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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.
Найважливішим напрямком кріомедицини є вдосконалення існуючих
і створення нових методів обробки та довгострокового зберігання
біологічних тканин для подальшого застосування в реконструктивновідновлювальній

хірургії.

Тканинні

імплантати

знайшли

широке

застосування в першу чергу в кардіохірургії, а також в урології, гінекології,
абдомінальній хірургії, отоларингології, офтальмології, та в інших
напрямках. Результати реконструктивних операцій з використанням
біоімплантатів багато в чому залежать від їх виду і якості. У зв'язку з цим
передімплантаційна обробка майбутніх імплантатів повинна включати
наступні завдання: збереження адекватних біомеханічних властивостей,
пониження імуногенності біоматеріалу, cтабілізація структури тканини,
повна стерилізація.
Мета

роботи

полягала

у

комплексній

оцінці

ефективності

девіталізуючої обробки перикарда і стулок аортального клапана свині з
використанням низьких температур та іонізуючого опромінення потоком
електронів для створення тканинних імплантатів.
У розділі матеріали і методи представлено загальну характеристику
об'єктів, методів і матеріалів досліджень. Матеріалом дослідження була
тканина Пр і САК свині. Тканини обробляли відповідно до способу
девіталізуючої

обробки

розробленого

у

відділі

експериментальної

кріомедицини Інституту проблем кріобіології і кріомедицини Національної
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академії наук України (Патент 68379 «Спосіб подготовки ксеногенних
артерій для судинного протезування» України). Для проведення досліджень
біологічні тканини 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.
Структуру Пр і САК оцінювали за допомогою оптичної та
електронної

мікроскопії;

колагеноутворення,

імуногістохімічним

розподіл

еластину

методом
і

визначали

експресію

α-1,3-

галактозилтрансферази. Біомеханічні властивості ксенотканин визначали
розрахунком

основних

фізико-механічних

показників

деформації

розтягування. Порівняльний аналіз морфологічних змін Пр і САК
проводили при підшкірній ксеноімплантаціі лабораторним тваринам.
Біосумісність, функціональність ксеноперикарда групи FR оцінювали за
результатами пластики дефекту стінки сечового міхура (СМ). Оцінювали
клінічну картину та дані ультразвукового дослідження СМ. Тканинну
реакцію і зміну структури біоматеріалу після підшкірної імплантації та
пластики СМ вивчали методами світлової та електронної мікроскопії.
Результати та висновки. Вплив низьких температур (-196°С),
опромінення потоком електронів та їх комбінованої дії на структуру Пр і
САК. Дослідження мікроструктури Пр і САК групи F показало, що
колагеново-еластичний каркас 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 вогнища десквамації ендотеліальної
вистілки, в ендотеліальних клітинах (ЕК) виявлялися гетерогенність і
поліморфізм. Однак реакція на CD31 була позитивною, що було ознакою
збереження антигенної структури ЕК.
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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. 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.
Будова Пр групи FR відповідала щільній волокнистій сполучній
тканині 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
колагену I, III типів, що свідчило про зменшення антигенного білкового
складу колагену. Розвивалися важкі ушкодження клітин, які проявлялися
некробіозом і некрозом фібробластів із тотальною десквамацією ЕК, та
характеризувалися практично повною відсутністю експресії маркера CD31.
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 еластинових волокон, що проявлялося в збереженні
білково-полісахаридних комплексів, які зв’язують колагенові фібрили.
Серед пучків спостерігалися електронно-світлі порожнини, які, можливо, є
результатом гідратації тканини.
В тканині Пр і САК групи R переважали деструктивні зміни всіх
клітинних

елементів:

конденсація

хроматину;

порушення

цілісності

цитолеми; вакуолізація органоїдів цитоплазми; деендотелізація САК і
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десквамація мезотелію Пр. Опромінення призводить до часткової
дисоціації білково-полісахаридних комплексів і утворення просвітлених
порожнин між фібрилами.
У групі FR ендотеліальна вистілка САК і мезотелій Пр повністю були
відсутні. У сполучнотканинних клітинах обох тканин поряд із гетерохроматизацією ядер, вакуолізацією органоїдів цитоплазми і локальною
деструкцією цитолеми спостерігалося утворення великих поверхневих
пузирів. Навколо клітин пухкої сполучної тканини і між пучками КВ і
еластинових волокон спостерігалися великі електронно-прозорі порожнини,
наявність яких свідчить про гідратацію тканини. Найбільш стійкими
виявилися волокнисті компоненти: зберігалася архітектоніка фібрил і
білково-полісахаридних комплексів.
Статистичний аналіз вимірювання відносної площі експресії епітопа α1,3-Gal на поверхні САК та Пр після дії низьких температур (-196°С) і
комбінованого впливу показав значуще зменшення експресії в групі F в 2
рази, в групі FR – у 3 рази порівняно з нативними тканинами. При цьому
площі експресії в тканинах групи FR статистично значуще менша порівняно з
групою F. Таким чином, після комбінованої дії експресія основного
ксеноантигена у тканинах різко знижується.
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 антигенантитіло. Ми вважаємо, що випромінювання потоком електронів та низькі
температури (-196°С) у сполучній тканині приводять до елімінації епітопа αGal за рахунок зміни його структури, що виключає зв’язування з ним
ксенореактивних антитіл. Таким чином знижується антигенний потенціал
девіталізованих тканин.

Б
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Вивчення біомеханічних властивостей тканин Пр і САК показало, що
для тканин Пр у групі F модуль пружності (Е) збільшився не до значущих
відмінностей порівняно з контролем (нативними тканинами), а межа
міцності (λ) зменшилася на 30% при поздовжній (l) і поперечній (r)
деформації. Показник відносного подовження (L) в обох напрямках
навантаження зменшився на 40 і 73%, а запас деформативної здатності (δ) –
на 27 і 34% відповідно. У групі R показник Е знизився на 57% тільки при lдеформації, а показник λ різко зменшився на 76% в обох напрямках
навантаження. Показники, що характеризують пластичні властивості (L, δ),
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 rдеформації – 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.
Для тканин САК в групі F показники Е і λ залишалися на рівні
нативних значень в обох напрямках, а L і δ значуще зменшилися відповідно
на 32 і 3% в l-напрямку. 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 була більше в 2,5 рази
порівняно з контролем, λ – на 28% тільки при l-деформації. Пластичні
показники L і δ в l-напрямку знизилися на 47 і 5% (табл. 4).
Вивчення

тканинної

реакції

на

імплантацію

Пр

і

САК

на

експериментальній біологічній моделі in vivo показало, що запальні процеси
у щурів після імплантації зразків групи F були менш вираженими і згасали
швидше, виявлялися тільки в помірній лейкоцитарній інфільтрації на ранніх
термінах спостереження. Тканинні імплантати (ТІ) мали вигляд досить
компактної структури і зберігали цілісність в оточенні тонкої капсули з
пухкої сполучної тканини. Лізис ТІ відбувався повільно з одночасним
проростанням аутогенними клітинами і судинами. Через 6 місяців ТІ
розділявся на фрагменти різного розміру.
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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 розволокненням пучків. На
більш тривалих термінах сполучнотканинна капсула навколо фрагментів ТІ
не визначалася, однак 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). 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. В ТІ
спостерігали компактність пучків із гофрованою структурою, незначну
крайову макрофагальну активність.
Після

пластики

дефекту

стінки

сечового

міхура

лоскутом

ксеноперикарда обробленим комбінованою дією фізичних факторів (група
FR) усі тварини проявляли фізіологічну активність. Випадків відторгнення
матеріалу і ускладнень у післяопераційному періоді не виявлено. На всіх
термінах спостереження лоскут перикарда зберігав структурну цілісність і
служив каркасом для формування повноцінної стінки СМ. Невеликі
периферичні ділянки піддавалися лізису. До 3-х місяців в ТІ відбувалися
перебудова колагенової структури і епітелізація слизової оболонки.
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Складчастість вже сформована, в глибоких шарах відзначено проростання
вузьких шарів гладком’язових клітин із боку тканин СМ. Через 6 місяців
локалізація протеза на зовнішній поверхні СМ важко визначалася. Слизова
поверхня протеза не відрізнялася від нативної тканини СМ і плавно
переходила в його стінку. Ультразвукове дослідження показало нормальну
фізіологічну

наповнюваність

сечовипускання,

не

та

повну

спостерігалися

скоротність

потовщення

СМ

стінки

під
в

час

ділянці

трансплантації та каменеутворення. Мікроскопічно внутрішня поверхня
протеза представлена нормальною слизовою оболонкою, яка була вистелена
повністю сформованим епітелієм з фенотиповими ознаками перехідного.
Епітелій вбудовується в структуру стінки СМ, відновлюючи її цілісність,
тобто відбувається повна епітелізація дефекту без ознак рубцевої
деформації. Через 7 місяців у нижніх шарах стінки СМ формується майже
безперервний м’язовий пласт. У тканині реципієнта реактивних явищ не
виявлено.
Ключові

слова:

девіталізація,

ксенотрансплантація,

низькі

температури, опромінення потоком електронів, перикард свині, стулки
аортального клапана свині, тканинні графти.
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ANNOTATION
Manchenko A.O. Effect of low temperatures and electron beam on tissues of
pericardium and heart valve leaflets in their preservation (experimental study). –
The qualifying 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 most important direction in cryomedicine is the improvement of
existing and creation of novel methods for the treatment and long-term storage of
biological tissues for further application in reconstructive surgery. Clinical
implants are widely used primarily in cardiac surgery, as well as in urology,
gynecology, abdominal surgery, otolaryngology, ophthalmology, aw well as in
other areas. The results of reconstructive surgeries using the bioimplants largely
depend on their type and quality. In this regard, the preimplantation treatment of
future implants should include the following tasks: preservation of adequate
biomechanical properties, lowering the immunogenicity of biomaterial,
stabilization of the tissue structure, complete sterilization.
The research aim was to study the complex evaluation of the efficiency of
devitalizing treatment of the pericardium (PR) and pig’s aortic valve leaflets
(AVL) by means of low temperatures and ionizing radiation to create the tissue
implants.
The chapter materials and methods generally describes the research objects,
methods and materials. The material of this study was the porcine tissue of Pr and
AVL. The tissues were treated in accordance with the stages of devitalization,
developed at the Department of Experimental Cryomedicine of the Institute of
Problems of Cryobiology and Cryomedicine of the National Academy of
Sciences of Ukraine (Patent of Ukraine 68379 "A method for preparing
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xenogeneic arteries for vascular prosthesis"). To perform studies the biological
tissues were divided into groups: N - native tissues; R - irradiated at a dose of 25
kGy; F - after freeze(-196 °С)-thawing; FR - after freeze-thawing and following
irradiation at a dose of 25 kGy.
The structure of Pr and AVL was evaluated using optical and electron
microscopy. Immune histochemical method was used to determine collagen
formation, distribution of elastin and expression of α-1,3-galactosyltransferase.
Biomechanical properties of the xenotissues were examined by counting the basic
physical and mechanical parameters of tensile strain. A comparative analysis of
morphological changes of Pr and AVL was performed with subcutaneous
xenoimplantation to laboratory animals. The biocompatibility, function of the
xenopericardium of group FR was evaluated based on the results of the plastics of
urinary bladder (UB) wall defect. There were evaluated the clinical picture and
data of ultrasound study of UB. Tissue reactions as well as the changes in
biomaterial structure after subcutaneous implantation and plastics of UB were
studied by optical and electron microscopy.
Results and conclusions. Influence of low temperatures, irradiation by
electron flux and their combined effect on the structure of Pr and AVL.
Investigation of the microstructure of Pr and AVL of group F showed that the
collagen-elastic scaffold has a clear smooth contour with the correct longitudinalparallel orientation of the fibrils, but with a pronounced decrease in tortuosity.
The changes consisted in the packing and a more compact arrangement of fibers,
structural integrity of those was virtually undisturbed. Deformed and segmented
nuclei of fibroblasts (signs of karyorexis) were determined. There were formed
the foci of desquamation of the endothelial lining, in endothelial cells (ECs) the
heterogeneity and polymorphism were revealed. However, the response to CD31
was positive, which was a sign of maintaining the antigenic structure of the ECs.
In group R the tissue fibrils had a parallel location with narrow inter-bulk
spaces. Among the fibers there were isolated fibroblasts and fibrocytes. Cell
nuclei were deformed, picnotic, cytoplasm significantly lost the volume and
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basophilia. Cells were in necrobiosis and karyorhhexis. Very weak expression
of the EC marker testified to the damaging effects of radiation, up to the death of
cells with loss of antigenic properties. The vascular cells looked flat, were of
sharply elongated shape, their joints were washed out, the cytoplasm was scanty.
The structure of PR of the group FR corresponded to a dense fibrous
connective tissue and had signs of native specimens. The bundles of collagen
fibers (CF) of Pr adhered tightly, forming rather thick joints, between those there
were locally revealed the spaces filled with thin fragmented fibers. In the AVL,
structural differentiation was also maintained. Fibrils had less pronounced
tortousity, rhythm and reduced intensity of staining of collagen type I, indicating
a decrease in the antigenic protein content of collagen. Heavy damage to cells that
were developed as fibroblast necrobiosis and necrosis with total EC
desquamation, and characterized by a virtually complete lack of expression of the
marker CD31.
In the ultrastructure of group F tissues, the highest vulnerability was
demonstrated by the endothelial lining of the ALV and Pr mesothelium, which
were practically absent. Cell elements had the signs of organelles swelling,
mitochondria cristae destruction, nuclei heterochromatization, expansion of
endoplasmic and perinuclear space cisterns with an integrity of cell membrane.
CF and elastin fibers were Close to the native, that was manifested in preservation
of protein-polysaccharide complexes, binding collagen fibrils. Among the
bundles there were electron-light cavities, which may result from the tissue
hydration.
Destructive changes of all cell elements predominate in the Pr and AVL
tissues of the group R: chromatin condensation; disordered integrity of the
cytolemma; vacuolization of the cytoplasm organoids; de-endothelization of AVL
and desquamation of Pr mesothelium. Irradiation leads to a partial dissociation of
protein-polysaccharide complexes and the formation of enlightened cavities
between fibrils.
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In the group FR the endothelial lining of AVL and the Pr mesothelium
were completely absent. In the connective tissue the cells of both tissues along
with heterochromatization of nuclei, vacuolization of the cytoplasm organoids
and local destruction of cytolemma, the formation of large surface vesicles was
observed. Around the cells of the loose connective tissue and between the bundles
of CF and elastin fibers, there were large electron-transparent cavities, the
presence of which testifies to the hydration of the tissue. Fiber components were
the most resistant: the architectonics of fibrils and protein-polysaccharide
complexes were preserved.
The statistical analysis of the measurement of the relative area of the α-1,3Gal epitope expression on the surface of the AVL and Pr after the action of low
temperatures and combined effects showed a significant decrease in the
expression in the group F in 2 times, and 3 times in the group FR if compared
with the native tissues. In this case, the expression area in the tissues of the group
FR is statistically significantly smaller compared to the group F. Thus, after the
combined effect, the expression of the main xenoantigen in tissues is sharply
reduced.
The quantitative expression of the α-Gal epitope in the studied groups
correlates with the morphological changes in the tissues after these actions. Since
EC are the most important and critical elements that carry the antigen, when their
damage sharply decreases the number of binding sites of reactive antibodies,
thereby blocking the antigen-antibody interaction. We believe that radiation and
low temperatures in the connective tissue lead to the elimination of the α-Gal
epitope due to changes in its structure, which excludes the binding of
xenoreactive antibodies to it. This reduces the antigenic potential of the
devitalised tissues.
The investigation of biomechanical properties of Pr and AVL tissues
demonstrated that in the group F the elastic modulus (E) of the Pr increased up to
not to significant differences if compared with the control, and the strength (λ)
decreased by 30% in the longitudinal (l) and transverse (r) deformations. Relative
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elongation (L) in both directions of the load was decreased by 40 and 73%,
while the deformation capacity (δ) made 27 and 34%, respectively. In group R,
the E index was decreased by 57% only in the case of l-deformation, and the
index λ dropped sharply by 76% in both directions of load.

The indices,

characterizing plastic properties (L, δ) were significantly decreased with l-load
(by 40 and 17% respectively). In the FR group, the index E was sharply
increased: during the l-deformation in 2.5 times and for the r-deformation in 2
times. The λ value for l-deformation remained at the control level, and at rdeformation it decreased by 42%. The L and δ indices in both directions
decreased by 3 and 3.5 times and by 28 and 33% , respectively (Table 4).
In group F the indices E and λ of the AVL tissue remained at the level of
native values in both directions, while L and δ significantly decreased by 32 and
3% in the l-direction, respectively. In group R the values of E and λ were
preserved, L in two directions of loading exceeded the control in 2.2 times, and δ
did in 1.1 times. In the FR group, the E value only in case of l-deformation was
higher than in 2.5 times if compared with the control, λ was by 28% more only in
the case of l-deformation. Plastic indices L and δ in the l-direction were by 47 and
5% decreased (Table 4).
The study of tissue response to Pr and AVL implantation in experimental in
vivo biological model showed that inflammatory processes in rats after the
implantation of the F group specimens were less pronounced and declined faster,
they were revealed only in moderate leukocyte infiltration at the early stages of
observation. Tissue grafts (TG) looked like a rather compact structure and kept
the integrity around a thin capsule of loose connective tissue. The TG lysis
occurred slowly with the simultaneous growing of autogenic cells and vessels.
Six months later, it was divided into fragments of different sizes.
The samples of the R group in a whole were similar to those of the F group,
except milder response from the recipient's tissues and a faster TG resorption. A
month later, the inflammatory reaction of surrounding tissues either decreased or
disappeared, the accumulation of pigmented macrophages, lymphocytes was
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rarely determined. There was a disordered compactness and integrity of TG,
represented by large fragments and spreading of bundles. Within longer terms, the
connective tissue capsule around the fragments of TG was not found, however, its
folding and fragmentation continued. Cell elements of the macrophage row
performed a gradual lysis of TG.
The inflammation severity in response to TG of the FR group decreased in
the host’s bed tissues, even at early stages (7th day). Thus, a relatively weak and
declining inflammatory reaction in the surrounding tissue, a rapid change in the
polymorphonuclear cell population on the lymphoma-macrophage (up to the 14th
day), active angiogenesis, and rapid formation of a mature connective tissue
capsule led to the fact that TG rapidly grew with the recipient's tissues with the
presence of a narrow restrictive capsule. Up to 6 months the bulk of TG remained
compact and retained a characteristic structure with numerous fibroblasts and
functioning microvessels. A year later, the TG retained its structural integrity and
was surrounded by connective tissue without signs of inflammation. In the TG the
compactness of bundles with a corrugated structure, a slight marginal macrophage
activity were observed.
After the plastics of the bladder wall defect with the xenopericardium flap
treated with a combined action, all the animals showed physiological activity. No
rejections of material and complications in the post-surgery period were found. In
all terms of observation, the pericardial flap retained the structural integrity and
served as a scaffold for the formation of an integral bladder wall. Small peripheral
sites were subjected to lysis. Up to 3 months in TG there was a rearrangement of
collagen structure and epithelization of the mucous membrane. Folding has been
already formed, in deep layers there was marked a germination of narrow layers
of smooth muscle cells from the side of bladder tissues. Six months later, it was
difficult to determine the localization of the prosthesis from an outer surface of
the bladder. The mucus surface of the prosthesis did not differ from the native
bladder tissue and smoothly passed into its wall. An ultrasound study showed
normal filling and complete contractility of bladder during urination, there was no
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thickening of the wall in the area of transplantation and stone formation.
Microscopically, an inner surface of the prosthesis is represented by a normal
mucous membrane, which was lined with a fully formed epithelium with
phenotypic signs of the transient one. The epithelium was built in the structure of
the bladder wall, restoring its integrity, that is, there is a complete epithelization
of the defect without signs of scar deformation. After 7 months in lower layers
quite a continuous muscular layer was formed. In the recipient's tissue no reactive
phenomena have been observed.

Key words: devitalization, xenotransplantation, low temperatures,
irradiation with electron flux, pig's pericardium, porcine aortic valve leaflets,
tissue grafts.
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
БПК – білково-полісахаридні комплекси
БСА – бичачий сироватковий альбумін
ВСТ – волокниста сполучна тканина
ГА – глютаровий альдегід
ГАК – глюкозаміноглікани
ГМК – гладком’язові клітини
ДМСО – диметилсульфоксид
ЕВ – еластинові волокна
ЕК – ендотеліальні клітини
ЕЦМ – екстрацелюлярний матрикс
КВ – колагенові волокна
МКАТ – мишачі клональні антитіла
ПАФ – параформальдегід
ПКАТ – поліклональні кролячі антитіла
Пр – перикард
ПСТ – пухка сполучна тканина
САК – стулки аортального клапана
СМ – сечовий міхур
СТ – сполучна тканина
ТІ – тканинний імплантат
ФСБ – фосфатно-сольовий буфер
ФФ – фізичні фактори
l ‒ поздовжній напрямок
r ‒ поперечний напрямок
E – модуль пружності
L – відносне подовження
δ – запас деформативної здатності
λ – межа міцності

23

ВСТУП
Обґрунтування вибору теми дослідження. Одним із важливих
напрямків розвитку кріомедицини є вдосконалення існуючих і створення
нових

методів

довгострокового

реконструктивно-відновлювальної

зберігання
хірургії.

тканин,

зокрема

Позитивні

для

результати

використання ксенопротезування в кардіохірургії (пластика дефектів
міжшлуночкової і міжпередсердної перегородок, протезування і пластика
клапанного апарату, корекція коарктації аорти, пластика перикарда (Пр),
протезування судин і ін.) [1–3] і спонукало фахівців до використання
пластичного матеріалу в інших профілях регенеративної медицини: в
урології (пластика сечовивідних шляхів під час

онкологичних хвороб,

нетримання сечі, покриття кукси нирки), гінекології (гінекологічні слінги,
зміцнення

м'язів

тазового

дна),

абдомінальній

хірургії

(лікування

перитоніту, реконструкція позапечінкових жовчних шляхів, укриття кукси
паренхіматозних органів при резекції, зміцнення анастамозов), герніології
(пластика

вентральних,

діафрагмальних

гриж),

в

отоларингології

(мерінопластика), в офтальмології (відновлення стінок очниці при травмах,
опіках

та

операціях,

хірургічне

лікування

макулодистрофії,

склеропластікой), стоматології (корекція дефектів зубних лунок) і ін. [4–6].
Найбільш поширеним біологічним матеріалом є безклітковий бичачий
і свинячий Пр, оброблений різними консервантами. Для виробництва
сучасних моделей біологічних протезів в якості основного консерванту
використовують глутаровий альдегід різної концентрації. Незважаючи на
високі пластичні і механічні характеристики, низьку пористість, за даними
багатьох авторів ксеноперикард, консервований глутаровим альдегідом, має
залишкову антигенність і схильність до кальцифікації, що є причиною
стриманого ставлення до його застосування у клінічній практиці [7, 8].
Також для обробки ксенотканин використовують різноманітні хімічні
сполуки, наприклад, дифосфонати, глікозаміноглікани, поверхнево активні
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речовини та ін. [9–11]. Однак на даний час не розроблено оптимальних
методів передімплантаційної обробки ксенобіопротезів, які б забезпечили їх
стійкість до мінералізації та підвищили зносостійкість. Накопичено багато
наукової інформації про ефективність, зручність і безпеку застосування,
кількість ранніх і пізніх ускладнень ксеноматеріалов, що використовуються.
Однак, незважаючи на очевидні переваги застосування, вони не знайшли
широкого поширення в клінічній практиці. Інтенсивні пошуки протягом
останніх десятиліть, як клінічного, так і експериментального характеру,
показують, що вирішальний вплив на долю біопротезів надає спосіб їх
консервації. Проблема отримання ефективних тканинних імплантатів (ТІ)
ксеногенного походження пов'язана з необхідністю подолання імунного
конфлікту.

