдения за животными
проводили в течение года. Животным проводено динамическое УЗИ.
Архитектоника тканей после сочетанного воздействия сохраняла свою
пространственную ориентацию и структурную целостность. Установлено
развитие тяжелых повреждений клеток в виде некробиоза, некроза фибробластов
и эндотелиоцитов с тотальной десквамацией эндотелия. Для коллагена и эластина
были характерны слабая диффузная экспрессия и практически полное отсутствие
экспрессии маркера CD31. Экспрессия эпитопа α-Gal на эндотелиальной
поверхности после замораживания-отогрева снижалась в 2 раза, а после
комбинированного воздействия – в 3 раза. Девитализированные ткани
демонстрировали усиление упругих характеристик, сохраняли прочность,
каркасность, естественную эластичность, способность к деформированию
(растяжимость), а также устойчивость к излому и скручиванию.
Девитализированные ткани вызывали слабый иммунный ответ на имплантацию,
стимулировали раннюю репарацию тканей реципиента, на всех сроках
наблюдения сохраняли компактность и структурную целостность, краевая
биодеструкция
происходила
медленно.
Через
год
граница
между
девитализированными тканями и соединительной тканью не определялась,
признаки капсуляции отсутствовали – биоматериал полностью прорастал
собственной тканью животного. При ксенотрансплантации девитализирванного
Пр случаев отторжения материала и осложнений выявлено не было.
Динамическое УЗИ показало нормальную наполняемость и сократимость
мочевого пузыря (МП). На всех сроках наблюдения девитализированный Пр
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сохранял структурную целостность и служил каркасом для формирования
полноценной стенки МП, небольшие периферические участки подвергались
лизису. Через 6 месяцев внутренняя поверхность девитализированного Пр была
представлена нормальной слизистой оболочкой, выстланной полностью
сформированным эпителием. Эпителий встраивался в структуру стенки МП,
восстанавливая ее целостность. Через 7 месяцев васкуляризация была завершена и
сформирован почти непрерывный мышечный пласт. Реактивных явлений со
стороны тканей реципиента не установлено.
Девитализированные
ткани
с
заданными
физико-механическими
характеристиками способны длительно функционировать в организме реципиента,
испытывать эксплуатационные нагрузки в условиях агрессивной среды, вызывать
минимальную воспалительную реакцию, обладать потенциалом к клеточной
репопуляции in vivo, встраиваться в стенку реконструированного органа,
восстанавливать целостность и функциональные свойства дефектов.
Ключевые
слова:
девитализация,
ксенотрансплантация,
низкие
температуры, облучение потоком электронов, свиной перикард, створки
аортального клапана свиньи, тканевые графты.
ANNOTATION
Manchenko А.A. Effect of low temperatures and electron beam on tissues of
pericardium and heart valve leaflets in their preservation. – The qualifying
scientific paper as a manuscript.
Thesis for the degree of Candidate of Medical Sciences (Philosophy Doctor) in
speciality 14.01.35 – Cryomedicine. – Institute for Problems of Cryobiology and
Cryomedicine of the National Academy of Science of Ukraine, Kharkiv, 2018.
The state of micro- and ultrastructure, antigenic properties, biomechanical
characteristics of porcine pericardial tissue (Pr) and aortic valve leaflets (AVL) under
the influence of low temperatures, radiation by electron flow and their combined effect
were assessed in a complex. The expression rate of markers of collagens, elastin,
endothelial cells, α-Gal-positive cells in tissues was determined. In vivo tissue reaction
was studied in response to implantation of tissues (subcutaneous xenoimplantation, n =
85), the features of biointegration, functional efficiency of xenopericardium after
combined effect (plastic of rabbit wall urinary bladder defect, n = 19) were investigated.
After the action of low temperatures, there were disorganization processes of Pr
and AVL collagen and elastin fibers. Fibers and cellular elements retained the antigenic
structure with pronounced expression of markers of collagen I, III, elastin and CD31.
After radiation, severe damage to the cells were developed, namely: necrobiosis and
necrosis, total desquamation of endothelial cells. Combined action resulted in a less
pronounced diffuse expression of markers, providing a high degree of tissue
devitalization.
Extracellular matrix of tissues devitalized by combined effect, preserved its
integrity and possessed physical and mechanical properties characteristic of native
tissues in the longitudinal and transverse directions. In this case, the devitalized tissues
demonstrated the strengthening of elastic characteristics, retained strength, the ability to
deform in all the directions, resistance to breakage and twisting.
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After a combined effect, the Pr tissue exhibits inert properties after implantation:
no signs of rejection, maintenance of operating loads in conditions of aggressive
environment, performance of the carcass function in the resected area and ensuring
reliable restoration of the anatomical integrity and functional parameters of the urinary
bladder.
Key words: devitalization, ionizing irradiation by electron flow, low temperatures,
porcine pericardium, porcine aortic valve leaflets, tissue grafts, xenotransplantation.
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
ВСТ – волокниста сполучна тканина
ЕВ – еластинові волокна
ЕК – ендотеліальна клітина
ЕЦМ – екстрацелюлярний матрикс
К – колаген
КВ – колагенові волокна
Пр – перикард
ПСТ – пухка сполучна тканина
САК – стулка аортального клапана
СМ – сечовий міхур

ТІ – тканинний імплантат
УЗД – ультразвукове дослідження
ФФ – фізичні фактори
l – поздовжній напрямок
r – поперечний напрямок
E – модуль пружності
L – відносне подовження
λ – межа міцності
δ – запас деформативної здатності