Для

підвищення

біосумісності

пропонується

проводити

девіталізацію тканини (руйнувати в них клітини донора до імплантації),
таким чином, зменшуючи імунну реакцію організму реципієнта на
трансплантат. Після трансплантації безклітковий ксенокаркас поступово
заміщається аутогенним позаклітинним матриксом, який формується
власними клітинами господаря з подальшим ремоделюванням і утворенням
стійкої довгострокової структури. При цьому сполучнотканинні волокна
протеза поступово лізуються макрофагами, забезпечуючи його повноцінну
інтеграцію

в

організм

реципієнта.

Результати

клінічних

і

експериментальних досліджень показали, що якість біопротезів залежить
від способу їх передімплантаційної обробки, яка повинна включати
наступні

задачі:

cтабілізація

зниження

структури

імуногенності

тканини;

збереження

біологічного

матеріалу;

адекватних

механічних

властивостей, повна cтерилізація біологічного матеріалу.
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
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(-196ºС)-відігрів та іонізуюче опромінення потоком електронів). Такий
спосіб виключає використання хімічних реагентів, що сприяє підвищенню
якості одержуваних ТІ і знижує ризики ускладнень після трансплантації, він
забезпечує повноцінну вірусну і бактеріальну стерилізацію і довгострокове
зберігання

тканинних

протезів.

Вперше

такий

спосіб

пройшов

випробування під час створення судинних протезів малого діаметра з
артерій свині [12, 13]. З огляду на результати успішного досвіду даний
спосіб може виявитися перспективним для створення ТІ на основі Пр і
стулок

аортального

клапана

(САК).

Експериментальні

дослідження

дозволять вивчити характеристики ксенотканини 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.
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).
Мета і задачі 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.
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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. Морфологічну структуру Пр і САК оцінювали
за допомогою оптичної мікроскопії; імуногістохімічним методом визначали
колагеноутворення,

розподіл

еластину

і

експресію

α-1,3-

галактозилтрансферази; за допомогою електронної мікроскопії вивчали
ультраструктуру тканин. Біомеханічні властивості ксенотканин визначали
розрахунком

основних

фізико-механічних

показників

деформації

розтягнення. Порівняльний аналіз морфологічних змін Пр і САК проводили
при підшкірної ксеноімплантації лабораторним тваринам. Біосумісність і
функціональність ксеноперикарда після комбінованої обробки оцінювали на
експериментальній моделі in vivo – пластиці сечового міхура (СМ).
Результати операції оцінювали за клінічною картиною та даними
ультразвукового дослідження (УЗД) СМ. Тканинну реакцію і зміну
структури

біологічного

матеріала

після

підшкірної

імплантації

та
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протезування стінки СМ вивчали методом світлової та електронної
мікроскопії. Проводили статистичний аналіз отриманих даних.
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-1,3галактозилтрансферази).
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
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забезпечується ріст тканин без ознак рубцювання або інкапсуляції, а
також розвитку реакцій відторгнення та імуногенного запалення.
Практичне
проведення

значення

комплексу

отриманих

робіт

результатів.

отримано

новий

У

результаті

вид

тканинних

ксеноімплантатів, які характеризуються високим ступенем девіталізації
тканин,

збереженістю

їх

біомеханічних

властивостей,

зниженням

антигенного потенціалу.
Отримані
характеристики

на

експериментальних

девіталізованих

моделях

ксенотканин

in

сприятливі

vivo

(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,

Т.П. Говоруха,

М.В. Рєпін,

А.М. Довбня,

М.О. Чиж,

Г.Д. Пугачов,

Л.М. Марченко,

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

забезпечили консультативну та технічну підтримку.

зразків,

29

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, 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); науково-практичній 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:
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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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РОЗДІЛ 1
ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
1.1. Ксеногенні біоматеріали з перикарда і стулок аортального
клапана свині для використання у реконструктивній хірургії
1.1.1. Будова і функції перикарда
Перикард – біологічна тканина, яка широко використовується в
медицині як матеріал для тканинної інженерії. Анатомічно перикард (Пр) є
сполучнотканинним мішком, який оточує серце. Він складається з двох
шарів: глибокого (внутрішнього) – серозний перикард і поверхневого
(зовнішнього) – фіброзний перикард. Внутрішній шар Пр створює закриту з
усіх боків порожнину серозної оболонки: її внутрішній (вісцеральний)
листок є епікардом, який впритул прилягає до стінки міокарда, а зовнішній
(парієтальний) листок зрощений із фіброзним перикардом. Між обома
листками серозного перикарда знаходиться щілиноподібна порожнина Пр,
яка заповнена невеликою кількістю рідини, що запобігає терттю між двома
листками під час серцевих скорочень. Зовнішній шар Пр із усіх боків оточує
серце та великі кровоносні судини, які відходять від серця [36, 37].
У парієтальному шарі Пр виділяють дві поверхні: гладеньку
внутрішню – серозний Пр і шорстку (ворсинчасту) зовнішню – фіброзний
Пр. Зарубіжні вчені, які досліджують ксенотканини для створення серцевосудинних

протезів,

використовують

додаткову

загальноприйняту

термінологію: фіброзний Пр має назву «inflow» – «припливна сторона» і
«outflow» – «відпливна». Товщина стінки свинячого Пр становить (280 ±
30) мм [38]. Перикард складається з простого плоского епітелію і сполучної
тканини. Стінка Пр, крім екстрацелюлярного (міжклітинного) матриксу
(ЕЦМ), містить кровоносні капіляри, лімфотичні судини і нерви. До складу
ЕЦМ перикарда входять фібрилярні структурні білки сімейства колагену і
еластину та протеоглікани, які є білками, з’єднаними з полісахаридами, –
глікозаміноглікани [39]. Колаген у Пр представлений в основному I типом із
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різним рівнем організації: фібрили, волокна і пучки волокон [40, 41].
Колагенові волокна (КВ) розташовуються у вигляді поздовжніх і
поперечних шарів, які чергуються між собою. Серед КВ розташовуються
еластинові

волокна

(ЕВ),

орієнтовані

паралельно

до

колагенових.

Колагенові волокна найбільш міцні, вони формують жорсткий каркас
біотканини, складаються з фібрил, а останні – з витягнутих у довжину і
з’єднаних між собою білкових молекул (тропоколаген). Як і всі білки,
колаген секретується гладком’язовими клітинами (ГМК) і вільними
амінокислотами.

Здатність

тканини

Пр

відновлювати

форму після

механічного впливу забезпечується мережею ЕВ, основою яких є білки
сімейства еластину. Еластин – гідрофільний білок, який синтезується
фібробластами та ГМК, він містить у своєму складі близько 750
амінокислот. Для еластину характерна наявність двох похідних амінокислот
– десмозину та ізодесмозину, які беруть участь у стабілізації молекулярної
структури еластину, забезпечуючи його розтягнення та еластичність [42,
43]. Завдяки такому складу ЕВ під час механічних впливів здатні до
оборотних

(поворотних)

деформацій:

внаслідок

розтягнення

вони

подовжуються, а після припинення дії навантаження миттєво коротшають і
повертаються до початкового стану [44]. Така організація тканини Пр
визначає його механічні властивості [45–48] і забезпечує анізотропні та
нелінійні механічні властивості [49]. Цікаво, що товщина і механічні
властивості тканини Пр обумовлені його структурною неоднорідністю і
повинні враховуватися під час забору і підготовки матеріалу для клінічних
досліджень [50].
1.1.2. Будова і функції стулок аортального клапана
Апарат аортального клапана складається з трьох стулок (правої та
лівої коронарних стулок і некоронарної стулки), а також трьох синусів (у
вигляді «U» або парабол [51]). Зони прикріплення стулок аортального
клапана (САК) належать до різних структур серця. Велика частина
некоронарної стулки, майже половина лівої коронарної стулки та передня
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мітральна стулка є єдиними і формують так звану фіброзну мітральноаортальну структуру. Права коронарна стулка та інша частина лівої
коронарної стулки є продовженням м'яза лівого шлуночка і міжшлуночкової
перегородки. Стулки аортального клапана мають шарувату структуру і
покриті ендотелієм з двох сторін. Їх товщина в середньому становить 0,3–
0,7

мм.

Стулки

клапана

складаються

з

колагену,

еластину

та

глікозаміногліканів. Вони є основними компонентами трьох основних шарів
стулки: шлуночкового (20%), губчастого (35%) та фіброзного (45%).
Шлуночковий шар знаходиться на зверненій до шлуночка стороні,
складається з КВ та ЕВ, однак основну його частину складають радіально
орієнтовані ЕВ. Даний шар оформлений не так щільно, як фіброзний, це
дозволяє стулкам сильно стискатися і мати мінімальну площу поверхні,
коли клапан відкритий, та розтягуватися, формуючи широку зону кооптації,
коли тиск повертається на стулки. Еластин, механічно з'єднаний з
колагеном, підтримує певну конфігурацію волокна колагену і повертає
волокна до їх початкового стану, коли зовнішні сили потоку крові спадають.
Центральний (спонгіозний) шар є пухким та водянистим його товщина
варіюється. Він складається з волокнистих компонентів, глікозаміногліканів
і клітин. Поодинокі КВ і клітини орієнтовані в радіальному напрямку,
характеризуються незначною структурною міцністю. Основна функція
спонгінозного шару – мінімізація механічних взаємодій між двома
фіброзними шарами. Поверхневий шар з боку аорти складається із
циркулярно-орієнтованих КВ, має добре помітні паралельні щільні та довгі
хорди, відрізняється більшою жорсткістю, що забезпечує необхідну
міцність стулок [52].
Серед інтерстиціальних клітин клапана можна ідентифікувати три
фенотипи: ГМК, які впорядковані в пучки або розташовані окремо [53];
фібробласти, що підтримують ЕЦМ (60% із них є міофібробластами) [54];
фенотипові

клітини-попередники

фібробластів

ГМК

[55,

56].

Міофібробласти і фібробласти можуть перетворюватися один в одного
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залежно від наявності тривалої механічної напруги [56]. Згідно з думкою
F. Della Rocca та співавт. [57] фібробласти в основному розташовані на
шлуночковій поверхні стулки, а міофібробласти та ГМК – у фіброзному
шарі. Глікопротеїни належать до

сполук білків із олігосахаридами

(гексозамін, гексоза, фукоза, сіалові кислоти), складають невід’ємну
частину міжклітинної речовини стулок, входять до складу як волокон, так й
аморфної речовини [11, 42, 58–60]. Для їх видалення розроблено багато
методів децелюляризації тканин.
Механічні властивості різних шарів САК обумовлені їх структурою
[61–63]. Фіброза вважається основним шаром стулки, який витримує
навантаження і здатний запобігати надмірному розтягненню [64]. Різниця в
радіальному

і

циркулярному

напрямках

розтягнення

обумовлена

анізотропією, яка у фіброзному шарі незначна, а у шлуночковому – значно
перевищує циркулярну [61–63]. Загальна механічна відповідь всієї САК
складається з відповідей всіх її шарів. Дослідники D. Lo та I. Vesely довели,
що максимальне розтягнення свинячої САК у радіальному напрямку
складає 24%, у циркулярному – 11%. Модель двонаправленого впливу
співпадає їх із природним розтягненням. У циркулярному напрямку
розтягнення механічна поведінка САК забезпечується колагеновими
пучками, а у радіальному – мережею ЕВ [63, 65]. Дослідження тільки
структури і функції колагену не пояснює нелінійні в’язкоеластичні та
міцносні характеристики та анізотропну поведінку САК. Результати
уніаксіальних тестів на розтягнення смужок САК у радіальному та
циркулярному напрямках із видаленням і без видалення еластину показали
його значний вплив на криві розтягнення [66]. Без еластину загальна
жорсткість САК збільшується [67], що свідчить про його функціональну
значущість. Незважаючи на малу кількість еластину відносно колагену слід
враховувати його роль: 13 проти 50% сухої маси відповідно [66, 67].
Еластин розташований не тільки на поверхні шлуночка, але й у всіх шарах
стулки і має вигляд складної мережі волокон, трубочок і прошарків. Ще
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однією його функцією є відновлення початкової геометрії колагенових
волокон між фазами серцевого циклу [66]. У фіброзі еластиновий матрикс
оточує

колагенові

пучки,

зберігаючи

енергію,

яку

він

отримує,

розтягуючись під час діастоли. Вважається, що волокна еластину, з’єднані
між різними пучками колагену, допомагають їм повернутися до початкового
стану або волокна еластину прикріплюються до різних частин одного пучка
колагену [62, 68].
1.1.3. Застосування ксеногенних тканин перикарда і стулок
серцевого клапана в практичній медицині
Прогрес

реконструктивно-відновлювальної

медицини

тісно

пов’язаний з розробкою і впровадженням у клінічну практику біологічних
матеріалів із ксенотканин. Серед таких тканин виділяють ксеноперикард і
стулки клапанів серця, які після обробки є біополімерами. Біоматеріали з
цих тканин знаходять широке застосування в реконструктивній хірургії.
У серцево-судинній хірургії ксеноперикард і стулки САК протягом
вже більше п’яти десятиліть широко застосовуються як в дитячій, так і
дорослій хірургії серця і судин для корекції набутих і вроджених вад серця
(закриття дефектів міжпередсердної і міжшлуночкової перегородок);
створення штучних трикуспідального, мітрального і аортального клапанів
серця; протезування та пластики судин, стулок клапанів серця, білясерцевої
тканини; профілактики спайкових процесів у середостінні; біопротезування
і пластики магістральних судин (пластика висхідної аорти); пластики кореня
аорти [1, 2, 3, 69–76].
На даний час у США і країнах Європейського союзу функціонують
десятки великих підприємств із виробництва штучних судин із тканини
ксеноперикарда або САК. Провідними компаніями є «Edwards Lifesciences»
(США); «St. Jude Medical» (США); «CryoLife, Inc.» (США), «ATS Medical»
(США), «Labcor (Lat Am) Sorin Group» (Італія); «Medtronic» (Велика
Британія); «Vascutek Terumo» (Велика Британія); «Tutogen Medical Gmbh»
(Німеччина); «Неокор» (Росія) [77]; науковий центр серцево-судинної
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хірургії ім. А.М. Бакулєва (Росія) і «Кардіоплант» (Росія). Для
виробництва цих біоматеріалів кожен із виробників використовує власні
технології обробки та консервування біологічних тканин.
У загальній хірургії біоматеріали з ксеноперикарда застосовують в
операціях з видалення гриж черевної та грудної стінок; діафрагмальних,
післяопераційних, параколостомічних, пупкових гриж для хірургічного
лікування перитоніту (закриття лоскутом ксеноперикарда лапаростомічної
рани); у реконструктивно-відновній хірургії – для протезування жовчних
проток,

лікування

гриж

стравохідного

отвору

діафрагми,

укриття

паренхіматозних органів при резекції (укриття кукси частки печінки після
резекції), а також для зміцнення зони анастомозів після резекційних
втручань на стравоході, шлунку і кишечнику [4, 78]. У абдомінальній
хірургії все більшого поширення набуває лікування вентральних гриж. З
метою уникнення натягу тканин і виникнення рецидиву під час проведення
таких операцій використовують різні види біоматеріалу. Так, пластику
грижових воріт виконують поліпропіленовими сітками, які відносно
доступні та достатньо міцні. Однак їх використання може призводити до
розвитку таких ускладнень, як інкапсуляція протеза, його рухливість, що
призводить до рецидиву грижі [79, 80]. У цьому випадку альтернативним
матеріалом є пластина з ксеноперикарда, використання якої дозволяє
уникнути цих проблем. Таким чином, застосування ксеноматеріалів у
абдомінальній хірургії можна вважати значущим етапом розвитку загальної
хірургії [81–84]. Пластика вентральних гриж є поширеною операцією.
Правильний вибір матеріалу для її виконання дуже важливий, оскільки
існує високий ризик розвитку післяопераційних рецидивів. Цим фактом
обумовлена необхідність подальшого удосконалення існуючих матеріалів. У
США щорічно виконується 150 000 операцій із видалення грижі, у Росії –
90 000, при цьому кількість таких втручань постійно збільшується.
Літературні дані свідчать про те, що реоперації виконуються у 25% випадків
[95].
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Незважаючи на безліч досліджень з використання пластичного
матеріалу в загальній хірургії, проблема виникнення рецидивів і, як
наслідок, інвалідизації хворих досі залишається невирішеною. На даний час
не розроблено єдиних протоколів щодо вибору техніки операції, загальних
вимог до використання конкретного пластичного матеріалу, класифікації
типів біоматеріалу, бази статистичних даних пацієнтів, які пройшли
лікування [81, 86].
В

урології,

андрології

та

урогінекології

ксеноперикард

застосовується для пластики сечовивідних шляхів (резекції або після травми
органів) та сечоводів урологічних та гінекологічних слінгів (стресове
нетримання сечі), зміцнення м’язів тазового дна, закриття кукси нирки під
час резекції, а також для хірургічного лікування нефроптозу (нефропексія),
пахових та мошоночних гриж, пластики дефекту білкової оболонки після
висічення бляшки Пейроні [87–92].
У травматології та ортопедії ксеноперикард застосовується за
необхідності протезування та пластики сухожиль; зміцнення зв’язкового
апарату

суглобів;

хірургічного

лікування

травматичних

ушкоджень

сухожиль згиначів кисті, пальців [93, 94].
Крім того, ксеноперикард використовують для лікування вад розвитку
черевної та грудної стінки, пластики черевної порожнини (гастрошизис,
омфалоцелє, а також вроджених діафрагмальних гриж у дітей). У
торакальній хірургії ксеноперикардом закривають дефект грудної стінки і
вкривають культю легенів або бронхів після резекцій. В офтальмології
відновлюють стінку травмованої очниці, при хірургічному лікуванні
макулодистрофії, відшаруванні сітківки та склеропластиці. У нейрохірургії
протезують тверду мозкову оболонку. У стоматології та щелепно-лицьовій
хірургії застосовують для лікування пародонтиту, підготовки до фіксації
зубного протеза, а також при косметичних операціях на обличчі [83, 95].
Для проведення вищезазначених операцій у реконструктивновідновній хірургії використовують різні біологічні трансплантати та

38

синтетичні матеріали [96-98]. При цьому основним ускладненням
застосування ксеноматеріалів вважають ризик відторгнення біоматеріалу та
проведення реоперацій. Перевагою ксенотрансплантатів вважають природне
джерело їх отримання, доступність сировини та низьку вартість, мінімальну
частоту інфекційних ускладнень, можливість масової заготівлі та тривалого
зберігання.
1.1.4. Джерела отримання біологічного ксеноматеріалу
На даний час у світовій медицині використовують біологічні протези
як тваринного походження (ксенографти), так й отримані від людини
(аутографти).

У

зв’язку

з

дефіцитом

аутографтів

розширюється

комерційний список біопротезів із ксеноматеріалів, цим фактом обумовлена
актуальність досліджень у галузі виробництва ксеногенних біологічних
матеріалів. Статистичними даними доведено, що більшість світових
наукових досліджень спрямована на створення біологічних матеріалів для
протезування судин і клапанів серця. Так, у світі щороку проводять
170 000 операцій із заміни клапанів, у США – 60 000, із яких 40% – це
операції з використанням біопротезів. При цьому за даними деяких авторів
відсоток таких операцій щороку буде збільшуватися [99].
На

даний

час

комерційно

доступними

сертифікованими

і

найпопулярнішими є біопротези клапанів серця, отримані від свиней або з
перикарда великої рогатої худоби [100, 101]. У якості донора тканини
дослідники вивчали перикард коня [101–103], собаки [41, 104], страуса [105]
і кенгуру [106, 107]. Однак такі біопротези не пройшли атестацію і в
клінічній практиці на сьогодні не використовуються. Перикард залежно від
джерела отримання має деякі відмінності. Наприклад, вміст колагену в
телячому перикарді вище, ніж у свинячому, проте тканини демонструють
однакову гемодинаміку; в клапанах із бичачого перикарда обструкція
спостерігалася значно рідше, ніж із свинячого клапана [108, 109].
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R. Gauvin, G. Marinov стверджують, що в серцево-судинної
імплантології

для

виготовлення

серцевих

клапанів

можуть

використовуватися як бичачий, так і свинячий перикард. Вчені важають, що
через особливості структури та зшивки колагенових пучнів свинячий
перикард є альтернативою бичачому для виготовлення біопротезів клапана
серця та інших замісних матеріалів. Проте переваги щодо використання
свинячого перикарда повинні бути додатково досліджені [110]. R. C.
Guidoin і R. W. Snyder вважають, що свинячі клапани підходять для літніх
пацієнтів, оскільки їм протипоказана тривала антикоагулянтна терапія.
Кальцифікація і деградація протезів клапанів і перикарда є загальною
проблемою тканини, яка була отримана із різних джерел. Перед
використанням донорських матеріалів (біопротезів клапанів, судинних
трансплантатів, пластин для загальної хірургії) їх піддають попередній
хімічній або фізичній обробці для збереження та підвищення стійкості
матеріалу до деградації, що знижує їх

імуногенність і забезпечує

біосумісність [111, 112].
1.1.5. Епітоп α-1,3-Gal у тканинах стулок аортального клапана і
перикарда
Зниження імуногенності ксеноматеріала є однією з головних вимог
передімплантаційної обробки вихідної донорської тканини при створенні
тканинних імплантатів для реконструктивно-відновлювальної хірургії.
Подолання антигенності ксеноматеріалу залишається основною проблемою
при отриманні біопротезів і обумовлена міжвидовими відмінностями
антигенів
обумовлена

головного

комплексу

присутністю

гістосумісності.

основного

Така

ксеноантигена

критичність

епітопа

α-Gal

(Galα1,3Galβ1-(3) 4GlcNAc-R), який розповсюджений у ссавців неприматів,
сумчастих і мавп Нового Світу, але відсутній у людей, людиноподібних
мавп і мавп Старого Світу (113). Оскільки люди і примати Старого Світу
позбавлені епітопа α-Gal, вони є неімунотолерантними до нього і, отже,
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здатні продукувати велику кількість природних анти-Gal антитіл [114,
115]. Необхідною умовою для успішного ксенопротезування у людей є
максимальне зменшення експресії епітопа α-Gal (α-Gal) на поверхні
ксенобіопротеза.

Відомо,

що

вміст

деякої

кількості

α-Gal

у

ксенотрансплантаті викликає гуморальні реакції та підвищує рівень антиGal антитіл, але не призводить до розвитку клінічно значущих патологічних
змін і будь-яких ускладнень процесу ремоделювання [116].
Епітоп α-Gal (Galα1,3Galα1,4GlcNAc-R Galα1-3Galβ1-4GlcNAc-R, or
Galα1-3Galβ1-3GlcNAc-R)

є

вуглеводним

залишком,

який

природно

виробляється на гліколіпідах і глікопротеїнах клітинних мембран. Експресія
епітопа α-Gal і активність α1,3GT має суттєві відмінності відносно їх
розподілу у різних видів ссавців [117]. Вміст епітопа α-Gal має істотні
відмінності

в

різних

органах.

Високі

концентрації

епітопа

α-Gal

спостерігаються у всіх печінкових клітинах, канальцях і клубочках нирок, а
також на тромбоцитах переважно на фібриногені, на ендотеліальних
клітинах, у яких більше 20 глікопротеїнів несуть епітоп α-Gal та ін. [118].
Експресія епітопа α-Gal варіює у різних видів ссавців. Наприклад, він
експресується на гліколіпідах мембрани червоних клітин у кроликів і корів,
на глікопротеїнах клітинної поверхні клітин Ерліха у мишей, а також клітин
лімфоми та фібробластах, на ламініні мишей і великої рогатої худоби, на
тиреоглобуліні у собак і свиней.
Присутність епітопів α-Gal на поверхні клітини ссавців є тригером і
викликає виражену імунну відповідь при пересадці органів ссавців до
людини, оскільки така комбінація анти-Gal антитіла з епітопом α-Gal сприяє
запуску каскаду реакцій комплементу (активації системи комплементу)
[119, 120]. Це викликає масивну тканинну деструкцію, колапс судинного
русла, призводить до гіпергострого відторгнення ксенографта, що є
основною перешкодою в процесі органної трансплантології. Механізм
руйнування при трансплантації біоматеріалу (тканинних імплантатів),
виготовлених на основі донорської тканини тварин, проявляється не
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катастрофічним гіпергострим відторгненням, а скоріше підгострим, або
хронічною дисфункцією біопротеза, яка проявляється в його структурній
дегенерації та кальцифікації. Результати недавніх досліджень довели, що
потенційною причиною, яка обмежує функціонування ксенографтів, є
імунологічна реакція ксенореактівних антигенів [121]. Повідомляється, що
причина дегенерації ксенотрансплантатів може бути опосередкована
імунними реакціями [122–126], частково через α-Gal ксенореактивні
антигени, експресовані на клітинах і СТ клапанів [123, 127]. Для усунення
такого

небажаного

впливу

основних

ксенореактивних

антигенів

використовують різні методи децелюляризації тканини (включаючи методи
окислення, зшивання тощо) [122, 128]. Повідомляється, що епітопи α-Gal на
свинячих біопротезах клапанів можуть бути ефективно вилучені з
використанням рекомбінантної людської α-галактозидази А [129]. Таку ж
ферментативну активність має α-галактозидаза в зернах зеленої кави, яка
може ефективно знищити епітопи α-Gal на поверхні клітин свинячого САК
та Пр [129]. Іншим рішенням проблеми присутності епітопа в свинячий
тканини є створення α-1,3 галактозилтрансфераз-дефіцитних свиней (α-Gal
нокауту свиней) за методом клонування тварин [130, 131]. У таких
трансгенних тварин мутація знижує або виключає експресію ендогенного
ферменту

α-(1,3)-галактозилтрансферази,

епітопа

галактозил

(α-1,3)

галактози [132-134]. Теоретично підхід, при якому можна використовувати
органи і тканини таких тварин, є ідеальним, але його поширене
використання на даний час не представляється можливим.
1.2. Основні методи обробки ксеногенних перикарда і стулок
серцевого клапана
Досвід створення протезів із біологічних тканин має більш ніж
піввікову історію. Перші відомості у цьому напрямку досліджень почали
з’являтися в 50–60-х рр. 20-го століття і більшою мірою стосувалися
проблеми протезування органів серцево-судинної системи. За ці роки у
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багатьох країнах світу для створення протезів розроблено різні технології
обробки біологічного матеріалу. Незважаючи на проведення тривалих та
напружених досліджень, спрямованих на створення біологічних протезів,
ще не знайдено еталонного методу обробки ксенотканин. Вчені, які
працюють над вирішенням проблем створення біоеквівалентних органів і
тканин

для

різних

сфер

реконструктивно-відновлювальної

хірургії,

стикаються з проблемою усунення ускладнень після імплантації біологічних
протезів. До сьогодні ще не вдається повністю виключити в процесі
обробки

ксеногенних

тканин

попередників

цих

ускладнень.

У

післяопераційному періоді виникають випадки інфікування організму
реципієнта,

кальцифікації

та

руйнування

структури

імплантату

(дегенерація), імуно-запальних процесів і, як наслідок, імунної відповіді –
відторгнення імплантату. На більш тривалих строках після протезування
клапанів серця небезпечним є тромбоз, розрив стулки, інфекційні
ускладнення, розходження країв рани [135].
У

зв’язку

з

вищевикладеним,

основною

задачею

подальших

досліджень є створення еталонної технології обробки ксенотканини, а саме:
перикарда і клапанів серця, імплантація яких виключає розвиток
післяопераційних ускладнень.
Технологія обробки біотканини включає декілька етапів. Основний –
це децелюляризація тканини (витяг клітин із ксенотканини з використанням
як фізичних, так і хімічних методів). Наступний етап – cross-linking
(утворення перехресних зв’язків) – застосовується з метою створення
інертного

недеградуючого

матеріалу

з

посиленими

механічними

властивостями. Даний етап обробки реалізується тільки за допомогою
хімічних методів. Далі переходять до етапу антимінералізаційної обробки
(попередження кальцифікації) імпланататів. Останній етап – це обволікання
біоматеріалу (покриття) хімічними речовинами, яке дозволяє підвищити
інтеграційні властивості трансплантату та зменшити його деградацію.
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1.2.1. Децелюляризація
На

даний

час

існують

два

види

технологічних

способів

децелюляризації: фізичний і хімічний.
До фізичних способів децелюляризації відносять заморожування
(внутрішньоклітинні кристали льоду руйнують клітинну мембрану) [136];
механічне

розчавлювання

клітин;

механічне

перемішування

(«відлущування») клітин; руйнування клітин ультразвуковими хвилями;
ліофілізацію; γ- та β-випромінення [68].
Недоліками обробки тканин фізичними способами є можливе
пошкодження екстрацелюлярної матриці тканини. Такі впливи самостійно
без додаткової обробки на практиці не застосовують.
Основною перевагою вказаних способів є виключення на етапах
технологічного

процесу

хімічних

реагентів,

які

є

потенційними

пошкоджуючими агентами. Типові фізичні процеси (сушка, нагрівання і
опромінення) спочатку вивчалися на ізольованому колагені. Тоді були
виявлені особливості типів і взаємодії поперечних зв’язків, які утворюються
після

обробки

біоматеріалу

вказаними

способами.

На

даний

час

дослідження на колагеновмісних тканинах тривають. Обмеженість вказаних
способів полягає в досягненні балансу між отриманням необхідної кількості
поперечних зшивок і ступенем пошкодження тканин після тривалої
експозиції [137].
Заморожування-відігрів.

У

процесі

заморожування-відігріву

ефективно руйнуються клітини в тканинах і органах, але мембранні та
внутрішньоклітинні елементи залишаються, їх видаляють на наступних
етапах обробки. Один цикл заморожування-відігріву зменшує несприятливу
імунну відповідь, яка, зокрема, виявляється лейкоцитарною інфільтрацією
ЕЦМ судинних скафолдів [138]. Множинні цикли заморожування-відігріву
можуть застосовуватися з метою децелюляризації [139–141], при цьому
втрата білка з ЕЦМ не збільшується. Незначні пошкодження у процесі
обробки тканин низькими температурами підтверджено результатами
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досліджень ультраструктури тканин [142, 143]. Отже, вони можуть
використовуватися тільки тоді, коли такі зміни ЕЦМ є прийнятними в
кінцевому

продукті.

Вплив

заморожування-відігріву

на

механічні

властивості каркасних структур [144, 145] є мінімальним, що можна
вважати суттєвою перевагою даного способу обробки [142].
Різні режими заморожування-відігріву вивчалися в поєднанні з
різними кріопротекторними розчинами [146–148]. Відомо, що низькі
температури декілька знижують імуногенність біологічних тканин [149]. Це
пов’язано зі зміною поверхневих клітинних антигенів [150–153], але повна
інтеграція в організм реципієнта алогенних тканин можлива лише за умов
поєднання кріоконсервування тканин і подальшого прийому пацієнтами
імуносупресорів [154].
Сонікація. Для децелюляризації тканин застосувувалася сонікація,
заснована на здатності ультразвуку руйнувати мембрану клітини. Показано,
що такий вид обробки значно впливає на структуру тканини перикарда, але
повної її децелюляризації досягти неможливо. Тому обробку ультразвуком
доцільно здійснювати одночасно з використанням хімічних агентів. Слід
зазначити, що при будь-якій іншій комбінації способів обробки буде
порушуватися структура ЕЦМ через вищеописаний ефект ультразвукових
хвиль.
Сила і тиск. S. Funamoto запропонував методику девіталізації тканин
шляхом комбінації ультрависокого тиску і подальшого вимивання
зруйнованих клітин фосфатним буфером під впливом мікрохвильового
випромінювання [155, 156]. На даний час експериментальні дослідження
цього методу тривають [157].
Клітини на поверхні тканини або органа (наприклад, сечовий міхур,
тонка кишка, шкіра, амніотична оболонка) можуть бути також ефективно
вилучені за допомогою іншого методу – механічного стирання (абразії) в
поєднанні з ферментами, гіпертонічним розчином або хелатуючими
агентами, які сприяють дисоціації (відділенню) клітин від базальної
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мембрани.

Однак,

за

даними

А.

Hopkinson

[143],

вихідна

ультраструктурна цілісність базальної мембрани неодмінно пошкоджується
внаслідок безпосереднього впливу механічної сили.
Дії гідростатичного тиску тканина піддається протягом короткого
часу, тому такий спосіб обробки може вважатися більш ефективним, ніж
використання детергентів або ферментів для видалення клітин із
кровоносних судин і тканин, зокрема рогівки. При цьому внаслідок впливу
баричного тиску утворені кристали льоду можуть призвести до порушення
ультраструктури

ЕЦМ

[155–157],

підвищена

температура

під

час

децелюляризації під впливом тиску запобігає їх утворенню [155, 158].
Нетеплова необоротна електропорація. Розроблено концептуально
новий спосіб децелюляризації – нетеплова незворотна електропорація
(NTIRE). Мікросекундні електричні імпульси, які надходять через тканини і
клітини-реципієнта, викликають у клітинній мембрані утворення мікропор
за рахунок дестабілізації електричного потенціалу на мембрані [159–161].
Сформовані мікропори призводять до втрати клітинного гомеостазу і
загибелі клітин. Встановлено, що після нанесення NTIRE на сонні артерії
щурів клітинні залишки повільно видаляються з тканини протягом перших
двох діб, і тканина стає ацелюлярною через три доби після обробки [161].
Механізми видалення клітинних залишків остаточно не вивчені та
потребують

подальших

досліджень. Після

підбору параметрів

для

зменшення виділення тепла цілісність і морфологічна будова ЕЦМ
зберігалися,

що

дозволяло

реалізуватися

процесам

ремоделювання

клітинами господаря.
Слід зазначити, що використання NTIRE має деякі обмеження. Розмір
зондів відносно малий, а це обмежує обробку великої площі фрагмента
тканини. Децелюляризація як імуноопосередкований процес повинна
максимально реалізуватися в умовах in vivo, тому потенційні можливості її
застосування значно обмежені.
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Кількість клітинних залишків у

децелюляризованій тканині

остаточно не визначена. Деякі вчені стверджують, що ЕЦМ скафолдів, які
не були ретельно децелюляризовані, можуть викликати небажану відповідь
господаря, на відміну повністю очищених.
Опромінення.

Ota

T.

описав

можливість

використання

γ-

випромінення для девіталізації серцевих клапанів [162]. Однак комбінована
дія використаних ним фізичних факторів значно зменшувала еластичні
властивості біологічної тканини. R. Meghana опублікував результати
роботи, в якій експериментально довів можливість застосування на
свинячих серцевих клапанах in vitro γ-випромінення з метою стерилізації та
децелюляризації тканини. Після дії γ-випроміненням (3000 Гр) був
досягнутий ефект стерилізації, однак при цьому ЕЦМ мав пошкодження, які
могли привести до обмеження функції клапана. Низкодозне γ-випромінення
(1000 Гр) не забезпечувало стерилізації, але механічна цілісність САК
зберігалася. Результати даного дослідження довели, що вищеописаний
баланс після обробки

серцевих клапанів γ-випроміненням не був

досягнутий [137]. Аналіз літературних даних довів, що досліджень щодо
застосування радіації для обробки тканин САК і Пр проводилося дуже мало.
Відомо, що такі способи стерилізації, як обробка окисом етилену, γвипромінення

і

опромінення

потоком

електронів,

змінюють

ультраструктуру ЕЦМ і механічні властивості тканин [163, 164], тобто
знижують якість клінічних продуктів [165, 166]. Деградація ЕЦМ після
опромінення частково пояснюється денатурацією основних структурних
білків, яку неможливо скоригувати зміною потужності дози навіть при
відносно

низьких

дозах

[164].

Обробка

тканини

γ-випроміненням

призводить до цитотоксичності залишкових ліпідів, [165] і прискорює
ферментативну деградацію ЕЦМ [166].
Ліофілізація.

Ліофілізація

(Lyophilization,

freeze-drying)

є

багатоетапною технологією стабілізації біоматеріалу: заморожування,
сублімація (первинна сушка), десорбція (вторинна сушка) і зберігання.
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Такий спосіб обробки є досить тривалим і коштовним. Мета ліофілізації –
збереження біологічних властивостей біоматеріалу шляхом заморожування
зв’язаної води з подальшим видаленням льоду сублімацією. Ліофілізація
поєднує переваги заморожування, і сушки, зменшує труднощі, пов’язані зі
зберіганням замороженої тканини в сухому стані. Крім того, за допомогою
цього

методу можливе зберігання біопротезів для використання в

тканинній інженерії [167–169]. Також до переваг застосування біопротезів,
одержаних методом ліофілізації, можна віднести такі: скорочення часу
виконання операції і, відповідно, строків реабілітації пацієнта: можливість
оцінити розмір і форму трансплантату перед операцією; зберігання протезів
в операційній залі [170]. Проте даний вид обробки не забезпечує
стерильність біоматеріалу, тому необхідне використання додаткового
обладнання або проведення подальшого етапу обробки γ-випроміненням,
мікрохвильовим опроміненням або ультрафіолетовим світлом [171].
До хімічних способів децелюляризації тканин відносять такі види
обробки:
- неіонними детергентами (Triton Х-100). Цей спосіб забезпечує
руйнування ліпід-ліпідних і ліпід-білкових взаємозв’язків при збереженні
білок-білкових взаємодій;
- іонними детергентами (SDS, Triton X-200, дезоксихолат натрію).
Найкращий

результат

одержано

при

застосуванні

SDS.

Внаслідок

солюбілізації цитоплазматичних і ядерних мембран, денатурації білка
видаляються залишки ядра та ітоплазматичних білків. Крім того, можливі
порушення нативної структури тканини і пошкодження колагену [9–11];
- цвітеріонними детергентами (CHAPS, SB-10, SB-16), дія яких
санологічна іонним і неіонним детергентам. Як й у випадку використанням
із Triton X-100 і Triton Х-200 можливе порушення нативної структури
тканини і пошкодження колагену [172];
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- гіпо- та гіпертонічними розчинами. Лізис клітин настає внаслідок
осмотичного шоку. Такий вид обробки ефективний у напрямку лізису
клітин, але не забезпечує видалення клітинних залишків [172–174];
- хелатуючими агентами ЕДТА і ЕГТА, які пов’язують двоковалентні
іони

металів.

У

Використовується

результаті
зазвичай

адгезії
у

з

ЕЦМ

комплексі

з

клітини

руйнуються.

ферментами,

наприклад

трипсином.
Окремими хімічними способами є обробка ферментами:
- трипсином, який руйнує пептидні зв’язки з С-кінця. Внаслідок
тривалої обробки трипсином пошкоджується матриця тканини, видаляється
ламінін, фібронектин, при цьому побічного ефекту – видаленню еластину;
-

ендонуклеазою,

яка

каталізує

гідроліз

внутрішніх

зв’язків

рибонуклеїнових і дезоксирибонуклеїнових ланцюгів. Цей фермент важко
піддається видаленню з тканин і може спровокувати імунну відповідь;
-

екзонуклеазою,

яка

каталізує

гідроліз

кінцевих

зв’язків

рибонуклеїнових і дезоксирибонуклеїнових ланцюгів.
Клітинні складові ксеногенних тканин є сильними антигенами, які
викликають імунну відповідь, що провокує відторгнення трансплантата.
Протоколи децелюляризації застосовують із метою вибіркового видалення
всіх клітинних компонентів і нуклеїнових залишків, що зменшує
імунологічну реакцію реципієнта на імплантат [175]. Після децелюляризації
вільні від клітин тканини складаються з білків ЕЦМ,

структура

яких

в

основному ідентична нативній. Такі тканини можуть виконувати роль
скафолдів

(імплантатів)

із

наступною

міграцією,

прикріпленням

і

проліферацією клітин господаря [176] та прискорювати регенерацію тканин.
У цілому основною метою децелюляризації є зменшення тканинної
антигенності та імунної відповіді господаря зі збереженням механічної
цілісності, біологічної активності та будови ЕЦМ [175, 177].
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Хімічні протоколи включають використання лугів і кислот [178] та
інших хімічних сполук. Дані способи обробки опосередковано впливають
на лізис клітин або розчиняють клітинні компоненти.
У цілому стандартні протоколи децелюляризації тканин складаються з
комбінованих методик: лізис клітинних мембран із використанням іонних
розчинів або фізичних методів. Наступним етапом є ферментативна
обробка, яка необхідна для сепарації клітинних елементів від ЕЦМ. Далі для
розчинення

ядерних

і

цитоплазматичних

клітинних

компонентів

використовують детергенти. Заключним етапом протоколу децелюляризації
є видалення залишкового клітинного детриту зі збереженного ЕЦМ. Для
видалення залишкових хімічних речовин із тканини проводять процедуру
промивання відповідно до протоколу децелюляризації. Це дозволяє
виключити будь-яку відповідь тканини реципієнта [175]. Ефективність
протоколу децелюляризації та збереження ЕЦМ оцінюють гістологічними
методами.
У

літературних

джерелах

описано

результати

використання

протоколів децелюляризації перикарда [179–184]. D. W. Courtman та
співавт. запропонували проводити обробку тканин неіонними детергентами
(Triton X-100) та ферментативну екстракцію. Мікроскопічне дослідження
показало, що всі клітинні компоненти були видалені, а ультраструктура
матриксу не пошкоджена. Пізніше B. Mendoza-Novelo та співавт. провели
порівняльний

аналіз

результатів

обробки

поверхнево

активними

речовинами: ксилатом тридецилового спирту (ATE), зворотнє лужне
набухання (RAS) і Triton X-100 [190].
Дані гістологічного аналізу показали значне зменшення вмісту
клітинних антигенів після проведення всіх трьох етапів децелюляризації.
При цьому вміст нативних глюкозаміногліканів (ГАГ) після обробки RAS,
ATE і Triton X-100 істотно варіювався: від (88,6 ± 0,2) до (62,7 ± 1,1) і (61,6
± 0,6)% відповідно. Наприклад, для видалення клітин із легеневого клапана
серця свині K. Schenke-Layland [185] використовував комбінацію 0,05%
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трипсину і 0,02% ЕДТА за умов механічного перемішування протягом 24
годин. R.W. Grauss [11] для очищення аортального клапана свині поєднував
0,5% трипсину; 0,05% ЕДТА; 0,02 мг/мл ДНКази; 20 мкг/мл РНКази і 0,02%
гентаміцину.
Децелюляризація залежно від протоколу може вплинути на структурні
та механічні властивості тканини, яка піддається обробці [175]. На думку
J.Y.

Zhou та співавт., протоколи децелюляризації значно відрізняються

ефектами, наданими на гістоархітектоніку ЕЦМ [186]. Наприклад,
протоколи децелюляризації впливають на кількість ГАГ, які залишилися в
тканинах [183, 187]. Видалення ГАГ з тканин негативних впливає на
в’язкопружні (пружно-еластичні) властивості перикарда. Це пояснюється
функцією ГАГ, яка полягає в утриманні води в тканинах [188]. Крім того,
вміст ГАГ відіграє основну біологічну роль у клітинному зв’язку. Таким
чином, внаслідок зменшення вмісту ГАГ порушується клітинна взаємодія та
гальмується відновлення тканин.
J. Liao та співавт. [189] провели аналіз результатів використання трьох
протоколів децелюляризації на механічні та структурні властивості САК
свині. Дані протоколи засновані на застосуванні SDS, трипсину і Triton X100. Доведено, що залежно від обраного протоколу децелюляризації
порушується мережа колагенових волокон і змінюється розмір пор ЕЦМ.
Наприклад, у САК, оброблених SDS, формується щільна мережа ЕЦМ і
утворюються невеликі пори. У результаті може відбуватися реколонізація
інтерстиціальними клітинами. Було показано, що у децелюляризованому
SDS бичачому перикарді відбуваються необоротна денатурація, набряк і
знижується міцність тканин на розрив порівняно з нативними зразками [179,
190, 191]. Вплив неіонних детергентів на тканину перикарда МендозаNovelo

та

співавт.

вважають

менш

пошкоджуючим

в

процесі

децелюляризації [183]. Також токсичні ефекти були виявлені після
використання неіонних детергентів (етоксилати алкілфеноли) [192–194].
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Децелюляризація має опосередкований вплив на структурні та
механічні

властивості

тканини,

але

його

ступінь

залежить

від

використовуваного протоколу. Наприклад, S. Mirsadraee та співавт. [195],
використовуючи протокол децелюляризації, заснований на обробці SDS, не
виявили істотних змін міцнісних властивостей, здатності до розтягнення
тканини перикарда порівняно з нативною.
Децелюляризація зменшує клітинну і гуморальну імунну відповідь,
спрямовану на біопротез [196]. Проте видалення клітин не забезпечує
повного видалення ксеноантигенів та, природно, не виключає негативних
наслідків імунної відповіді [197–200]. Тому протоколи децелюляризації
необхідно доповнювати технологіями видалення антигенів [127, 201].
Присутність на клітинних мембранах антигенів, зокрема β-Gal-епітопа,
викликає

імунну

відповідь,

якої

можна

запобігти

ефективною

децелюляризацією [116]. Цікаво, що той факт, L.G. Griffiths та співавт. [127]
використовували імунопротеомічний (протеомний) метод для вивчення
здатності бичачого перикарда генерувати гуморальну імунну відповідь.
Вони визначили наявність 31-го білкового антигена. Деякі з них (альбумін,
ланцюги А гемоглобіну і β-гемоглобін) віднесені до ксеноантигенів.
Нещодавно M.B. Ariganello та співавт. представили докази того, що
децелюляризований бичачий перикард індукував меншу диференціацію
моноцитів у макрофаги порівняно з полідиметилсилоксановими або
полістироловими поверхнями [202, 184]. Проте наслідки імунної відповіді
на безклітинний перикард потребують додаткового вивчення. У зв’язку з
вищевикладеним актуальною є розробка нових технологій обробки Пр і
САК, використання яких дозволить поліпшити інтеграцію біологічних
скафолдів в організм реципієнта і забезпечити високі клінічні результати
[116].
Однак на даний час оптимальної технології децелюляризації не
розроблено, але залежно від місця імплантації протокол може бути
адаптований для досягнення найкращого співвідношення ефективності
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децелюляризації та функціональних характеристик матеріалу. Для
покращення механічних та біологічних характеристик графтів можуть бути
проведені додаткові етапи обробки: крос-лінкінг або попередження
антикальцифікації після етапу децелюляризації.
1.2.2. Метод крос-лінкінгу: існуючі способи, їх комбінації,
застосування і наслідки
Ще одним важливим етапом хімічної обробки тканин для створення
біологічних протезів є крос-лінкінг.
Цей етап реалізується за допомогою наступних хімічних агентів:
-

альдегідів

(формальдегід,

глутаровий

альдегід

(ГА)).

Вони

ефективно і швидко зшивають тканини, здатні до хімічної взаємодії з
аміногрупами колагену, зв’язують між собою дві різні молекули колагену,
що і є головним принципом утворення поперечних зв’язків;
-

поліефірів

або

епоксидних

(поліепоксидних)

сполук

(полігліцидиловий ефір гліцерину; тригліцидиловий ефір етиленгліколю;
дигліцидиловий ефір етиленгліколю). Дигліцидиловий ефір етиленгліколю є
найбільш поширеним реагентом, який використовують для консервування
ксенотканин. Епоксидні сполуки реагують з аміногрупою лізину, як і ГА.
Крім того, можуть вступати в реакцію з азотом на кільці піролу на гістидині
амінокислоти, як і кислотні групи. Таким чином збільшується гнучкість
поперечної

зшивки,

завдяки

чому

поліпшуються

біомеханічні

і

функціональні характеристик протеза [203–205].
- карбодиїмідів (1-етил-3-3-диметиламінопропіл карбодиїмідів. У
процесі обробки карбодиїмідом характеризується активуються карбоксильні
групи, присутні у поліпептидних ланцюгах колагену, з подальшою
взаємодією з вільними аміногрупами в інших поліпептидних ланцюгах, в
результаті чого виникають зшивки амідного типу;
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- ацилазидів (ЕДТА, дифенілфосфорилазид). Цей метод забезпечує
включає трансформацію вільних карбоксильних груп в ацилазидні, які
потім можуть вступати в реакцію з вільними аміногрупами, присутніми на
поліпептидних

ланцюгах

колагену,

або

з

введеними

зшиваючими

молекулами;
-

гексаметилендиїзоціанату

(HMDI)

і

поліуретану

(диметил

сульфоксид (ДМСО). Вони можуть реагувати з амінами лізину на колагені,
формуючи карбамідні зв’язки. Така реакція використовується для крослінкінгу колагену.
Процес децелюляризації призводить до значних змін біоматеріалу.
Його механічна міцність зменшується, і після імплантації він піддається
швидкій резорбції.

S.F. Badylak та T.W. Gilbert вказують на те, що

приблизно 60% маси біоматеріалу деградує і розсмоктується протягом 1–3-х
місяців після імплантації in vivo [116, 205].
Присутність поперечних зв’язків у нативній тканині (наприклад, у
колагенових структурах) забезпечує її стабільність і тривалу експлуатацію.
У нормі крос-зв’язки є оборотними, що дозволяє організму рости і
замінювати пошкоджені структури; однак деяких випадках утворені
поперечні зв’язки незворотні (наприклад, у рубцевій тканині). Результати
дослідження підтверджують, що крос-зв’язки між молекулами колагену в
біоматеріалі підсилюють матрицю, забезпечуючи жорсткість, міцність, і
зберігають його первісну форму. Обробка біоматеріалу з метою крослінкінгу

застосовується

для

збереження

механічних

властивостей

(мінімізація процесів деградації ксеноткани in vivo [205, 206], надання
тканині інертних властивостей) [207, 208]. Однак явище деградації не слід
розглядати тільки як негативне, оскільки низькомолекулярні пептиди, які
утворюються під час деградації ЕЦМ, можуть викликати хемоатракцію
(адгезію) декількох типів клітин [116]. Не менш важливим є час, за який
імплантат піддається резорбції. Період дегенерації повинен бути не менше,
того, за який успішно відбудуться міграція і проліферація власних клітин
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реципієнта. Таким чином, швидкість деградації скафолдів і шляхи імунної
відповіді, залученої до цього процесу, повинні враховуватися в першу
чергу. [116]. Було показано, що утворені поперечні зв’язки між
поліпептидними ланцюгами тканини перикарда ЕЦМ зменшують її
імуногенність [208], а також сповільнюють процеси деградації [206] за
рахунок збільшення його стійкості до ферментативного розкладання.
Формальдегід (формалін) є першим консервантом біологічних тканин.
Реагент запобігає пошкодженню тканини і забезпечує зберігання первісної
структури та механічної міцності обробленої тканини. Першими комерційно
доступними для клінічного застосування стали серцеві клапани, фіксовані
формальдегідом [209]. Однак, як показали дослідження, оброблені
формальдегідом тканини виявилися значно менш міцними порівняно з
фіксованими ГА [210]. Формальдегід використовують як стерилізаційний
агент після фіксації тканин ГА, проте перед імплантацією тканини повинні
бути ретельно промиті для видалення його залишків.
Глутаровий альдегід, який застосовується для фіксації ксенотканин,
був вперше введений A. Carpentier та співавт. [205, 211, 212]. Він хімічно
модифікує колаген і робить тканини імунологічно прийнятними для
організму

людини.

У

1996

р.

M.

Grabenwoger

запропонували

використовувати ГА для підвищення стійкості та міцності перикардіальної
тканини тварин. Незважаючи на певні недоліки, ГА і до сьогодні
залишається «золотим стандартом» агента зшивки. Дійсно, ГА прискорює
процес

кальцифікації,

яка

є

основною

причиною

недовговічності

ксенотканини [7, 213-215]. Крім того, тканини, оброблені ГА, мають низьку
здатність до регенерації in vivo через їх зшивку, а також проявляють
цитотоксичні ефекти, які перешкоджають клітинам господаря прикріпитися,
мігрувати і проліферувати [7]. Деякі автори вважають, що ГА-зшивання
збільшує жорсткість тканин [216] із потенційною її деформацією (перекос,
згинання, втрата стійкості) [8]. Стандартне використання ГА для крослінкінгу призводить до зниження показників втоми тканини [217]. Ці
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ефекти виникають головним чином через запальні та цитотоксичні зміни
[7], а тривалий експлуатаційний знос тканини призводить до фрагментації
колагенових волокон.
Епоксидні сполуки були запропоновані Y. Noishiki та співавт. для
підготовки та консервування ксенотканин [218]. Цей метод забезпечує
низьку імуногенність біотканини, ніж обробленої ГА [219], покращує
біомеханічні та функціональні її характеристики [203, 204] і, найголовніше,
сприяє інгібуванню кальцифікації біоматеріалу в експериментальних тварин
[204, 220, 221]. Однак недоочищені домішки (наприклад, епіхлоргідрин –
основний продукт для синтезу епоксидів), які взаємодіють із біоматеріалом,
підсилюють цитотоксичний ефект вільних епоксидних груп, що вступили в
реакцію поперечної зшивки. Внаслідок вираженого цитотоксичного ефекту
зарубіжні моделі епоксі-оброблених біопротезів для серцево-судинної
хірургії так і не знайшли широкого клінічного застосування. Хоча
російськими вченими (м. Кемерово) були розроблені технології очищення
препаратів та нейтралізації гепарином для зв’язування вільних епоксидних
груп [222–224]. Незважаючи на переваги використання епоксидних сполук,
тривалість консервування біотканин становить близько 7 діб, що
недостатньо для повної поперечної зшивки біоматеріалу [221, 232].
Генипін, отриманий із плодів Gardenia jasminoides ELLIS [225, 226],
виявляв менший цитотоксичний ефект, ніж ГА [227], не викликав запальної
реакції, володів здатністю запобігати кальцинозу [181].
Карбодиїміди генерують зшивки амідного типу внаслідок прямого
зшивання поліпептидних ланцюгів. Використання карбодиїмідної зшивки
активує

карбоксильні

групи

глутамінової

кислоти

або

залишки

аспарагінової кислоти для отримання груп О-ацилізомочевини. Залишки
гідроксизину або вільні аміногрупи лізину генерують нуклеофільну атаку,
яка дозволяє формуватися зшивкам [228]. Процес можна прискорити
додаванням

таких

каталізаторів,

як

N-гідроксибензотріазол

і

NS-

гідроксисукцинаміду. Перевага цих агентів полягає у придушенні двох
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побічних

реакцій,

які

можуть

виникнути

після

використання

карбодиїмідів для активації груп карбоксильних кислот [229, 230]. Поперше, активовані карбоксильні групи менше схильні до гідролізу в
кислому середовищі порівняно з О-ацилізомочевини. J.M. Girardot описував
технологію комбіновного використання N-гідросисукцинаміду з ди- або
трикарбоксильної кислотою і ди- або триамін агентом зшивки для фіксації
тканини аорти [231]. Тканини оцінювали за їх здатністю до кальцифікації
після підшкірної імплантації щурам до 16 тижнів. Виявлено, що стулки
кореня свинячої аорти та Пр були кальциновані значно менше, ніж у
контрольній групі, де матеріали фіксували ГА. При цьому автори
зазначають, що стінки кореня аорти свині, кальциновані так само, як і ГАфіксовані тканини. Крім того, використання карбодиїмідів демонструє
підвищену

стійкість

оброблених

ксенотканин,

зокрема

Пр,

до

ферментативного розщеплення [232].
D.M. Simmons та співавт. [233] продемонстрували, що обробка
ацилазидами більш ефективна, ніж ГА. Недоліками цього способу є те, що
ця процедура займає досить багато часу і необхідне ретельне промивання
для повного видалення всіх побічних продуктів [234]. При використанні
дифенілфосфорилазиду карбоксильні групи в тканині перетворюються в
ацилазид, після може здійснюватися реакція з аміногрупами [235]. Важливо,
що спосіб ретельного промивання не потребує. Реакція зшивання
дифенілфосфорилазидом повинна бути виконана в неводному середовищі,
переважно в диметилформаміді. В експериментах деяких авторів було
показано,

що

в процесі

крос-лінкінгу серцевих

клапанів,

зшитих

епоксидною смолою, карбодиїмідами і ацилазидами, в групі з ацилазидзшитими клапанами серця визначалися значна кальцифікація та запалення
порівняно з іншими досліджуваними групами [236].
Метод

обробки

ксенотканин

гексаметилендиїзоціанатом

і

поліуретаном (ДМСО) забезпечує її необхідну міцність протягом 8 місяців,
що дозволяє реалізуватися регенеративним процесам у тканинах реципієнта
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і повільно розкладатися імплантату на нетоксичні продукти. Цитотоксичні
ефекти гексаметилендиїзоціанату проявляються у допустимих межах і
набагато слабкіше, ніж у ГА. Деякі автори стверджують, що перевагою
використання цієї сполуки є його розкладання до гексаметилендіаміну, який
має мінімальну цитотоксичність [237].
Реагент
характеризують

ДМСО
як

забезпечує

крос-лінкінг,

поверхневе
завдяки

нашарування,

функціональній

яке

здатності

поверхневих груп зв’язуватися з поліуретаном. Обробка тканин неводними
середовищами призводить до інших процесів крос-лінкінгу колагенових
матеріалів: порушення тривимірного розташування нативного колагену,
внаслідок якого утворюються поперечні зшивки за рахунок дегідратації;
вплив на хімічну структуру бічного ланцюга колагену [238]. Крім того,
реагент може брати участь у видаленні жирів, протеогліканів. У місцях
контакту розчинника зі зв’язаною залишкової водою порушується його
розчинність, і він осідає в тканинах.
Була вивчена дія дубильних кислот як фіксуючого агента на
перикардіальній тканині. Показано, що зшивання білків відбувається
шляхом створення декількох водневих зв’язків завдяки їх гідроксильних
груп [239, 240]. Використання цього методу забезпечує протизапальну дію,
особливо це характерно для макрофагів, а також антикальцинозний вплив
[241].
Проантоціанідини – це природний агент, який складається із
поліфенольних структур. Він має потенціал до створення міцних водневих
зв’язків і підвищує синтез колагену, створюючи колагенові матриці, які не
деградують [242]. Проантоціанідинова обробка перикардіальної тканини
нецитотоксична і запобігає ферментативному розщепленню, також відомо,
що відбувається міграція і проліферація клітин господаря на імплантати,
оброблені даним реагентом.
Аналіз численних літературних джерел показав, що існує велика
кількість альтернативних способів обробки ГА для поперечного зшивання
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тканин. Проте ефект більшості з них було оцінено in vitro і тільки в
порівнянні з ГА-обробленими. Комплексний порівняльний аналіз різних
реагентів ще належить проводити, враховуючи нативні властивості тканин,
а також потенційну токсичність і побічні ефекти всіх хімічних реагентів.
1.2.3. Попередження кальцифікації: існуючі способи, їх комбінації,
застосування і наслідки
Хімічні агенти викликають кальцифікацію тканин, тому необхідно цю
дію нейтралізувати [68]. З метою антикальцифікації тканин проводять
додаткову обробку:
- дифосфонатами (етан гідроксібіфосфонат), які пригнічують ріст
кристалів Ca). Цей вид реагентів використовують у клінічній практиці для
перешкоджання патологічної кальцифікації та лікування гіперкальціємії при
злоякісних новоутвореннях;
- поверхнево активними речовинами (додецилсульфат натрію (SDS,
Tween-80)), які відповідають за екстракцію фосфоліпідів;
- аміноолеїновою кислотою, яка пригнічує накопичення Ca;
- іонами тривалентних металів (хлорид заліза або хлорид алюмінію),
які пригнічують кальцифікацію в попередньо оброблених ГА тканинах Пр і
САК;
- етанолом, що екстрагує фосфоліпіди в попередньо ГА-оброблених
тканинах і викликає конформаційні зміни колагену.
Оскільки ферменти ушкоджують нативну структуру тканини, їх
комбінують із інгібіторами ферментів (фенілметилсульфонілфлуорид,
апротонін,

лейпептін)

або

лімітують

роботу

ферментів,

змінюючи

температуру або pH середовища [76].
Механізми кальцифікації, які відбуваються в товщі ГА-обробленого
перикарда, остаточно не вивчені через плутанину у літературних даних.
Вважається, що після обробки ГА залишкові антигени перикардіальної
тканини, вільні альдегідні групи ГА і фосфоліпіди впливають на цей процес.
Наприклад,

циркулюючі

антитіла

можуть

сприяти

кальцифікації
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перикардіальної тканини внаслідок імунної відповіді. Вільні альдегідні
групи ГА можуть залучати кальцій із плазми крові реципієнта, тим самим
збільшуючи кальцифікацію в тканині. Фосфоліпіди можуть зв’язувати
кальцій і відігравати важливу роль в утворенні кристалів кальцію з
фосфатів. Вчені розробили кілька стратегій, дослідження цієї проблеми. Для
запобігання

кальцинозу

було

запропоновано

пригнічити

залишкову

антигенність. Ефективність цього методу була доведена. Залишкову
антигенність

нейтралізували

за

допомогою

фіксуючої

обробки,

використовуючи широкий спектр високих концентрацій ГА [243, 244]. Для
видалення вільних альдегідних груп досліджували велику кількість
амінокислот або аміносполук. Обробка після крос-лінкінгу амінокислотами
відображає поліпшену спонтанну ендотелізацію in vivo ксеноперикарда,
фіксованого ГА [245, 246]. Після використання L-глутамінової кислоти
спостерігається зменшення залишкових і незв’язаних альдегідних груп на
ГА-фіксованому ксеноперикарді та значне зниження ризику кальцифікації
[247, 248]. Подальша обробка L-аргініном також зменшила відкладення
кальцію [249]. C. Lee та співавт. [250] запропонували обробку тканин після
крос-лінкінгу гліцином. Одержані результати були досить позитивними, але
такий вид обробки вимагає подальшого вивчення.
Спиртові розчини, в тому числі етанол, використовували як метод
обробки ксенотканин для видалення фосфоліпідів, запобігаючи таким
чином кальцифікації [251, 252]. Крім того, для виключення побічних
ефектів від залишків ГА після обробки ксенотканин був запропонований
метод ліофілізації, який у експериментах показав зменшення ризику
кальцифікації та цитотоксичності [253]. Також були запропоновані варіанти
обробки тканин гепарином або поліетиленоксидом після ГА-фіксації [254,
255]. Обидва методи блокують побічні ефекти ГА-залишків і тим самим
запобігають кальцинозу ксеноперикарда.
Сучасний

стан

проблеми

підготовки

біоматеріалів

для

реконструктивно-відновлювальної хірургії диктує нагальну необхідність
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подальшого пошуку більш адекватних трансплантатів. Використання
ксеногенних

біологічних

імплантатів

обумовлено

їх

очевидними

перевагами: збереження архітектоніки, біопластичних і фізико-механічних
властивостей

вихідних

тканин;

можливість

серійного

виробництва

біопротезів; високі показники імплантаційних властивостей. Головними
причинами, що лімітують використання біологічних протезів, є низькі
міцнісні властивості та гемосумісні характеристики ксеногенних матеріалів,
а також високий відсоток структурної та кальцієвої дегенерації. Методи
ксенопротезування можуть знайти широке застосування в клініці після
впровадження

нових

методів

модифікації

трансплантата до тканин реципієнта.

біотканин

для

адаптації
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РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Робота виконана у відділі експериментальної кріомедицини Інституту
проблем кріобіології і кріомедицини НАН України (завідувач відділу,
д-р. мед. наук, проф. Б.П. Сандомирський).
Усі експерименти виконані у відповідності з вітчизняними і
міжнародними

біоетичними

документами;

зокрема,

матеріалами

IV

Європейської Конвенції по захисту хребетних тварин, які використовуються
для експериментальних та інших наукових цілей (ETS 123 (1986)),
ратифікованою в Украйні , законодавчими документами України по
проведенню експериментів на тваринах, такими як «Загальні етичні
принципи експериментів на тваринах», ухвалені Першим національним
конгресом з біоетики (20.09.2001), «Біоетична експертиза доклінічних та
інших наукових досліджень, що виконуються на тваринах (методичні
рекомендації) (авт. О.Г. Резніков та інш., 2007, тощо, і не суперечать
діючому законодавству України, вітчизняним і міжнародним біоетичним
нормам.
2.1. Матеріал дослідження та структура експериментів
Матеріалом дослідження були перикард (Пр) і стулки аортального
клапана (САК) свині (Pericardium, Right post. Valve, Left post. Valve, Anterior
Valve – Valva aortae).
Серця вилучали у безпорідних 6–8-місячних свиней масою 160–180 кг
протягом 20 хв після забою на Богодухівському м'ясопереробному
підприємстві. Всі тварини пройшли ветеринарний огляд. У процесі
вилучення

органа

дотримувалися

правил

асептики

з

максимально

доступною атравматичністю та урахуванням анатомічних особливостей
тварин [256].
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Біоматеріал (серця) транспортували до лабораторії протягом години
в стерильному фізіологічному розчині в контейнері на льоді. Потім
перикардіальний мішок ретельно препарували, розділяючи серозний шар
від фіброзного. З останнього видаляли жирові привіски та надлишки
сполучної тканини. Стулки відсікали від фіброзного кільця клапана (рис.
2.1, А). Фрагменти (лоскути) виділеного перикарда мали розмір від 5 × 5 до
9 × 18 см (рис. 2.1, Б). Тканини тричі промивали охолодженим до 4°С
стерильним фізіологічним розчином (0,9% NaCl) із додаванням 100 МЕ/мл
антибіотика Біциліну-3 («Київмедпрепарат», Київ).

А

Б

Рис. 2.1. Нативна стулка аортального клапана та нативний аортальный
клапан (А) і перикард (Б) свині

Підготовку тканин здійснювали відповідно до етапів девіталізуючої
обробки, які були розроблені у відділі експериментальної кріомедицини
ІПКіК НАН України (Пат. «Спосіб підготовки ксеногенних артерій для
судинного протезування» [13]. Промиті тканини сушили фільтрувальним
папером і поміщали в стерильні кріоконтейнери («Cryotubes», «Deltalab»,
Іспанія), не допускаючи їх деформування. Контейнери зі зразками
занурювали в рідкий азот зі швидкістю заморожування 40 град/с, у якому
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вони зберігалися за температури –196°С. Часовий інтервал від моменту
вилучення тканин до заморожування не перевищував 4 години.
Контейнери відігрівали на водяній бані при 37°С. На даному етапі
обробки відбирали частину зразків для дослідження впливу низьких
температур на морфологічну структуру та біомеханічні властивості тканин
(табл.

2.1).

Відігріті

контейнери

зі

зразками

транспортували

до

Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут»
НАН України. На атестованій промисловій радіаційній установці лінійного
прискорювача електронів ЛПЕ-10 («ХФТІ», Україна) проводили їх
опромінення потоком електронів. При цьому енергія опромінення
становила до 10 МеВ, а середній струм – 1 мА [257]. Використовували
експериментальний режим із дозою поглинання в діапазоні 25 ÷ 30 кГр.
Доза 25 кГр обрана як мінімально необхідна для забезпечення стерильності
медичних матеріалів [258]. З метою попередження теплової денатурації
сполучної тканини потужність поглиненої опромінюваним зразком дози
вибиралася таким чином, щоб температура в пробірках була не більше 5°С
за один прохід конвеєра під пучком електронів. Опромінення зразків
потоком електронів здійснювали дискретно, температура біотканини в
процесі опромінення не перевищувала 25–30°С. Після опромінення
стерильні контейнери зі зразками зберігали в парах рідкого азоту при
температурі від –150 до –170°С і швидкістю охолодження 2,4 град/с. Усі
властивості девіталі-зованих тканин вивчали в зразках, відібраних до
зберігання в парах азоту.
Для вивчення ізольованої дії іонізуючого випромінювання потоком
електронів на тканину Пр і САК свині опроміненню за вищевказаними
режимами піддавали також і нативні тканини (табл. 2.1).
Нативні зразки тканин піддавали ізольованому опроміненню за
вищевказаним режимом не пізніше 8 годин після виділення. До
опромінення тканини зберігалися при температурі у 4°С.
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Часовий

інтервал

від

моменту відігрівання

контейнерів до

занурення в пари рідкого азоту становив 3 години. На всіх етапах обробки
контейнери з тканинами не розкривали.
Для проведення досліджень тканин Пр і САК, які піддавалися різним
фізичним впливам, були розподілені на наступні групи: 1 (N) – нативні
тканини (контрольна група); 2 (R) – тканини, опромінені в дозі 25 кГр; 3 (F)
– тканини після заморожування(–196°С)-відігріву; 4 (FR) – тканини після
заморожування-відігрівання та подальшого опромінення в дозі 25 кГр.
Загальна схема досліджень та кількість експериментальних тварин
представлені в табл. 2.1.
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Таблиця 2.1
Загальна схема досліджень
Методи дослідження
Об'єкт,
група дослідження

Оптична
мікроскопія

Електронна
мікроскопія

Імуногістохімія
Колаген

Еластин

CD31

Епітоп
α-Gal

Фізикомеханічні
випробування

Зразки тканин
N
F
Перикард
R
FR
N
F
Стулки
R
FR
Натив
Після
СМ кролика
трансплантації
Усього
–

Трансплантація
Підшкірна
Пластика СМ
УЗД
імплантація
Тварини
Щури
Кролики
11
12
–
10
12
19
–
10
10
–
10
10
–
–
19

14
14
13
15
12
13
13
12
20

5
5
5
5
5
5
5
5
20

6
6
6
6
6
6
6
6
–

3
3
3
3
3
3
3
3
–

3
3
3
3
3
3
3
3
–

5
5

5
–

10
10
10
10
10
10
10
10
–

38

38

–

–

–

–

–

–

–

19

164

98

48

24

24

30

80

85

19

38

5
5
5

Примітка: в таблиці наведено кількість досліджених зразків / прооперованих тварин. СМ – сечовий міхур.
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2.2. Методи дослідження
2.2.1. Методи гістологічного дослідження
Для

морфологічного

експериментальних

аналізу

фізичних

тканин

впливів

Пр

брали

і

САК

шматочки

після

розміром

1,5 × 0,5 × 0,1 см. Під час гістологічного дослідження зразків тканин
описували

структуру

сполучної

тканини

(щільність,

клітинність,

васкуляризація).
Об’єктом гістологічного дослідження тканинної реакції і зміни
структури біоматеріалу після підшкірної імплантації був комплекс тканин
лопаточної ділянки щурів, у тому числі імплантована структура (табл. 2.1).
Дослідження проводили на 7 та 14-ту доби, через 1, 3, 6, 12 місяців
експерименту.
Зразки

для

гістологічного

дослідження

після

трансплантації

ксеноперикардіального лоскута в стінку СМ вирізали таким чином, щоб на
зрізі були присутні як нативні, так й артифіціальні ділянки СМ. Дослідження
проводили на 1, 3, 4, 6, 7, 12-му місяці після операції.
Фрагменти тканин фіксували в 10%-му розчині нейтрального
формаліну, забуференому фосфатним буфером, піддавали спиртовій
проводці, і целоїдин-парафіновій заливці, виготовляли серійні зрізи
товщиною 6–7 мкм. У всіх випадках використовували стандартні методи
забарвлення гематоксиліном і еозином, пикрофуксином за методом Ван
Гізона [259, 260].
Комплекс світлооптичних досліджень забарвлених мікропрепаратів
проводили

на

мікроскопі

мікрофотографування

–

(«Medline
камерою

Scientific»,

(«SIGETA»,

Велика
Китай),

Британія),
обробляли

мікрофотографії за допомогою програми «TOUP VIEW» («SIGETA»).
Маркерами успішного приживлення або, навпаки, біодеструкції різних
груп тканин ксеноперикарда і САК при підшкірній імплантації були
наступні морфологічні показники: 1 – зміна структури; 2 – інтенсивність і
тривалість запальної реакції з боку тканин реципієнта; 3 – час формування
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капсули і ступінь її зрілості; 4 – ступінь збереження клітинного
компонента; 5 – швидкість відновлення первісної структури тканин ложа
реципієнта. Важливо було встановити, зберігає трансплантат структурну
цілісність або піддається фрагментації та резорбції, оскільки ці фактори
дозволяють встановити, наскільки швидкими будуть васкуляризація і зміна
клітинних асоціацій із поліморфноклітинної на лімфомакрофагальну, а у
подальшому і на фібробластичну. Тим самим визначаються час і швидкість
формування колагенових волокон капсули, яка є бар’єром і сполучною
ланкою між трансплантатом і тканинами реципієнта [261, 262]. Для
отримання більш об'єктивних даних проводили напівкількісну оцінку
вираженості запальної реакції: 0 – відсутність ознак; + – поодинокі клітини
(нейтрофіли, лімфоцити, макрофаги, еозинофіли); ++ – невеликі фокуси;
+++ – окремі та зливні фокуси; ++++ – великі інфільтрати.
2.2.2. Методи ультраструктурного дослідження
Для

електронно-мікроскопічного

дослідження

зразки

тканин

перикарда і CАК фіксували в 3%-му розчині глутарового альдегіду на
фосфатному буфері Millonig (рН 7,3–7,4) і 1%-му розчині чотириокису
осмію [263]. Після зневоднення етанолом зростаючої концентрації та
оксіпропіленом фрагменти тканини поміщали в епон-аралдіт. Напівтонкі
зрізи (0,5 мкм) забарвлювали метиленовим синім і основним фуксином,
досліджували

під

мікроскопом

«ЛЮМАМ

МП-4»

(ЛОМО,

Росія).

Ультратонкі зрізи, отримані на ультрамікротомі «УМТП-7» («SELMI»,
Україна), контрастували уранілацетатом і цитратом свинцю [263] і
досліджували

за

допомогою

електронного

мікроскопа

«ПЕМ-125К»

(«SELMI») при прискорювальній напрузі 75 кВ. Мікроскоп забезпечений
системою зйомки і аналізу зображення «САЗ-01А» («SELMI»), що включає
CCD-камеру «DX-2» і пакет програм («KAPPA», Німеччина).
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2.2.3. Метод імунногістохімічного дослідження
Особливості колагеноутворення і розподілу еластину в досліджуваних
групах тканин Пр і САК імунногістохімічним методом виявляли експресію
кролячих поліклональних антитіл (ПКАТ) до «Collagen I antibody» і
«COL3A1 antibody [C2C3], C-term» (колаген I, III типів); експресію мишачих
моноклональних антитіл (МКАТ) до «Collagen IV antibody [COL 94]» і
«Elastin [BA-4] antibody» («GeneTex», Німеччина) – (колаген IV типу і
еластин); мишачих МКАТ до «Collagen Type II (J1), clone M2139» («Hycult
biotech», Німеччина) – (колаген II типу). Васкуляризацію та ендотелізацію
тканин Пр і САК вивчали за експресією маркера ендотеліальних клітин
(«CD31 antibody [JC 70A]» («DAKO», Данія)).
Демаскуючу термічну обробку виконували за методом кип'ятіння
зрізів у цитратному буфері (рН 6,0). Для візуалізації первинних антитіл
застосовували систему детекції «Mouse/Rabbit Poly Vue HRP/DAB Detection
Systems»

(«Diagnostic

BioSystems»,

США).

У

якості

хромогена

використовували діамінобензидин.
Ступінь

вираженості

імуногістохімічної

реакції

оцінювали

за

напівкількісною шкалою: 0 – відсутність реакції; + – слабка вогнищева; ++ –
помірна вогнищева; +++ – виражена вогнищева. Комплекс морфологічних
досліджень проводили на мікроскопі «Primo Star» («Carl Zeiss», Німеччина)
з використанням програми «AxioCam (ERc 5s)» («Carl Zeiss»).
Розрахунок присутності епітопа α-Gal у тканинах Пр і САК після
кожного впливу підраховували за кількістю α-Gal-позитивних клітин.
Біоматеріал для дослідження брали безпосередньо з кріоконтейнера і
заздалегідь матеріал не відмивали. Шматочки тканини розміром не більше
0,5 × 1,0 см фіксували протягом 2 годин при кімнатній температурі в 4%-му
розчині параформальдегіду з подальшим його промиванням у фосфатносольовому буфері (ФСБ) і занурювали в 25–30% розчин сахарози на 0,1 М
ФСБ для просочення на 12–18 годин (4˚С) до повного занурення. Зразки
заливали

середовищем

«Tissue-Tek»

(«Sakura

Finetek»,

Японія),

69

заморожували і зберігали при –196˚С. Зрізи товщиною 5 мкм виготовляли
на кріостаті «MEV» («SLEE MEDICAL GmbH», Німеччина) і монтували на
желатоване скло. Кріостатні зрізи регідратували в ФСБ протягом 20 хв при
кімнатній температурі, блокували неспецифічне мічення шляхом інкубації
протягом 60 хв у розчині 2%-го бичачого сироваткового альбуміну
(«Sigma», США) і 0,3%-му розчині гліцину на ФСБ. Первинні мишачі
антитіла до епітопа α-Gal (Gal-α-1,3Gal-β1-4GlcNAc-R) «mAb (M86)» («Enzo
Life Science», США) брали у розведенні 1:8 на ФСБ. Зрізи інкубували з
первинними антитілами протягом ночі при 4°С, тричі відмивали у ФСБ по
15 хв. Далі зрізи інкубували з вторинними кролячими антимишачими FITCкон’югованими антитілами («Sigma») в розведенні 1:1000 на ФСБ протягом
30 хв при кімнатній температурі, двічі відмивали в ФСБ по 15 хв. Ядра
контрастували в розчині пропідіума йодиду («Sigma») 2 мкг/мл на ФСБ
протягом 5 хв. Зрізи двічі відмивали у ФСБ по 15 хв і поміщали в 80%-й
гліцерин («AppliChem GmbH», Germany). Специфічність первинних антитіл
підтверджували за допомогою контрольних проб, у яких реакцію проводили
тільки з вторинними антитілами. Специфічність фарбування перевіряли за
допомогою позитивного і негативного контролів, матеріалом для мічення
яких були кровоносні судини людини (відсутність мічення) та свиней
(високий рівень мічення) [264, 265].
Забарвлені зразки досліджували у флуоресцентному мікроскопі «IX-71»
(«Olympus», Японія) з окуляром 10 і об’єктивами 20, 40. Мікрофотозйомку
зразків здійснювали за допомогою мікроскопів «IX-71» («Olympus») і «Carl
Zeiss Axio Observer Zl» («Carl Zeiss», Німеччина). Для морфометричного
аналізу серійних зрізів використовували програму для обробки зображень
«AxioVision

Rel

4.7»

(«Carl

Zeiss»).

Кількісний

аналіз

позитивно

забарвлених клітин здійснювали в 9–10 зрізах кожного зразка при ×20. У
кожному зразку досліджували 20–25 полів зору і шляхом окреслення
ділянки підраховували площу, займану імунопозитивними клітинами, та
загальну

площу

ендотеліальної

поверхні

зразка.

Площу

експресії
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розраховували як сумарну площу ділянок із позитивним забарвленням у
кожному полі зору зразка. Відносну площу експресії представляли у вигляді
епітопа α-Gal (Sвідн,%), яку за формулою [266]:
Sвідн = Sекс / S заг × 100%,

(1)

де Sекс – сумарна площа, яку займають імунопозитивні клітини в
зразку; Sзаг – загальна площа ендотеліальної поверхні зразка.
На рис. 2.2 на прикладі тканини ксеноперикарда після комбінованого
впливу схематично представлено показники, що

визначаються для

підрахунку площі, яку займають імунопозитивні клітини, та яка складається
з сумарної площі окреслених ділянок.

А
А

Б

Рис. 2. 2. Морфометричні індекси для визначення відносної площі
експресії епітопа α-Gal у тканинах (представлено мікрофотографію зрізу
ксеностулки до комбінованого впливу): А – загальна площа ендотеліальної
поверхні (Sзаг) (стрілка); Б – площі з позитивною реакцією на епітоп α-Gal
(S1–S5) (стрілки)
2.2.4. Метод вивчення фізико-механічних властивостей тканин
Показники
параметрами

стрес-деформації

сполучнотканинних

є

важливими

структур

і

біомеханічними

загальноприйнятими
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характеристиками біоматеріалу [268–270]. Вони характеризують міцність,
пружність і пластичність матеріалу.
Пружно-міцнісні властивості тканин Пр і САК свині вивчали на базі
кафедри

опору

матеріалів

Національного

технічного

університету

«Харківського політехнічного інституту».
Тканини розтягували на універсальній деформаційній машині для
проведення механічних випробувань «FP 100/1» («VEB TIW Rauenstein»,
Німеччина).

Використовували

стандартні

розміри

зразків:

сегменти

перикарда – 60 × 9 мм, стулки клапана залишалися незмінними – 25 × 20 мм.
З

метою

запобігання

висихання

досліджувані

зразки

зберігали

в

фізіологічному розчині. Товщину зразків вимірювали за допомогою
товщиноміра «TP-10-60» («Красный инструментальщик», Росія). Зразки
кожного виду тканин міцно фіксували з двох сторін затискачами з
абразивним

покриттям

до

робочих

частин

пристрою,

який

було

змодельовано і виготовлено для даних досліджень. Потім цей додатковий
пристрій кріпили до робочих затискачів деформаційної машини «FP 100\1»
(«VEB TIW Rauenstein», Німеччина) (рис. 2.3). З огляду на гістологічну
структуру тканини Пр і САК розглядалися як анізотропний матеріал, і
залежно від напрямку волокон (поздовжньому і поперечному) проводили
його деформування. Швидкість деформації V складала 60 мм/хв, граничне
значення навантаження F – 4,0 кг. Одновісне розтягнення продовжували до
моменту порушення цілісності тканини, при цьому реєстрували гранично
прикладене навантаження і показник максимального подовження з
одночасною графічною реєстрацією залежності «зусилля–переміщення».
Отримані дані виводили в цифровому вигляді на персональний комп’ютер.
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Рис. 2.3. Універсальна деформаційна машина «FP 100/1». Овалом
виділено фіксований і підготовлений до дослідження сегмент перикарда

Деформаційні криві обробляли і розраховували основні фізикомеханічні показники. На рис. 2.4 представлена деформаційна крива
розтягнення, яка характеризує властивості матеріалу зразка. З діаграми
розтягнення можна визначити наступні показники: межу пропорційності
(найбільше напруження, за якого матеріал відповідає законові Гука); межу
плинності (напруга, при якій у матеріалі з’являється помітне подовження без
збільшення навантаження); межу міцності (максимальна напруга на
діаграмі, яку здатний витримати зразок ) і модуль Юнга.
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Рис. 2.4. Деформаційна крива одновісного розтягнення матеріалу до
моменту порушення його цілісності
Випробування на розтягнення дозволяє досить вірно судити про
поведінку матеріалу і при інших видах деформації. Вивчення фізикомеханічних властивостей тканини включало визначення таких показників:
товщина (h); модуль пружності (Е); межа міцності (λ); відносне подовження
(L);

запас

деформативної

здатності

(δ)

[267,

271].

Біомеханічні

характеристики відповідають міжнародним стандартам ISO (5840:2005
«Cardiovascular implants – Cardiac valve prostheses») NEQ.
Межу міцності (МПа) визначали за формулою:
λ = Fmax / S,

(2)

де Fmax – максимальна сила розтягнення внаслідок порушення
цілісності матеріалу, Н; S – площа поперечного перетину зразка, мм2.
Модуль пружності (МПа) визначали за формулою:
E = (F2 – F1) L o / S (L2 – L1),

(3)

де F1 – початкова сила розтягнення в зоні пружних деформацій, Н; F2 –
кінцева сила розтягнення в зоні пружності, Н; S – площа поперечного
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перетину зразка, мм2; L1 – довжина зразка, яка відповідає F1, мм; L2 –
довжина зразка, яка відповідає F2, мм; Lо – початкова довжина зразка, мм.
Відносне подовження тканин розраховували за формулою:
L = (L2 – L1) / L1 × 100%,

(4)

де L – відносне подовження, %; L1 – початкова довжина зразка, мм;
L2 – довжина зразка під час навантаження в момент початку розриву, мм.
Запас деформативної здатності визначали за формулою:
δ = L2 / L1,

(5)

де L1 – початкова довжина зразка, мм; L2 – довжина зразка під час
навантаження в момент розриву, мм.
2.2.5. Експериментальна біологічна модель in vivo для вивчення
тканинної реакції у відповідь на імплантацію
Імплантацію зразків експериментальним тваринам здійснювали під
шкіру в ділянку міжлопаткового простору за методом Fishbein M. et al.
(1982). Для цієї ділянки характерні мала рухливість і недоступність для
тварини. Це мінімізує ймовірність втручання тварини в експериментальний
процес. Морфологічні особливості підшкірної жирової клітковини людини і
щурів подібні за деякими параметрами, а саме: пухка сполучнотканинна
основа, пориста будова, щільність кровоносних судин [272].
Експеримент проводили на 5–6-місячних безпорідних самцях щурів
(n = 85) масою 200–250 г. З поверхні шкіри щурів у зоні операційного поля
видаляли шерсть і обробляли 70%-м розчином етилового спирту. Операцію
проводили в стерильних умовах під внутрішньом’язовим наркозом з
використанням ксилазину («Alfasan», Нідерланди) в дозі 1 мг/кг маси тіла у
комбінації з кетаміном (Біолік, Україна) у дозі 10 мг/кг. На спині тварини
робили розріз завдовжки 2 см і формували підшкірні кишені за допомогою
загостреного шпателя, відокремлюючи підшкірні тканини від м’язового
шару (рис. 2.5). У просвіт кишені поміщали підготовлені імплантати
розміром 1 × 1 см, які фіксували по кутах до м’язової тканини вузловими
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швами «Vicryl 3.0» («Ethicon», США). Розріз шкіри зашивали обвивним
безперервним

швом,

ниткою,

яка

не

розшаровувалася,

обробляли

антисептиком – раствором 1% «Брильантового зеленого» («Галичфарм»,
Україна). Після завершення хірургічної маніпуляції все тварини зберігали
фізіологічну активність. Тварин виводили з експерименту на 7 та 14-у доби,
а також через 1, 3, 6 і 12 місяців після операції шляхом декапітації. Ці
терміни були обрані з урахуванням розвитку репаративних процесів і
формування повноцінного рубця [273]. Комплекс тканин лопаточної ділянки
щурів (разом із імплантованою структурою) вилучали та досліджували
мікроскопічно.

А

В

Б

Г

Г

Рис. 2.5. Етапи операції з підшкірної імплантації тканинних лоскутів:
А – розріз до 2 см; Б – розміщення тканинних лоскутів у підшкірній кишені;
В – фіксація вузловими швами у чотирьох точках; Г – закриття рани
обвивним безперервним швом
2.2.6. Експериментальна біологічна модель для вивчення біоінтеграції

та

функціональної

ефективності

модифікованого

ксено-

перикарда
Експериментальну біологічну модель створювали шляхом пластики
дефекту стінки сечового міхура (СМ) у кроликів лоскутом девіталізованого
ксеноперикарда, який підшивався у вигляді латки.
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Роботу виконували на базі віварію ІПКіК НАН України (м. Харків).
Експеримент проводили на 19 статевозрілих кроликах породи Шиншила
масою 3 100–4 000 г.
Підготовка ксеноперикардіальної латки. Контейнер із тканиною
ксеноперикарда після девіталізуючої обробки (група FR) вилучали зі
сховища, відігрівали на водяній бані при температурі 37°С. Після повного
відігрівання лоскут витягали з контейнера й оглядали на наявність дефектів.
Від великого лоскута відсікали фрагмент розміром 2 × 2,5 см, який у
подальшому використовувався у якості латки. Потім лоскут поміщали в 5 мл
стерильного фізіологічного розчину кімнатної температури з додаванням 20
000 МО «Біциліну-3» і 1 000 ОД гепарину («Pharma Life», Україна). Час
експозиції складав 30 хв. Після виконання вищевказаних маніпуляцій латку
вважали підготовленою до трансплантації.
Підготовка тварини до операції. За 12 годин до оперативного
втручання тварину поміщали в окрему клітку без доступу до їжі.
Безпосередньо перед операцією кролика зважували, ретельно видаляли
шерсть із передньої черевної стінки. Проводили УЗД-діагностику СМ.
Наркотизація тварин. Для виконання оперативного втручання
застосовували внутрішньом’язовий наркоз, вводили кетамін (Біолік, Україна)
30 мг/кг з ксилазином («Alfasan», Нідерланди) 5 мг/кг. Здійснювали
постійний моніторинг адекватності спонтанного дихання, серцевої діяльності
та

рівня

рефлексів.

Для

підтримки

наркозу

періодично

виконували

внутрішньом'язові додаткові ін'єкції в дозах кетаміну 10 мг/кг з ксилазином 2 мг/кг.
Техніка операції. Операцію виконували в стерильних умовах.
Тварину фіксували в положенні лежачи на спині. Після дворазової обробки
операційного поля 70%-м етиловим спиртом пошарово виконували
серединно-нижню

лапаротомію.

Проводили

серединно-нижній

лапаротомічний розріз (5 см) і виводили СМ із паравезикулярною
клітковиною,

мобілізували

і

забезпечували

оперативний

доступ

за

допомогою марлевих серветок. Виконували пункцію і відбирали сечу з СМ.
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По задній стінці СМ формували дефект: робили розріз завдовжки 2,5 см і з
двох сторін від розрізу вилучали по 0,5 см тканини. У просвіт поміщали
підготовлений лоскут ксеноперикарда розміром 2 × 2,5 см фіброзною
стороною до очеревини та відповідно серозною стороною – всередину СМ і
пришивали лоскут до стінки СМ обвивним безперервним швом «Vicryl 3.0»
(рис. 2.6). Потім виконували контроль герметичності обвивного шва з
накладенням (за необхідності) додаткових одиничних швів. Далі СМ
занурювали у ложе з паравезикулярною клітковиною. З метою запобігання
розвитку інфекційних ускладнень черевну порожнину в зоні операції
зрошували 10 мл 1%-го розчину діоксидину («Біофарм», Україна).
Післяопераційну рану ушивали пошарово, шов обробляли антисептиком
(діамантовим зеленим). Одноразово внутрішньом’язово вводили «Біцилін-3» 350 000 ОД.

1

3

2

4

5

Рис. 2.6. Етапи операції з пластики дефекту стінки СМ кролика.
Нижньосерединна лапаротомія
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Загальна тривалість операції становила від 1 години 40 хв до 3-х
годин, тривалість накладання латки – 60 хв. Діаметр латки – 2 см.
Післяопераційний період. Проводили спостереження за станом
операційних ран експериментальних тварин. Післяопераційну рану протягом
3-х діб обробляли діамантовим зеленим раз на добу.
З метою профілактики післяопераційних інфекційних ускладнень
експериментальні тварини протягом 3-х діб отримували антибактеріальну
терапію: внутрішньом’язово вводили «Біцилін-3» у дозі 175 000 ОД за 5 мл
0,5%-го новокаїну.
Антикоагулянтну і імуносупресорну терапію не застосовували. Режим
утримання тварин не відрізнявся від звичайного.
Тварин виводили з експерименту через 3, 4, 6, 7 місяців після операції.
Сечовий міхур вилучали і досліджували макро- і мікроскопічно.
2.2.7. Метод ультразвукового дослідження
Ультразвукові дослідження проводили на базі віварію ІПКіК НАН
України за допомогою стаціонарного ультразвукового сканера «Сономед500» («СПЕКТРОМЕД», Росія) (використовували лінійний датчик із
частотою 7,5 МГц).
Для чіткої візуалізації СМ по всій поверхні вентральної черевної стінки
у

кроликів

видаляли

волосяний

покрив.

Тварина

знаходилася

в

дорсовентральному положенні («лежачи на спині»). На шкіру наносили гель
для трансмісії ультразвука «AquaUltra Basic» («Ultragel», Угорщина). Датчик
розташовували в нижній частині черевної порожнини ближче до входу в
тазову порожнину, змінюючи кути сканування та проводили дослідження.
Визначали наповнюваність СМ, товщину стінки при помірно наповненому
СМ, стан поверхні слизової оболонки і вміст СМ [274, 275].
Ультразвукову діагностику СМ кроликів виконували до оперативного
втручання з метою визначення параметрів нативного органа. Після
трансплантації

девіталізованого

комбінованою

дією

ксеноперикарда
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проводили динамічний УЗ-контроль СМ. Безпосередньо перед виведенням
тварин із експерименту проводили УЗ-діагностику на 1, 3, 4, 6, 7, 10 місяці.
2.2.8. Методи статистичного аналізу
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.
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РОЗДІЛ 3
ВПЛИВ НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР, ОПРОМІНЕННЯ ПОТОКОМ
ЕЛЕКТРОНІВ ТА ЇХ КОМБІНОВАНОЇ ДІЇ НА СТРУКТУРУ ТА
БІОМЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТКАНИН ПЕРИКАРДА І СТУЛОК
АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА

3.1. Мікроструктура та експресія різних типів колагену, еластину,
ендотеліальних клітин
Морфологічні дослідження дозволяють оцінити ступінь пошкодження
клітинних

компонентів

і

сполучнотканинних

структур

під

дією

досліджуваних фізичних факторів.
Нативний перикард (група N) представлено вузькою пластинкою
щільно оформленої сполучної тканини (СТ) із товстими колагеновими і
тонкими еластиновими волокнами (ЕВ). Перикард містить нечисленні
фібробласти веретеновидної форми з паличкоподібним помірно базофільним
ядром і слабо базофільною цитоплазмою (рис. 3.1, А). Колагенові волокна
(КВ) були розташовані звитими пучками і щільно упаковані в паралельному
напрямку, що забезпечує стійкість Пр до механічної напруги.
За результатами імуногістохімічного дослідження було встановлено,
що структура нативного Пр представлена щільно упакованими пучками
товстих КВ (переважно I типу), які мають односпрямовану орієнтацію
(рис. 3.1, Б). Діаметр колагенових фібрил і відстань міжпучкових просторів
по всій площі зразка тканини однакові. Крім колагену I типу, виявлялися
множинні тонкі волокна колагену III типу з нечіткою періодичністю (рис. 3.1,
В). Реакція з ПКАТ до «COL3A1 antibody» виявляє позитивне забарвлювання
клітин фібробластичного ряду, демонструє їх полігональну трикутну або
веретеновидну форму.
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Морфологічною особливістю тканини Пр є розташований назовні
виражений шар ЕВ, який виявляється тільки при специфічній реакції з
«Elastin [BA-4] antibody» («Gene Tex»). У середніх відділах Пр він має вигляд
ніжно-гранулярних розсіяних включень, а в зовнішніх шарах визначається
його помірно виражена експресія, яка повторює обриси характерних
ритмічних структур (рис. 3.1, Г; табл. 3.1).

А

В

Б

Г

Рис. 3.1. Тканина Пр (група N): А – забарвлювання гематоксиліном і
еозином; Б – експресія колагену I типу. Реакція з ПКАТ до «Collagen I
antibody»; В – експресія колагену III типу. Реакція з ПКАТ до «COL3A1
antibody [C2C3], C-term»; Г – експресія еластину. Реакція з МКАТ до «Elastin
[BA-4] antibody», ×400
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Стулки аортального клапана представлені покритими ендотелієм
тонкими фіброзними пластинками з щільною неоформленою волокнистою
сполучною тканиною (ВСТ), що містить помірну кількість клітин. У
структурі ВСТ розрізняються три морфологічно різних і функціонально
значущих шари екстрацелюлярного матриксу (ЕЦМ) стулки: фіброзний,
губчастий і шлуночковий. Фіброзний шар формує стійкий до навантажень
каркас САК, який складається із товстих КВ. Ці волокна розташовуються по
колу у вигляді складок, пучків і тяжів, що характеризує фізіологічну
властивість тканини: обмеження її розтягення та відновлення при надмірній
деформації [276, 277].
Губчастий шар складається зі слабо організованої ПСТ у в’язкому
середовищі. Домінуючими матриксними компонентами цього шару є
протеоглікани з довільно орієнтованим колагеном і тонкими шарами
еластину. Шлуночковий шар трохи тонший, ніж інші, та багатий на ЕВ, які
дозволяють тканинам протистояти постійній деформації.
Клітинний склад зразків тканини САК представлено фіброцитами і
фібробластами з перевагою останніх. Більшість фібробластів виявляється у
губчастому шарі, вони мають полігональну трикутну або неправильну
витягнуту форму. Ядра клітин містять крупні ядерця. Ендотеліальні клітини
(ЕК) САК створюють їх атромбогенну поверхню і контролюють імунні та
запальні реакції. Ендотеліальні клітини мають кубовидну форму, вони
частково перекривають одна одну у вигляді «черепиці» та розташовуються
на вузькому підендотеліальному шарі, який складається з тонких помірно
фуксинофільних волокон, серед яких виявляються одиничні капіляри.
Перпендикулярне

розташування

ЕК

по

відношенню

до

прилеглих

волокнистих структур і потоку крові чітко візуалізується під час реакції з
маркером ЕК – CD31. Виражена інтенсивність забарвлювання (+++) свідчить
про складчастість вистілки, а також про щільність і компактність
міжклітинних сполук (рис. 3. 2, табл. 3. 1).
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Рис. 3.2. Ендотеліальні клітини в нативних САК (група N) (стрілки).
Реакція з МКАТ CD31, ×400
Імунногістохімічний профіль волокнистих структур тканини стулок не
відрізнявся від такого в нативному Пр. Після специфічного забарвлювання
виявлено перевагу колагену I типу, причому основним місцем його
локалізації є фіброзний шар стулок (рис. 3.3, А). Колаген III типу виявляється в
структурах спонгіози, він обплітає молоді клітини фібробластичного ряду
експресується самими фібробластами (рис. 3.3, Б; табл. 3.1).
А

Б

Рис. 3.3. Тканина САК (група N): А – експресія колагену I типу в
фіброзному шарі. Реакція з ПКАТ до «Collagen I antibody», ×100; Б –
експресія колагену III типу. Реакція з ПКАТ до «COL3A1 antibody [C2C3]»,
×400
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Структура тканин перикарда та стулок аортального клапана
після заморожування-відігріву (група F). Під дією низьких температур (196°С) структура тканин Пр і САК значно змінювалася в порівнянні з
нативними

тканинами.

Так,

значно

порушувалася

компактність

сполучнотканинного шару тканин, при цьому формувалися «порозні»
структури різної величини, які чергувалися з щільними (практично
гомогенними) ділянками. Колагенові та еластинові фібрили Пр зберігали
правильну поздовжню та паралельну орієнтацію. Еластичний каркас після
заморожування-відігріву мав чіткі гладкі контури, але меншу звивистість.
Завдяки специфічному забарвлюванню з ПКАТ до «Collagen I antibody» у
Пр чітко візуалізувалася (+++) «порозність» та пористість структур.
Спостерігалися ділянки, на яких пучки КВ розщеплювалися до фібрилярного
стану. Зазначені ділянки чергувалися з фрагментами ущільнених пучків КВ, у
яких повністю нівелювалися міжпучкові простори. У САК виявлялися, з одного
боку, укорочення, дугова деформація і фрагментація волокон фіброзного шару,
з іншого – конденсація білка в зоні спонгіози. На відміну від тканин Пр
фібрили колагену I типу більшою мірою зберігали паралельну орієнтацію
(рис. 3.4, А).
У тканині Пр під час реакції з «COL3A1 antibody [C2C3]» інтенсивність
забарвлювання була помірною (++), виявлялася мережа пухких КВ із
невеликими
(рис. 3.4, Б).

вогнищами

їх

компактного

розташування
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А

Б

Рис. 3.4. Тканини після заморожування-відігріву (група F): А – експресія
колагену I типу в САК. Реакція з ПКАТ до «Collagen I antibody»; Б –
експресія колагену III типу в Пр. Реакція з ПКАТ до «COL3A1 antibody
[C2C3]», ×400

Еластин кожного виду тканин після холодового впливу досить чітко
зберігав і зону своєї локалізації, і характер розподілу глибок, стимулюючи
високу експресію білка (+++). Однак, як видно на рис. 3.5, А, волокна в
стулках втрачали характерну звивистість, стоншувалися, ділилися на окремі
фрагменти різної довжини, зберігаючи при цьому радіальну спрямованість
(табл. 3.1).
Клітинні популяції в тканині Пр були ідентичними нативним тканинам.
Частина фібробластів відрізнялася меншими розмірами, більш щільною
компактною цитоплазмою і пікнотично зморщеними паличкоподібними
ядрами.
Ендотеліальна вистілка САК у цій групі тканин порівняно з нативними
була різко сплощена як по люмінальній поверхні, так і в кровоносних судинах.
Виявлялися клітини різної величини і форми з витягнутими ядрами. Частина
ядер знаходилася в стані каріопікнозу, була гіперхромною. Cпостерігалися
великі поля десквамації епітелію. Реакція на CD31 була позитивною, що
свідчило про збереження антигенної структури ендотеліоцитів (рис. 3.5, Б).
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Рис. 3.5. Тканина САК після заморожування-відігріву (група F): А –
експресія еластину. Реакція з МКАТ «Elastin [BA-4] antibody»; Б – експресія
CD31 (стрілки). Реакція з МКАТ CD31, ×400

Таким чином, внаслідок заморожування-відігрів відбулося формування
вогнищ десквамації ендотеліальної вистілки. У збережених ЕК виявлялися
гетерогенність і поліморфізм, що свідчило про високий ступінь пошкодження
збережених

клітин.

Виявлялися

деформовані

та

сегментовані

ядра

фібробластів (ознаки каріорексису).
Для структури еластинових фібрил були характерні зменшення
звивистості та компактне розташування. Їх цілісність, безперервність і
просторове орієнтування не порушені. В стромі Пр і САК утворювалися
порожнини, що пов’язане з механічним напруженням у тканинах внаслідок
процесів кристалоутворення. Таким чином, зміни сполучнотканинної
структури полягали в ущільненні та більш компактному розташуванні
волокон, структурна цілісність яких практично не була порушена.
Структура перикарда та стулок аортального клапана після дії
випромінення потоком електронів (група R). Сполучнотканинні структури
даної

групи

мали

виражені

відмінності

структури

від

попередніх

досліджуваних груп тканин. Фібрили по всій товщі тканин мали паралельне
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розташування

з вузькими

міжпучковими

просторами

але великих

порожнинних «порозних» структур виявлено не було. Серед волокон
спостерігалися нечисленні фібробласти і фіброціти. Ядра клітин були
деформованими, пікнотичними. Цитоплазма значно втрачала свій об’єм і
базофілію (рис. 3.6). Істотною відмінністю даної групи від попередніх двох
груп була наявність клітин у стані некробіозу – ядра цих клітин слабо
базофільні, а їх більшість перебувала в стані каріорексису.

Рис. 3.6. Тканина Пр після опромінення (група R). Забарвлювання
гематоксиліном і еозином, ×400

Експресія колагенів різних типів схожа на таку в нативних зразках Пр
із незначним зменшенням інтенсивності (++) (рис. 3.7, табл. 3.1). Еластин
зберігав тенденцію до формування безперервних ЕВ із незначною втратою
звивистості (рис. 3.8, А).
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Рис. 3.7. Експресія колагену I (А) і III (Б) типів у перикарді після
опромінення (група R). Реакція з ПКАТ до «Collagen I antibody» і до
«COL3A1 antibody [C2C3], C-term», ×400, 800

Судячи по дуже слабкій осередковій експресії маркера ЕК CD31 (+),
яка виявлялася лише в інтралюмінальній поверхні стулок зразків групи R, як
і в тканинах Пр групи R, дія потоку електронів викликала істотні пошкодження ендотеліоцитів, аж до їх загибелі з втратою антигенних властивостей
(табл. 3.1). У даній групі спостереження судинні клітини виглядали
сплощеними, мали різко витягнуту форму, їх стики були стертими, цитоплазма
мізерною. Більшість ядер знаходилася в стані пікнозу (рис. 3.8, Б).
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Рис. 3.8. Експресія еластину в САК після опромінення (група R).
Реакція з МКАТ «Elastin [BA-4] antibody» (А) і експресія маркера клітин
ендотелію в стулках. Реакція з МКАТ CD31 (Б), ×400

Таким чином, з одного боку, опромінення потоком електронів руйнує
клітинні елементи, а з іншого – не має вираженої шкідливої дії на ЕЦМ.
Структура тканин перикарда та стулок аортального клапана після
комбінованого впливу заморожування-відігріву та опромінення потоком
електронів (група FR). Будова Пр після комбінованого впливу низьких
температур (-196°С) і радіації відповідала структурі щільній ВСТ і найбільш
нагадувала нативні зразки. Спостерігалося ущільнення пучків КВ –
міжпучкові

простори

практично

нівелювалися. Звивистість КВ, яка

притаманна нативним тканинам, місцями згладжувалася і практично зникала,
а на деяких ділянках, навпаки, збільшувалася амплітуда вигину волокон.
Пучки КВ щільно прилягали один до одного, утворюючи досить товсті тяжі,
між якими локально розташовувалися простори, заповнені тонкими
фрагментованими волокнами (рис. 3.9, А). У САК основне структурне
диференціювання було також збережене і нагадувало нативне. На
поздовжньому розрізі виявлялися фіброзний і шлуночковий шари з
радіальною орієнтацією КВ і ЕВ однакової товщини та наявністю незначних
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міжпучкових проміжків (рис. 3.9, Б). У спонгіозному шарі волокна СТ мали
хаотичну спрямованість. Для фібрил характерні менш виражена звивистість,
ритмічність та інтенсивність забарвлювання колагену I типу (++), що
свідчить про зменшення в тканинах Пр і САК антигенноcті білкового складу
колагену (рис. 3.10).

А

Б

Рис. 3.9. Тканини Пр (А) і САК (Б) після девіталізації (група FR).
Забарвлювання гематоксиліном і еозином, ×400
А

Б

Рис. 3.10. Експресія колагену I типу в перикарді (А) і в спонгіозному
шарі стулок аортального клапана (Б) після девіталізації (група FR). Реакція з
ПКАТ до «Collagen I antibody», ×400
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Так само демонстративною була експресія еластину. В перикарді
більшість ЕВ візуалізувалася в зовнішніх шарах із чіткими контурами,
збереженням

звивистості.

Зменшення

ступеня

забарвлювання

(++)

спостерігалося в місцях згладження ритмічності та нечисленних осередках
разволокнення фібрил (рис. 3.11, А; табл. 3.1). Еластин у САК аналогічно
іншим групам тканин розташовувався чітко і рівномірно по ходу хвилястих
ЕВ, які локалізувалися переважно в шлунковому шарі (рис. 3.11, Б).

А

Б

Рис. 3.11. Експресія еластину в тканинах Пр (А) та САК (Б) після
комбінованої дії (група FR). Реакція з МКАТ «Elastin [BA-4] antibody»,
×400, 100

Ендотеліальні клітини вистілки клапана та капілярів перебували в
злущенному стані в просвітах судин і на люмінальній поверхні. Як і у
випадку з опроміненими тканинами, вони давали дуже слабке забарвлювання
мембранних структур (рис. 3.12).
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Рис. 3.12. Відсутність експресії CD31 у САК (група FR). Реакція з
МКАТ CD31, ×400

Результати порівняльного аналізу груп F, R та FR показали, що в групі
після заморожування-відігріву та подальшого опромінення (група FR)
архітектоніка сполучнотканинного компоненту тканин зберігала свою
просторову орієнтацію і структурну цілісність і була найбільше схожа з
нативними зразками. Після дії низьких температур в КВ і ЕВ спостерігався
процес їх дезорганізації: розволокнення, зміна товщини і гомогенності,
розширення міжпучкових щілин, аж до утворення «порозних» крупно- та
дрібнопористих ділянок, в яких фібрили колагену втрачали свою паралельну
орієнтацію. При цьому як волокна, так і клітинні елементи (фібробласти,
фіброцити та ЕК) зберігали свою антигенну організацію з вираженою
експресією колагенів I, III типів, еластину і CD31 (табл. 3.1). Після
комбінованого впливу волокнисті тканинні структури мали менш виражену
дифузну експресію колагенів і еластину. Як і в групі R (після опромінення)
розвивалися важкі ушкодження клітин: некробіоз і некроз фібробластів та
ендотеліоцитів із тотальною десквамацією ЕК, що характеризується
практично повною відсутністю експресії маркера CD31 (табл. 3.1).

93

Таблиця 3.1
Ступінь вираженості (інтенсивність) експресії маркерів колагену та
ендотеліальних клітин у тканинах Пр і САК після впливу
Тканина

Групи Колаген I типу Колаген III типу Еластин Експресія CD 31
+++
N
+++
+++
‒
+++
F
+++
+++
‒
Пр
++
R
++
++
‒
++
FR
++
++
‒
N
+++
+++
+++
+++
F
+++
+++
+++
++
САК
R
++
++
++
+
FR
++
++
++
+/0
Примітка: «0» – відсутність реакції; «+» – слабка, «++» – помірна та
«+++» – виражена реакція.

3.2. Ультраструктура перикарда і стулок аортального клапана
Ультраструктура тканин перикарда

та

стулок

аортального

клапана після заморожування-відігріву (група F). Заморожування-відігрів
аортального клапана викликав типові для низькотемпературного впливу
зміни

ультраструктури

ВСТ.

Найбільш

вразливою

ланкою

була

ендотеліальна вистілка, яка після розморожування зразків стулок була
практично відсутня. Клітинні елементи тканини зазнали кріодеструкції в
різному ступені. Для частини клітин характерні ознаки набухання органел,
деструкції крист мітохондрій, гетерохроматизації ядер, розширення цистерн
ендоплазматичного та перинуклеарного просторів при цілісності цитолеми
(рис. 3.13). Виявлялися також повністю зруйновані клітини, оточені пучками
колагенових фібрил або ЕВ. Ультраструктура КВ і ЕВ стулок аортального
клапана близька до нативної, що проявлялося в збереженні білковополісахаридних комплексів, які зв’язують колагенові фібрили (рис. 3.14).
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А

Рис.

3.13.

Ультраструктура

Б

ділянки

аортального

клапана

після

заморожування-відігріву (група F): А – набухання мітохондрій і розширення
перинуклеарного простору; Б – вакуолізація цитоплазми і гетерохрома-тизація
ядра; В – вакуолі; М – мітохондрії; Я – ядро. Цитолему позначено стрілкою
А
А

Б
Б

Рис. 3.14. Ультраструктура колагенових і еластинових волокон САК
після заморожування-відігріву (група F): збереження зв’язку КВ і ЕВ (А) та
колагенових фібрил із білково-полісахаридними комплексами (БПК) (Б)
(КВ – колагенові волокна; ЕВ – еластинові волокна

Подібні зміни ультраструктури спостерігалися і після заморожуваннявідігріву тканини Пр. На поверхні відсутні мезотеліальні

клітини.

Фібробласти характеризувалися вакуолізацією органел, в їх ядрах переважав
конденсований хроматин. У більшості відростків цих клітин збережена
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цитолема (рис. 3.15, А). Колагеново-еластичний каркас тканини Пр після
заморожування суттєво не змінився. Серед пучків КВ і ЕВ спостерігалися
електронно-світлі порожнини, що, можливо, є результатом гідратації тканини
після заморожування-відігріву (рис. 3.15, Б).
А
Б

Рис. 3.15. Ультраструктура різних ділянок тканини Пр після
заморожування-відігріву (група F): А – збереження цитолеми

відростків

фібробласта(позначено стрілками); Б – електронно-світлі порожнини між ЕВ
та КВ (позначено зірочкою); КВ – колагенові волокна; ЕВ – еластинові
волокна; Ф – відростки фібробласта; *– електронно-світлі порожнини

Ультраструктура тканин перикарда

та

стулок аортального

клапана після опромінення потоком електронів (група R). У структурі
тканин САК та Пр після опромінення переважали деструктивні зміни
клітинних елементів: конденсація хроматину ядра; утворення великих
пухирів

і

порушення

цілісності

цитолеми;

вакуолізація

цитоплазми. Також відмічено, що іонізуюче випромінення

органоїдів
потоком

електронів викликає деендотелізацію САК і десквамацію мезотелію з
поверхні Пр (рис. 3.16). Колагеново-еластична основа характеризувалася
деяким розпушуванням за рахунок утворення порожнин навколо відростків
клітин СТ. При дослідженні тонкої структури колагенових фібрил було
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виявлено, що опромінення призводить до часткової дисоціації білковополісахаридних комплексів, що зв’язують колагенові фібрили в пучку, і
утворення просвітлених порожнин між фібрилами (рис. 3.17).

А

Б

Рис. 3.16. Деструктивні зміни клітинних елементів САК після
опромінення (група R): А – відшарування цитолеми з утворенням пухирів
(позначено стрілкою) і порушення її цілісності; Б – вакуолізація і деструкція
органел цитоплазми (Я – ядро; В – вакуолі)
А
Б

Рис. 3.17. Порушення структури білково-полісахаридних комплексів
(позначено зірочкою), які зв’язують фібрили колагену в пучку після
опромінення Пр (А) і САК (Б)
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Ультраструктура перикарда та стулок аортального клапана
після комбінованого впливу заморожування-відігріву і опромінення
потоком електронів (група FR). Комбінована дія фізичних факторів
викликала виражені деструктивні зміни клітинних елементів тканин САК і
Пр. Ендотеліальна вистілка САК і мезотелій Пр були повністю відсутні. У
сполучнотканинних

клітинах

поряд

із

гетерохроматизацією

ядер,

вакуолізацією органоїдів цитоплазми і локальною деструкцією цітолеми
утворювалися великі поверхневі пузирі як у околоядерній зоні, так й у
відростках клітин (рис. 3.18, А). Навколо клітин ПСТ спостерігалися великі
електронно-прозорі порожнини, які свідчать про гідратацію тканини.
Ультраструктура ЕВ та КВ не зазнавала суттєвих змін (рис. 3.19), проте між
пучками також виявлялися електронно-світлі порожнини (див. рис. 3.18, Б).
Усередині

колагенових

пучків

і

колагеново-еластичних

прошарків

зберігалися білково-полісахаридні комплекси, що з’єднують фібрили
(рис. 3.19, А, Б).

А
Б

Рис. 3.18. Ультраструктура тканин Пр (А) і САК (Б) після
комбінованого впливу заморожування і опромінення (група FR): А –
гетерохроматизація ядра і вакуолізація цитоплазми; Б – електронно-світлі
порожнини (позначено зірочкою) між пучками КВ у середній частині САК
(Я – ядро; В – вакуолі; КВ – колагенові волокна; Ф – відросток фібробласта)
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А

Б

В

Рис. 3.19. Ультраструктура тканин САК (А, Б) і Пр (В) після
девіталізації (група FR): А, Б – збереження КВ і ЕВ та білковополісахаридних комплексів; В – збереження тонкої організації колагенових
фібрил (КВ – колагенові волокна; ЕВ – еластинові волокна; КФ – колагенові
фібрили; БПК – білково-полісахаридні комплекси)

Таким чином, заморожування і опромінення потоком електронів
викликають деструктивні зміни клітинних елементів САК і Пр, а також
призводять до деградації та втрати поверхневої вистілки (ендотелію,
мезотелію). Комбінований вплив низьких температур і опромінення
забезпечує високий ступінь девіталізації досліджуваних тканин.
Найбільш стійкими до заморожування та опромінення виявилися
волокнисті

компоненти

характеризується

тканин

збереженням

САК

і

Пр,

архітектоніки

ультраструктура
фібрил

і

яких

білково-

полісахаридних комплексів.
3.3. Вміст епітопа α-1,3-Gal у тканинах стулок аортального клапана
і перикарда
Результати вимірювання відносної площі експресії епітопа α-Gal в
тканинах ПР і САК після дії низьких температур і комбінованого впливу
представлено в табл. 3.2.
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Таблиця 3.2
Відносна площа (%) експресії епітопа α-Gal
Досліджувані
Групи
тканини
N
F
FR
*
Пр
67,64 ± 3,24
32,94 ± 1,87
23,52 ± 2,29* #
САК
77,23 ± 2,78
41,86 ± 2,76*
22 ± 1,80*#
Примітка: *, # – відмінності статистично значущі в порівнянні з
нативними тканинами (група N) і групою порівняння (група F) відповідно,
р < 0,05.
Результати статистичного аналізу показали, що значення відносної
площі експресії досліджуваного маркера значуще знижувалося в групі після
заморожування-відігріву (група F) і в групі після комбінованого впливу (FR)
порівняно з нативними тканинами. Крім того встановлено, що після
заморожування-відігріву

кількість

епітопа

α-Gal

позитивних

клітин

зменшилася в 2 рази, а після комбінованого впливу – в 3 рази. При цьому
площа експресії в тканинах, підданих комбінованому впливу, статистично
значуще зменшилася в порівнянні з тканинами після низькотемпературного
впливу. Таким чином, в процесі девіталізуючої обробки експресія основного
ксеноантигена епітопа α-Gal в тканинах різко знизилася.
Кількісне значення експресії епітопа α-Gal у групах корелює з
морфологічними змінами в тканинах після зазначених дій. Основний внесок
в руйнування клітин вносить іонізуюче випромінювання потоком електронів,
внаслідок якого відбувалися некробіоз і некроз ендотеліоцитів, а також
дексквамація ендотеліальної вистілки. Оскільки ЕК є найбільш важливими і
критичними антиген несучими елементами, то при їх пошкодженні різко
зменшується кількість місць зв’язування реактивних антитіл і тим самим
блокується взаємодія «антиген-антитіло». За даними літератури відомо, що
первинні радіохімічні реакції полягають у прямому і опосередкованому
(через продукти радіолізу води і радіотоксини) пошкодженні найважливіших
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біохімічних компонентів клітини – нуклеїнових кислот, білків, ферментів
[278].
Результати досліджень довели, що при комбінованому способі
девіталізації відбувається значне видалення епітопа α-Gal з поверхні тканин
Пр і САК після кожного впливу досліджуваних фізичних факторів. Отже,
можна припустити, що ефекти радіаційного та низькотемпературного впливу
в СТ призводять до елімінації епітопа α-Gal за рахунок зміни структури, що
виключає зв’язування з ним ксенореактивних антитіл. Таким чином,
комбінований спосіб обробки дозволяє знизити антигенний (імуногенний)
потенціал девіталізованих тканин і прогнозувати біосумісність імплантатів
при ксенопротезуванні.

3.4.

Біомеханічні

властивості

тканин

перикарда

і

стулок

аортального клапана після впливу низьких температур, опромінення
потоком електронів та їх комбінованої дії
Тривале і повноцінне функціонування біотрансплантата в організмі
хворого залежить від здатності даної тканини протистояти руйнівній дії
фізичного навантаження. У свою чергу, фізіологічні аспекти функціонування
біотрансплантата, включаючи процеси гемоциркуляції, адгезії, проліферації,
диференціації
механічними

клітин,

фагоцитозу тощо,

властивостями

і

залежать

визначаються
від

його

структурної

фізико-

цілісності,

архітектоніки та взаємозв’язку між волокнистими компонентами [76, 279–
283].
Показники стрес-деформації характеризують міцність, пружність і
пластичність

матеріалу,

сполучнотканинних

є

важливими

структур

і

біомеханічними

загальноприйнятими

параметрами

характеристиками

біоматеріалу [284, 285, 271, 267].
Перед кожним випробуванням у зразків усіх груп вимірювали товщину
стінки (h). Заміри виконували в трьох точках із точністю до 10 мкм і
розраховували середнє значення. Результати вимірювань представлені на
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рис. 3.20. Товщина тканини Пр після опромінення значуще збільшується
порівняно з нативною тканиною. Для САК цей показник у групах R і F
збільшується незначно, а для тканини, після комбінованій дії заморожування
і опромінення (група FR), знижується значуще. Після опромінення потоком
електронів товщина зразків усіх видів тканин збільшується. Такі зміни
викликані процесами радіолізу та свідчать про дегідратацію позаклітинного
матриксу,

яка

призводить

до

висушування

зразків

і

викликає

їх

«затвердіння».

Рис. 3.20. Товщина зразків тканин після різних впливів; * – відмінності
статистично значущі відносно контролю (n = 200), p < 0,05
Після заморожування та подальшого опромінення (група FR) тканина
Пр (h = 0,09 ± 0,01 мм) стискається і потовщується незначно порівняно з
нативною ((0,076 ± 0,01) мм). Товщина САК (h = 0,39 ± 0,01 мм) значуще
зменшується порівняно з контролем ((0,44 ± 0,02) мм). Ми вважаємо, що такі
відмінності у відповідь на проведений вплив обумовлені гідрофільними
властивостями різних типів СТ.
На рис. 3.21 представлені значення модуля пружності (Е) для тканин
Пр і САК після кожного виду досліджуваних впливів. Даний показник
визначається тільки пружними властивостями матеріалу та відповідає за
жорсткість тканини, яка прямо пропорційна модулю пружності. Для тканини
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Пр при поздовжній деформації значення Е після опромінення (група R)
істотно знижується (на 57%), а після заморожування-опромінення (група FR),
збільшується в 2,5 рази. Після низькотемпературного впливу (група F)
модуль пружності Пр також збільшується, але не до значущих відмінностей.
При поперечному напрямку навантаження даний показник значуще
збільшується в 2 рази (рис. 3.21, А) тільки після комбінованого впливу (група
FR). Такі ж зміни показника Е відзначено в групі FR при розтягнення САК у
поздовжньому напрямку: значуще вище (в 2,5 рази) в порівнянні з
контролем. У радіальному напрямку модуль пружності (жорсткість) стулок у
всіх групах практично не змінюється та залишається на рівні показника
нативних тканин (рис. 3.21, Б) за винятком тканин Пр, де даний показник
збільшився в 1,9 разів (рис. 3.21, А).

А

Б

Рис. 3.21. Модуль пружності тканин після різних впливів: А – Пр, Б –
САК; * – відмінності статистично значущі відносно контролю, p < 0,05
Наступною найважливішою властивістю деформованого матеріалу є
міцність, яка характеризує його здатність чинити опір руйнуванню під час дії
зовнішніх сил. Міцність тканин на розрив під час розтягнення – основний
стандартний показник, який характеризує механічні властивості тканини.
Для кількісної оцінки міцності використовують межу міцності матеріалу (λ)
як величину руйнівної механічної напруги – відношення величини

103

руйнівного навантаження до площі поперечного перетину зразка в місці
руйнування. Міцність перикарда (λ) під час поздовжньої деформації різко
знижується (на 76%) після опромінення (група R), після заморожуваннявідігріву (група F) – на 30% і залишається на рівні нативної групи після
комбінованої дії (група FR). У поперечному напрямку навантаження
значення λ зменшується для всіх груп дослідження, особливо в тканинах Пр
після іонізуючого випромінювання (група R) – на 75% (рис. 3.22, А). У САК
величина руйнівного навантаження λ вище на 38% тільки у тканині, яка
зазнала комбінованого впливу (група FR) при поздовжньому напрямку
навантаження. В інших групах при розтягненні в усіх напрямках міцність
зразків зберігалася на рівні контрольної групи (рис. 3.22, Б).
А
Б

Рис. 3.22. Межа міцності тканин після різних видів впливів: А – Пр, Б –
САК;

*

–

відмінності

статистично

значущі

відносно

контролю,

p < 0,05
Пластичні властивості матеріалу, тобто здатність до утворення
залишкових деформацій, відображають показники відносного подовження
(L)

і

запас

деформативної

здатності

(δ).

Відносне

подовження

характеризується величиною залишкового подовження зразка під час розриву
і показує здатність тканини до деформації розтягнення. На подовження
впливає структура, будова і волокнистий склад тканини. На рис. 3.23, А
представлені діаграми показника L перикарда. Даний показник значуще
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знижується у тканинах усіх груп, крім групи R під час поперечного
напрямку навантаження. Після комбінованої дії (група FR) в поздовжньому
напрямку розтягнення волокон значення L зменшується майже в 3 рази, а в
поперечному – 3,5 рази. Таким чином, існує зворотна залежність між
пружними властивостями тканини та її деформаційною здатністю – за
рахунок посилення жорсткості біоматеріалу обмежується можливість до
розтягнення. Здатність САК до розтягнення у поздовжньому напрямку
збільшується після опромінення (група R) – на 121% (2,2 раза) і знижується
після заморожування і комбінованого впливу – на 33 і 47% відповідно. У
поперечному напрямку навантаження значуща зміна показника L на тканину
спостерігається тільки після радіаційного впливу. У поперечному напрямку
показник пластичності САК групи FR зберігається на рівні значень
контрольної групи (рис. 3.23, Б).

А

Б

Рис. 3.23. Відносне подовження тканин після різних видів впливів: А –
Пр; Б – САК; * – відмінності статистично значущі відносно контролю,
p < 0,05
Запас деформативної здатності (δ) характеризує пластичні властивості
та здатність матеріалу деформуватися у пластичній зоні до моменту
порушення цілісності. На рис. 3.24 представлені значення δ. Здатність до
деформації Пр значуще зменшується після опромінення, заморожування-
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відігріву та заморожування-опромінення, однак величина цього показника
свідчить про збереження пластичних властивостей після зазначених впливів
на високому рівні у всіх напрямках (рис. 3.24, А). Для САК (рис. 3.24, Б)
запас деформативної здатності значуще знижується в поздовжньому
напрямку навантаження після всіх видів впливів і радіальному напрямку
тільки після опромінення.

А

Б

Рис. 3.24. Запас деформативної здатності тканин після різних впливів:
А – Пр; Б – САК; * – відмінності статистично значущі щодо контролю,
p < 0,05
Результати

випробувань

показують,

що

у

всіх

випадках

експериментального впливу на досліджувані тканини найбільш істотним
змінам піддавалися пружні властивості, які відповідають за жорсткість
тканини і обумовлені структурними особливостями і перебудовами
позаклітинного матриксу СТ. Так, після комбінованого впливу даний
показник для тканин Пр і САК збільшується практично в 2,5 рази в
поздовжньому напрямку навантаження. Таким чином, модуль пружності
(показник жорсткості) зразків після комбінованої дії низьких температур і
опромінення потоком електронів перевищує значення в зразках, підданих
тільки заморожуванню-відігріву або опроміненню. Міцнісні властивості
тканин у поздовжньому напрямку зберігаються в тканині Пр на рівні
нативних тканин і посилюються у САК. Аналіз показників відносного
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подовження і деформативної здатності демонструє, що тканини Пр і САК
після комбінованого впливу зберігають свої пластичні властивості. На
підставі результатів проведеного дослідження можна стверджувати, що ЕЦМ
ксеногенних тканин Пр і САК після комбінованої дії зберігає свою цілісність
і володіє фізико-механічними властивостями, характерними для нативних
тканин як у поздовжньому, так і поперечному напрямках навантаження.
Результати досліджень, представлених у цьому підрозділі, опубліковані
в роботах [ 14–16, 19, 25, 27, 28–30, 32, 34, 35].
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РОЗДІЛ 4
БІОСУМІСНІСТЬ, БІОІНТЕГРАЦІЯ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНА
ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕВІТАЛІЗОВАНИХ ТКАНИН СТУЛОК
АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА І ПЕРИКАРДА ПРИ
КСЕНОІМПЛАНТАЦІЇ
4.1. Тканинна реакція у відповідь на імплантацію тканин
перикарда та стулок аортального клапана на експериментальній
біологічній моделі in vivo
Велике значення у дослідженні біосумісності ксеноматеріалів мають
процеси, що відбуваються в тканинах реципієнта після імплантації в
експериментальних біологічних моделях. Реакція на імплантацію є основним
критерієм здатності матеріалу вбудовуватися в організм пацієнта, індукувати
клітинну або тканинну відповідь, необхідну для досягнення оптимального
терапевтичного ефекту. Ксеногенний біоматеріал викликає типову реакцію
клітинного імунітету, можливо, за рахунок функціональної неспроможності
макрофагів, що призводить до хронічного перебігу запалення та формування
грубоволокнистої рубцевої СТ в зоні імплантації [286]. Вважається, що
девіталізовані біоматеріали, які містять в своєму складі тільки волокнисті
елементи, мають низьку антигенність. Колагенові та еластинові волокна, які
входять до складу ксеногенних трансплантатів, володіють видоспецифічністю,
що обумовлює принципово різну за своєю природою реакцію організму
реципієнта.
Для оцінки процесу імплантації важливо встановити, чи зберігає
трансплантат структурну цілісність або піддається фрагментації та резорбції.
Маркери успішного приживлення або, навпаки, біодеструкції визначають,
наскільки швидкими будуть васкуляризація та зміна клітинних асоціацій із
поліморфноклітинних на лімфомакрофагальні, а потім і на фібробластичні.
Тим самим визначається час і швидкість формування колагеново-волокнистої
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капсули, яка є бар’єром і сполучною ланкою між трансплантатом і
тканинами реципієнта [273, 280].
На 7-му добу у всіх тварин, яким підсаджували зразки Пр і САК,
ранні зміни тканин мали якісно схожу картину і всі ознаки гострого
травматичного запалення: нейтрофільна інфільтрація, набряк, кісти з
детритом, макрофагальна реакція, проліферація фібробластичних клітин,
новоутворення капілярів, проростання грануляційної тканини в тканинний
імплантат (ТІ). На цьому етапі всі зразки тканин були оточені широким
валом із грануляційної тканини. У серії експериментів із підсадження САК,
на відміну від тканини Пр, запальних змін жирової тканини не відмічалося.
Якісні відмінності стосувалися стану самого ТІ. Нативні ТІ представлені
волокнистою розволокненою тканиною, у якій

звивистість волокон

зберігалася з численними фібробластами, які чітко визначалися (рис. 4.1, А).
Клітинний інфільтрат починав поглинати підсаджений зразок тканини, при
цьому відбувалися інвазія та вростання інфільтрату між його структурами.
Волокна ТІ після заморожування-відігріву (група F) були розташовані
компактно, їх структурна цілісність зберігалася, між пучками волокон
з’являлися порожнини. Численні слабо забарвлені ядра фібробластів були
деформовані (рис. 4.1, Б). У ТІ, підданих опроміненню потоком електронів
(група R), відбувалися розволокнення пучків КВ, зниження або втрата їх
звивистості, фібробласти мали пікнотично деформовані ядра або ядра з
незвично витягнутою формою, що вказувало на їх загибель (рис. 4.1, В). У ТІ
після комбінованої обробки (група FR) добре визначалися пучки волокон, в
яких не спостерігалися поділ волокон, стоншення та зниження звивистості.
По центру ТІ був більш компактний, ніж на периферії, та містив нечисленні
ядра фібробластів із ознаками каріорексису (рис. 4.1, Г) (табл. 4.1).
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Рис. 4.1. Мікрофотографії фрагмента тканини перикарда через 7 діб
після імплантації: А – група N (нативна тканина перикарда з нормальними
фібробластами) (стрілки); Б – група F (бліді деформовані ядра фібробластів,
збережена структура пучків волокон і порожнини між пучками (стрілки)); В
– група R (наявність загиблих фібробластів (стрілки), розволокнення строми
з втратою звивистості); Г – група FR (загиблі фібробласти, волокна зі
збереженою структурою і невеликими мікротріщинами між пучками
(стрілки)). Забарвлювання гематоксиліном та еозином, ×400
Імплантація нативних зразків тканини перикарда і стулок
аортального клапана (група N). До 14-ї доби після підсадження нативних
зразків гострота запальної реакції знижувалася і починався період
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проліферації

з

утворенням

судинних

зв’язків.

Спостерігалася

фрагментація ксеноімплантатів із набуханням волокон в оточенні потужного
вала

з

лімфоїдно-макрофагальних

клітин

і

грануляційної

тканини.

Відзначалася крайова деструкція фрагментів, які не спаяні з тканинами
реципієнта (рис. 4.2, А), тобто після згасання травматичної реакції
спостерігалася реакція відторгнення. Уже через місяць після піджування ТІ
фрагментувалися і складалися з розволокнених і набряклих волокон. У зоні
деструкції зустрічалися кісти з лізованим матеріалом, на периферії як і
раніше

зберігалася

грануляційна

тканина,

а

між

ними

–

вал

з

круглоклітинних елементів (рис. 4.2, Б) (табл. 4.1).
До 3-го місяця у зоні імплантації залишалися невеликі фрагменти
імплантатів, оточені по периметру капсулою. Внутрішній тонкий шар
капсули був представлений клітинним інфільтратом, в якому переважали
лімфоцити, макрофаги, плазмоцити, еозинофіли і фібробласти. Цими ж
клітинами був густо інфільтровований і сам ТІ. Назовні від цього вузького
клітинного шару ТІ був оперезаний шаром пігментованих макрофагів (рис.
4.2, В). У тканині між фрагментами визначалося численні гігантські
багатоядерні клітини, які беруть участь у фрагментації ТІ (рис. 4.2, Г)
(табл. 4.1).
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Рис. 4.2. Мікрофотографії тканин САК (AVL), Пр (P), морфологічна
структура навколишніх тканин після імплантації у групі N (нативні тканини):
А САК – через 14 діб (крайова біодеструкція фрагмента, нейтрофільна
інфільтрація всередині), ×100; Б Пр – через місяць (зона деструкції, кіста з
резорбованим матеріалом у центрі фрагмента), ×40; В САК – через 3 місяці
(багатоядерні гігантські клітини назовні від капсули (стрілки)), ×250; Г Пр –
через 3 місяці (фрагменти імплантату (стрілки), які чергуються з
лімфоїдними інфільтратами, кістами, фрагментами дегенеративно змінених
волокон), ×100. Забарвлювання гематоксиліном та еозином
Через 6 місяців спостерігалася повна резорбція ТІ (рис. 4.3, А). Через
рік імплантовані зразки практично були відсутні та представлені тільки дуже
дрібними фрагментами (рис. 4.3, Б) (табл. 4.1).
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Рис. 4.3. Мікрофотографії тканин САК (AVL), Пр (P) і структура
навколишніх тканин після імплантації в групі N (нативні тканини): А – через 6
місяців (підшкірна жирова клітковина з нормальною будовою, фрагмент
трансплантата (стрілка)), ×40; Б – через 12 місяців (дрібні фрагменти ТІ (стрілки)
в оточенні сполучної тканини; набряклі м’язові волокна (окружність)), ×40.
Забарвлювання гематоксиліном та еозином
Імплантація зразків тканин перикарда і стулок аортального
клапана після заморожування-відігріву (група F). Через 14 діб після
підсадки САК не лізувалися і були представлені дуже великими фрагментами,
які практично зливалися з навколишньою тканиною. Перикард компактний,
місцями набряклий, його клітинність нижча, ніж у попередній термін
спостереження, по краях виявлялися кісти з резорбованим матеріалом.
Імплантати оточені вузькою капсулою, в якій можна виділити два шари:
внутрішній, що складається переважно з клітин сполучнотканинного ряду і
макрофагів,

і

зовнішній,

представлений

добре

васкуляризованою

грануляційною тканиною (рис. 4.4, А). Капіляри проростали безпосередньо в
ТІ разом із невеликою кількістю фібробластів, гістіоцитів і лімфоцитів з
утворенням внутрішньої зони капсули (рис. 4.4, Б) (табл. 4.1).
Через

місяць

після

імплантації

зразки,

піддані

низькотем-

пературному впливу, добре візуалізувалися. Перикард був компактною
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структурою у вигляді витків вузької стрічки в оточенні тонкої капсули з
ПСТ, яка містила більше клітин, ніж волокон. Серед клітинних елементів
переважали лімфоцити, макрофаги та фібробласти (рис. 4.4, В). Стулки
аортального клапана оточувалися вузьким паском із лімфоїдних клітин,
назовні від якого спостерігалася зріла грануляційна тканина. По центру ТІ
відзначалася незначна клітинна інфільтрація, хоча волокна були місцями
набряклі. У навколишній тканині з відновленою нормальною будовою
спостерігалося багато пігментованих макрофагів (рис. 4.4, Г), тобто запальна
реакція тканини на ТІ була практично відсутня (табл. 4.1).

В

Г

P

Рис. 4.4. Мікрофотографії тканин САК (AVL) і Пр (P), структура
навколишніх

тканин

після

імплантації

в

групі

F

(тканини

після

заморожування (–196°С) і відігріву): А – через 14 діб (внутрішній шар
капсули – круглоклітинні елементи, зовнішній шар – грануляційна тканина),
×250; Б – через 14 діб (інвазія ТІ фібробластами і капілярами (стрілки)), ×250;
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В – через місяць (ТІ оточений вузькою капсулою з ПСТ (стрілка), жирова
тканина з нормальною будовою), ×40; Г – через місяць (капсула з ПСТ,
малоклітинний ТІ, навколо ТІ – скупчення пігментованих макрофагів
(стрілка)), ×250. Забарвлювання гематоксиліном та еозином
Через 3 місяці після підсадки ТІ зберігали свою структуру, були
інкапсульовані тонкою смужкою щільної СТ з мінімальними запальними
змінами у навколишній тканині (рис. 4.5, А). У зоні знаходження зразків
спостерігалися невеликі скупчення макрофагів, гістіоцитів і фібробластів,
також там є макрофаги з золотисто-коричневою зернистістю цитоплазмы
(рис. 4.5, Б) (табл. 4.1).
Схожа морфологічна картина відзначалася на 6- і 12-му місяцях у зоні
імплантації. Стулки аортального клапана визначалися як численні дрібні та
неінкапсульовані стрічкоподібні фрагменти, які розташовані окремо в
оточенні тканин без запального процесу (рис. 4.5, В). Імплантат перикарда у
частини

експериментальних

тварин

був

представлений

великими

фрагментами, які перемежовувалися ділянками жирової тканини без ознак
запалення, хоча в окремих дрібних фрагментах спостерігалася інфільтрація
лімфоцитами. У ряді випадків ТІ не виявлявся (рис. 4.5, Г) (табл. 4.1).
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Рис. 4.5. Мікрофотографії тканин САК (AVL) і Пр (P), структура
навколишніх тканин після імплантації у групі F: А – через 3 місяці (ТІ
компактний, оточений вузькою капсулою з волокнистої сполучної тканини
(стрілка)), ×40; Б – через 3 місяці (пігментовані макрофаги в навколишній
тканині (стрілки)), ×400; В – через 6 місяців (дрібні та вузькі стрічкоподібні
фрагменти ТІ (стрілки)), ×40; Г – через 12 місяців (фрагменти трансплантата
оточені типовою підшкірною жировою клітковиною, лімфоїдна інфільтрація
дрібних фрагментів (стрілки)), ×200. Забарвлювання

гематоксиліном та

еозином
Імплантація зразків тканин перикарда і стулок аортального
клапана після опромінення потоком електронів (група R). На ранніх
термінах спостереження в місцях контакту ТІ з тканинами реципієнта
розвивалася запальна реакція з вираженою нейтрофільною інфільтрацією і
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визначалася деструкція тканинних структур. У результаті лізису САК
поділялися на вузькі стрічки або поглиналися наповзаючим інфільтратом
(рис. 4.6, А). Основна частина тканини перикарда залишалася компактною,
ознак фрагментації та активної резорбції відзначено не було (рис. 4.6, Б)
(табл. 4.1).
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Рис. 4.6. Мікрофотографії тканин САК (AVL) і Пр (P), структура
навколишніх тканин після імплантації у групі R (тканини, опромінені в дозі
25 кГр): А – через 7 діб (нейтрофільна інфільтрація та резорбція фрагментів
ТІ), ×100; Б – через 7 діб (проростання клітинних тяжів і новостворених
капілярів у ТІ), ×250. Забарвлювання гематоксиліном та еозином
На першому місяці в зоні знаходження ТІ запальна інфільтрація
зменшувалася або зникала повністю. Великі фрагменти трансплантата
розташовувалися окремо від спокійних оточуючих тканин без ознак
лімфоїдно-макрофагального

запалення

по

периметру.

Зустрічалися

скупчення пігментованих макрофагів із включенням поодиноких лімфоцитів
(рис. 4.7) (табл. 4.1).

117

А

Б

Рис. 4.7. Мікрофотографії тканин САК (AVL), структура навколишніх
тканин після імплантації в групі R: А – через місяць (вільно розташований ТІ не
оточений капсулою, навколишні тканини без ознак запалення), ×40; Б – через
місяць (невелике скупчення лімфоцитів і пігментованих макрофагів
(стрілки)), ×400. Забарвлювання гематоксиліном та еозином
Через 3 місяці після імплантації САК представляли собою відносно
великі фрагменти, поєднані одна з одною вузькими перешийками.
Трансплантат був розволокнений, більш вузький і фрагментований порівняно
з варіантом на початкових строках, містив численні макрофаги, ядра
фібробластів і повнокровні мікросудини. Капсула не визначалася. Перикард,
оточений капсулою з ПСТ, зберігав відносну цілісність, хоча назовні від
капсули спостерігалися великі фрагменти біоматеріалу, які розташовувалися
поруч із кістами. Кісти містили залишки як біоматеріалу, так і зруйновані
тканини реципієнта.

Кісти і фрагменти ТІ розділялися прошарками

грануляційної тканини з хорошою васкуляризацією та великою кількістю
плазматичних клітин, макрофагів, лімфоцитів і гігантських клітин, які
здійснювали лізис ТІ (рис. 4.8) (табл. 4.1).
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Рис. 4.8. Мікрофотографії тканин САК (AVL) і Пр (P), структура
навколишніх тканин після імплантації у групі R: А – через 3 місяці (численні
макрофаги, фібробласти, повнокровні судини), ×250; Б – через 3 місяці (ТІ
оточений капсулою з ПСТ, навколишня тканина нормальної будови, великі
кісти

із

залишками

резорбованого

матеріалу),

×40.

Забарвлювання

гематоксиліном і еозином
Імплантація зразків перикарда та стулок аортального клапана
після комбінованого впливу заморожування-відігріву та опромінення
потоком

електронів

(група

FR).

Через

14

діб

після

підсадки

ксеноімплантати зберігали свою структуру, фрагментація була відсутня і
спостерігалося

незначне

вогнищеве

розволокнення.

Зовні

перикард

знаходився в оточенні двошарової сполучнотканинної капсули, зовнішній
шар якої був представлений грануляційною тканиною, а внутрішній – СТ, яка
набуває волокнистого характеру (рис. 4.9, А) (табл. 4.1).
Круглоклітинні скупчення виявлялися у місцях стикання структур ТІ.
У навколишній тканині спостерігалося багато фібробластів, лімфоцитів,
гігантських клітин та поодинокі еозинофіли. У зоні імплантації САК
відбувався

активний

ангіогенез:

нові

капіляри

з’являлися

з

добре

кровонаповнених капілярів навколишньої тканини; одночасно з ангіогенезом
тривали проліферація та міграція клітин фібробластичного ряду (рис. 4.9, Б).
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Можна припустити, що девіталізовані комбінованим способом зразки
сприяли ранній регенерації тканин господаря. Судинна реакція з клітинною
проліферацією

в

зоні

імплантації

ксенотканини

спрямована

на

відшкодування лізованих структур донорського матеріалу (табл. 4.1).
На першому місяці більшість ксеноімплантатів як і раніше
залишалися компактними. Сформована капсула навколо САК складалася з
двох шарів: зовнішнього (з місцями ПСТ і ВСТ) та внутрішнього,
представленого вузькою смужкою лімфоцитів, що розміщувалися по краю
трансплантата (рис. 4.9, В). Тонка капсула навколо тканини Пр представляла
ВСТ і практично зливалася з навколишніми тканинами без ознак запальних
змін. До цього терміну на місці імплантації ксеногенних стулок підшкірна
жирова клітковина була повністю відновлена, містила макрофаги з зернами
пігменту в цитоплазмі та гігантські багатоядерні клітини (рис. 4.9, Г) (табл.
4.1).
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Рис. 4.9. Мікрофотографії тканин САК (AVL), Пр (P), структура
навколишніх тканин після імплантації в групі FR: А – через 14 діб (ТІ зі
збереженою цілісністю, оточений двошаровою капсулою), ×40; Б – через 14
діб (проростання капілярів (стрілки) і фібробластів із навколишньої тканини),
×250; В – через місяць (великий фрагмент, навколо якого розташована
капсула (стрілки) з ВСТ і лімфоцитами), ×100; Г – через місяць (компактний
ТІ оточений вузькою капсулою (стрілка) з ВСТ, вогнища скупчення
лімфоїдних і макрофагальних клітин), ×40. Забарвлювання гематоксиліном та
еозином
На 3-му місяці трансплантати практично повністю зливалися з
навколишніми тканинами, оточувалися тонкою капсулою з ВСТ і були добре
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васкуляризованими. По периферії зразка збільшувалася клітинність за
рахунок (крім фібробластів) лімфоцитів, макрофагів і невеликих скупчень
лімфоїдних клітин (рис. 4.10, А). У навколишніх тканинах були відсутні
ознаки запалення, спостерігалася характерна для них будова з наявністю
пігментованих макрофагів (рис. 4.10, Б). У САК виявлялися фрагменти, які
були інвазовані гігантськими клітинами і пігментованими макрофагами,
тобто, ймовірно, тривала вогнищева резорбція і завершувався процес
резорбції залишків клітинних елементів (табл. 4.1).
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Рис. 4.10. Мікрофотографії тканин САК (AVL) і Пр (P), структура
навколишніх тканин після імплантації у групі FR: А – через 3 місяці (зона ТІ
по центру: волокниста структура, низька клітинність, велика кількість
капілярів (стрілки)), ×250; Б – через 3 місяці (ТІ оточений вузькою капсулою
з волокнистої тканини, низька клітинність ТІ та оточуючих тканин), ×40.
Забарвлювання гематоксиліном та еозином
Через 6 місяців після операції девіталізовані тканини мали вигляд
масивної цілісної структури, в якій простежувалися безперервні витки
волокон. Між волокнами спостерігалися численні ядра фібробластів,
мікросудини, які вростали з країв острівців жирової тканини. Це може
свідчити про активний процес репопуляції, що сприяє відновленню тканин. З
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боку м’язового шару виявлялися поодинокі короткі ділянки вузької
капсули. Спостерігалася хороша інтеграція трансплантата в навколишню
тканину без явищ резорбції та запалення (рис. 4.11, А, Б). При цьому
зустрічалися і зразки з частковою крайовою деструкцією, яка мала локальний
характер (табл. 4.1).
Через 12 місяців Пр як і раніше зберігав свою структурну цілісність,
мав вигляд вузького безперервного тяжа, оточеного СТ без ознак запального
процесу.

Спостерігалися

компактні

пучки

волокон

із

збереженою

гофрованою структурою. Зберігалася і незначна крайова макрофагальна
активність, яка може свідчити про досить повільну крайову біодеструкцію.
На цьому етапі видимих ознак наявності капсули не спостерігалося,
трансплантат повністю був інтегрований у тканини реципієнта (рис. 4.11, В,
Г) (табл. 4.1).
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Рис. 4.11. Мікрофотографії тканин САК (AVL) і Пр (P), структура
навколишніх тканин після імплантації у групі FR (тканини після
заморожування-відігріву і подальшого опромінення в дозі 25 кГр): А – через
6 місяців (масивний цілісний трансплантат (стрілка), спокійні навколишні
тканини), ×40; Б – через 6 місяців (фрагмент ТІ, видно волокна, ядра
фібробластів, мікросудини), ×400; В – через 12 місяців (безперервний тяж ТІ
(стрілка)), ×40; Г – через 12 місяців (невеликі фрагменти ТІ інфільтровані
лімфоцитами), ×200. Забарвлювання гематоксиліном та еозином
Виходячи з узагальнених у табл. 4.1 даних, можна вважати, що
результати
ксеногенних

імплантації
тканин

демонструють
після

різних

різну

динаміку

видів

впливу

приживлення
(табл.

4.1).
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Таблиця 4.1 Маркери приживлення і вираженість запальної реакції в динаміці після підшкірної імплантації щурам
різних груп тканин перикарда і стулок аортального клапана свині

6 місяців

3 місяці

1 місяць

14 діб

7 діб

Сроки
Групи

Запальна реакція
Компактність
Капсула і ступінь її зрілості
в оточуючій
трансплантата
в імплантаті
тканині
Перикард Стулки Перикард Стулки
Перикард
Створки
Перикард Стулки
++++
+++
+++
+++
Широка ГТ
Широка ГТ
К
К
N
++++
++
++
++
Широка ГТ
Помірна ширина ГТ + Фр
К
К
F
++
++
++
++
Широка ГТ
Помірна ширина ГТ + ЛБ, М
К
ВФ
R
++
++
++
++
Широка ГТ
Помірна ширина ГТ + Л, М
К
К
FR
Широка ГТ + Л, М
широка ГТ
Фр
Фр
N
++
++
+
++
Помірна ширина ГТ + Л, М
Вузьтка ГТ + Фр
К
К
F
+
+
+
+
Помірна ширина ГТ + ВСТ
Вузька, зріла ГТ
К
К
FR
+
+
+
+
Широка ГТ + Л, Фр
Помірна ширина ГТ + Л, М
Фр
Фр
N
++
++
+
+
Вузька ПСТ
Вузька ГТ + Л
К
К
F
+
+
+
+
ПСТ
Клітинний обідок
ВФ
ВФ
R
+
+
0
0
Вузька ВСТ
Вузька ПСТ, місцями ВСТ
К
К
FR
0
+
+
0
Відсутня
Вузька ГТ + Л, М
ДФ
ДФ
N
++
+
+
+
Вузька ВСТ
–
К
К
F
+
–
+
–
Вузька ВСТ
Відсутня
К
ВФ
R
+
+
+
0
Дуже вузька ВСТ
Вузька ВСТ
К
К
FR
0
+
+
0
Відсутня
Відсутня
ДФ
ДФ
N
0
0
+
0
Вузька ВСТ
Відсутня
ВФ
ДФ
F
0
0
+
0
Дуже вузька ВСТ із боку Дуже вузька ВСТ із боку МТ
К
К
FR
0
0
0
0
МТ
Примітки до таблиці на сторінці 122.

125

Примітки: Групи: N – нативні тканини; F – тканини після
заморожування (–196°С) і відігріву; R – тканини, опромінені в дозі 25 кГр;
FR – тканини після заморожування-відігріву і подальшого опромінення в
дозі 25 кГр. Гістологічний опис: ГТ – грануляційна тканина; РСТ – пухка
сполучна тканина; ВСТ – волокниста сполучна тканина; МТ – м’язова
тканина; Л – лімфоцити; М – макрофаги; Ф – фібробласти; ЛБ –
лімфобласти; К – компактний; Фр – фрагментований трансплантат; ДМФ –
дрібні фрагменти; ВКФ – великі фрагменти;. Шкала: 0 – відсутність ознак;
(+) – поодинокі клітини (нейтрофіли, лімфоцити, макрофаги, еозинофіли);
(++) – невеликі фокуси; (+++) – окремі та зливні фокуси; (++++) – великі
інфільтрати.
У разі імплантації нативних зразків запальна реакція в оточуючих
тканинах і безпосередньо в місцях контакту з ТІ мала виражений характер
аж до 3-го місяця, лімфоїдно-макрофагальні елементи змінювалися
нейтрофілами тільки в період між 14- і 30-ою добами. Трансплантати
піддавалися активній резорбції, мали місце набряки, розволокнення,
дислокація ядер, секвестрація, в результаті чого вже через 2 тижні
відзначалися відносно великі фрагменти трансплантата, а на 3-му місяці –
тільки дрібні. У підсумку, відбувалося вакантне заміщення основної маси ТІ
регенератом

з

будовою,

схожою

на

підшкірно-жирову

клітковину.

Формування сполучнотканинної капсули не відбувалося: до першого місяця
фрагменти оточувала грануляційна тканина, а на 3-му місяці та пізніше
ніяких ознак вала або капсули виявлено не було.
Порівнянно з нативними зразками запальні процеси у зразках після
кріообробки були менш вираженими: згасали швидше та виявлялися лише в
помірній лейкоцитарній інфільтрації на ранніх термінах спостереження. Аж
через три місяці ТІ мали вигляд досить компактної структури і зберігали
свою цілісність в оточенні тонкої капсули з ПСТ. Лізис трансплантата
відбувався повільно з одночасним проростанням аутогенними клітинами і
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судинами. Через 6 місяців трансплантат поділявся на різного розміру
фрагменти, які перемежовувалися ділянками незміненої жирової тканини.
Мікроскопічна картина в зоні імплантації зразків після обробки
іонізуючим випромінюванням потоком електронів у цілому була подібна до
такої у групі заморожування-відігріву, за винятком більш спокійної реакції з
боку тканин реципієнта та з більш ранньою фрагментацією. До першого
місяця

після

трансплантації

запальна

реакція

оточуючих

тканин

зменшувалася або зникала повністю, лише де-не-де визначалося скупчення
пігментованих макрофагів із наявністю поодиноких лімфоцитів. Виявлялося
порушення компактності та цілісності трансплантата, який мав вигляд
великих фрагментів із розволокненням його сполучнотканинних пучків. На
більш тривалих термінах після імплантації сполучнотканинна капсула
навколо

фрагментів

трансплантата

не

визначалась,

однак

тривали

розволокнення і фрагментація ТІ. Клітинні елементи макрофагального ряду
здійснювали поступовий лізис ТІ.
Вираженість запальної реакції на ТІ після девіталізуючої обробки
(група FR) зменшувалася в тканинах ложа реципієнта, навіть на ранніх
етапах (7-ма доба). З 14-ої доби така тканинна реакція з менш вираженою
запальною фазою приводила до більш швидкого формування і дозрівання
сполучнотканинної капсули. На цьому терміні виявлялися перші ознаки
утворення волокнистої капсули, через місяць вона була добре виражена і
через 3 і 6 місяців зберігалася в тому чи іншому вигляді. У результаті
виходить, що порівняно слабка і незабаром 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 приводили до швидкого
проростання ТІ структурами реципієнта з наявністю вузької обмежувальної
капсули. Через 6 місяців основна маса біоматеріалу залишалася компактною
і

зберігала

характерну

функціонуючими

будову

мікросудинами.

з

численними

Через

12

місяців

фібробластами
після

і

підсадки
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девіталізовані комбінованою обробкою тканини як і раніше зберігали свою
структурну цілісність і були оточені СТ без ознак запалення. Спостерігалися
компактність пучків волокон із збереженою гофрованої структурою, а також
незначна

крайова

макрофагальна

активність

і

повна

інтеграція

трансплантата в тканини реципієнта.
Результати морфологічного аналізу зразків тканин Пр і САК після
різних видів впливу і ксенотрансплантації показали принципові відмінності
показників

приживлення

і

тканинної

реакції

зразків,

підданих

комбінованому впливу, в порівнянні з тканиною кріозбережених і
опромінених потоками електронів ТІ. Комбінована обробка тканин Пр і
САК значною мірою знизила імунну відповідь на імплантацію: слабкі
запальні прояви змінилися швидким та інтенсивним формуванням зрілої
сполучнотканинної капсули; активний ангіогенез привів до швидкого
проростання і хорошої інтеграції в тканини реципієнта. Імплантати на всіх
термінах спостереження зберігали компактність і структурну цілісність,
крайова біодеструкція відбувалася повільно. Через 12 місяців межа між ТІ й
сполучною тканиною стиралася – біоматеріал повністю проростав власною
тканиною тварини, що може свідчити про біоінтеграцію власної сполучної
тканини в ТІ з подальшим його заміщенням, а також бути ознакою
ремоделювання і вказувати на гіпоімуногенність імплантата.
4.2.

Морфологічна

характеристика

і

функціональна

ефективность модифікованого ксеноперикарда при пластиці дефекту
стінки сечового міхура
Виконано 19 експериментальних операцій із пластики дефекту
стінки СМ [287]. Жодної тварини в післяопераційному періоді не загинуло.
Всі тварини після хірургічного втручання проявляли нормальну фізіологічну
активність.

Випадків

післяопераційному

відторгнення

періоді

не

матеріалу

виявлено.

і

ускладнень

Максимальний

в

термін
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спостереження після трансплантації без застосування іммуносупресорів
склав 12 місяців.
У всіх тварин на всіх термінах спостереження, яким підсаджували
досліджувані зразки (група FR) ксеноперикарда, патологічних змін з боку
внутрішніх органів не виявлено: паренхіматозні органи візуально не змінені,
спайковий процес у зоні контакту паравезикулярної клітковини з фасцією
незначний,

патологічний

випіт

у

черевній

порожнині

відсутній,

внутрішньочеревні лімфатичні вузли візуально не збільшені.
Через місяць після операції на зовнішній поверхні СМ чітко
визначалася межа трансплантата. Ознаки деструктивно-некротичних змін
відсутні. Анастомоз повністю зберігав свою повноцінність, шви укриті СТ.
Слизова протеза гладенька, в зоні анастомозу відзначався набряклий вал
(рис. 4.12, А). Ультразвукове дослідження виявило, що СМ представлений
ехонегативним утворенням із рівними, чіткими, симетричними контурами
без включень (рис. 4.12, В). При наповненості СМ визначалося локальне
потовщення стінки в зоні трансплантації.
Через 3 місяці після трансплантації стінка протеза була еластичною,
пружною, недеформованою. Внутрішня його поверхня візуально практично
не відрізнялася від власної слизової СМ, крім зони анастомозу, де
спостерігався набряклий вал, що був менш виражений, (ніж у попередній
термін) і мав ознаки активної васкуляризації. Реакції відторгнення та
імуногенного запалення не виявлялися (рис. 4.12, Б). У СМ під час УЗД
ознаки запального процесу і наявність провокуючого фактора (чужорідне
тіло, камені) не виявлялися (рис. 4.12, Г).
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А

Б

В

Г

Рис. 4.12. Макроскопічна картина (А, Б) і результати УЗД (В, Г) СМ
кролика після трансплантації ксеноперикардіального графта: А, В – через
місяць; Б, Г – через 3 місяці. Стрілкою позначено зону протезування
За даними оптичної мікроскопії на 3-му місяці ксеноперикард
визначався як ділянка пухкої неоформленої СТ, складчастість була
сформована, на неї з двох сторін почав наростати вузьким пластом
перехідний епітелій без чітко виражених шарів (рис. 4.13, А). У більш
глибоких шарах відзначено проростання вузьких пластів гладком’язових
клітин (ГМК) з боку нативної тканини. Залишки пересадженого перикарда
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були практично незмінені та мали вигляд невеликих поодиноких острівців у
глибоких шарах стінки або безпосередньо під адвентицією (рис. 4.13, Б).
Якщо відбувався залишковий лізис волокон перикарда лімфоцитами, то він
був відмежований від навколишніх тканин тонкостінною капсулою. Ніяких
виражених реакцій, які свідчили б про активні процеси відторгнення з боку
тканин СМ, не відзначено. Клітинна реакція практично відсутня, судини
спокійні.

Б

А

Рис. 4.13. Мікроскопія стінки СМ кролика з ділянкою протеза через 3
місяці після трансплантації: А – артифіціальна ділянка позбавлена епітелію
(між стрілками); добре виражена складчастість, проростання шарів міоцитів;
збереження острівців збереженого перикарда в глибині (стрілка). Шар епітелію
на межі нативної тканини і протеза; відсутність характерної будови), ×40, 100;
Б – збережена ділянка перикарда (стрілка) під адвентиціальною оболонкою,
×100. Забарвлювання гематоксиліном та еозином
Через 4 місяці після трансплантації відбувалася практично повна
епітелізація ксеноперикарда. Визначалися ділянки, в яких епітелій мав
характерну для перехідного епітелію будову. У цих ділянках спостерігалася
вертикальна

анізоморфність

новостворений епітелій

шару.

Виявлялися

відсутній, місцями

ділянки,

відходить або

в

яких

частково
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десквамується. Це, можливо, пов’язано з пошкодженням шару під час
розтягування органа, оскільки м’язова тканина в цій ділянці тільки починає
формуватися. Під епітелієм видна СТ з молодими вертикальними
мікросудинами. Зустрічаються невеликі вогнища лімфоїдної інфільтрації. З
боку

нативної

тканини

відбувається

проростання

міоцитів,

які

розташовуються ланцюжками або зовсім невеликими шарами. Глибше на
підсаджений перикард, на який (як на каркас) осередково починають
наростати невеликі і розрізнені різноспрямовані пучки ГМК (рис. 4.14, А). У
більш глибоких шарах, ближче до адвентиції, зустрічаються невеликі кісти
із залишками трансплантата, густо інфільтрованого лімфоцитами. В цілому
навколишні тканини спокійні. Слизова і підслизова оболонки більш масивні
в порівнянні з нативними, оскільки стінка СМ практично складалася з
підсадженого перикарда, м’язова оболонка тільки починала формуватися.

А

Б

Рис. 4.14. Cформована ділянка стінки СМ кролика через 4 місяці після
трансплантації:

А

–

шари

міоцитів

(стрілки),

які

наповзають

на

ксеноперикард, який зберігає свою будову. Забарвлювання за Ван-Гізоном,
×400; Б – пласти міоцитів, які наповзають на перикард, який видно як фон
(стрілка). Забарвлювання гематоксиліном та еозином, ×250
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Ультраструктура

тканини

в

зоні

трансплантації

представлена

дірчастою неоформленою сполучною тканиною, вкритою перехідним
епітелієм (рис. 4.15, А, Б).

А

Б

Рис. 4.15. Структура слизової оболонки СМ кролика (А, Б) після
операції в зоні трансплантації через 4 місяці при різних збільшеннях. Е –
епітелій; К – кровоносний капіляр. Напівтонкі зрізи. Забарвлювання
метиленовим синім і основним фуксином
У власній пластинці слизової оболонки спостерігалися осередки
запалення у вигляді скупчень лейкоцитів і лімфоцитів (рис. 4.16, А). У
структурі СТ визначалися ділянки з нехарактерною для СМ будовою: мала
кількість клітин і переважання волокнистих структур. Виявлялися нечисленні
кровоносні судини. М’язова оболонка в цій зоні була невиражена та
представлена окремими ГМК (рис. 4.16, Б).
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А

Б

Рис. 4.16. Осередок запалення у власній пластинці слизової оболонки
СМ у зоні трансплантації через 4 місяці (А); окремі клітини гладеньких
м’язів у сполучній тканині (Б). ГМК – гладком’язові клітини; К –
кровоносний капіляр. Напівтонкі зрізи. Забарвлювання метиленовим синім і
основним фуксином
За даними електронної мікроскопії поверхневі клітини епітеліальної
вистілки в зоні трансплантації мали округлу форму і великі розміри.
Клітинна мембрана епітеліоцитів, яка повернена до просвіту (порожнини)
СМ, містила складки. Округлі ядра епітеліоцитів в основному були
заповнені еухроматином. У цитоплазмі виявлялися короткі цистерни
ендоплазматичного ретикума, на мембранах яких визначалися рибосоми.
Дрібні округлі мітохондрії мали матрикс середньої електронної щільності та
поодинокі

крісти.

У

цитоплазмі

спостерігалися

везикули

гладкого

ендоплазматичного ретикулума різної величини і електронної щільності, а
також вільні рибосоми (рис. 4.17, А). Клітини епітелію пов'язані між собою
десмосомами, а клітини поверхневого шару утворювали щільні контакти.
Перехідний епітелій розташований на власній пластинці слизової оболонки,
в якій визначалися новостворені КВ і поодинокі ЕВ. Виявлялися
фібробласти з ядрами подовженої форми, гетерохроматин тонким шаром
розташовувався по периферії ядер. Ядра деяких фібробластів містили 1–2
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ядерця глобулярно-фібрілярної природи. Ці клітини мали базальну
мембрану.

В

їх

цитоплазмі

виявлялися

цистерни

гранулярного

ендоплазматичного ретикулума, дрібні мітохондрії та вільні рибосоми (рис.
4.17, Б, В). Спостерігалися також лімфатичні капіляри та дрібні кровоносні
судини (рис. 4.17, Г).

А

В

Б

Г

Рис. 4.17. Ультраструктура епітеліоцитів та їх контактів у поверхневому
шарі вистілки протеза (А) і фібробластів у сполучній тканині протеза (Б, В).
Ультраструктура капіляра в зоні трансплантації тканини перикарда в стінку
СМ (Г): Я – ядро; М – мітохондрії; ЕПР – ендоплазматичний ретикулум; Яд –
ядерце; Ен – цитоплазма ендотеліоцита; Пк – порожнина капіляра
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Структура
наявністю

зони

залишків

трансплантації

каркасних

перикарда

волокнистих

характеризувалася

структур

перикарда

з

проростанням фібробластів і кровоносних судин.
Через 6 місяців локалізація протеза на зовнішній поверхні СМ
визначалася важко (рис. 4.18, А). Слизова поверхня протеза не відрізнялася
від нативної і плавно переходила в стінку СМ кролика. Стінка протеза
зберігала пружність, мала блідо-рожевий колір, була гладка, блискуча,
осередково-некротичні зміни відсутні. Результати УЗД показали нормальну
наповнюваність
потовщення

та повну скоротність

стінки

в

зоні

СМ

під

трансплантації

та

час

сечовипускання,

каменеутворення

не

спостерігалися (рис. 4.18, Б).

А

Б

Рис. 4.18. Сечовий міхур кролика через 6 місяців після трансплантації
ксеноперикардіального графта: А – макроскопічна картина (стрілкою
позначено зону, в якій важко визначається локалізація протеза); Б –
результати УЗД (нормальна наповнюваність СМ, стінка СМ у зоні
трансплантації не потовщена, каменеутворення відсутнє)
Мікроскопічно внутрішня поверхня ксеноперикарда представлена
нормальною слизовою оболонкою, яку повністю вистилає сформований
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епітелій

із

фенотиповими

ознаками

перехідного

епітелію.

Епітелій

вбудовується в структуру стінки СМ, відновлюючи її цілісність, тобто
відбувається повна епітелізація дефекту без ознак рубцевої деформації.
Слизова формує добре видимі складки. Власна пластинка слизової добре
васкуляризована, містить багато вертикальних добре кровонаповнених судин
(рис. 4.19, А). Місце анастамоза ділянок власного СМ і відновленого СМ
визначається по м’язовій оболонці: масивні шари міоцитів закінчуються.
Добре візуалізується ксеноперикард, на який наростають довгі, але ще вузькі
тяжі міоцитів (рис. 4.19, Б, Г). Зустрічаються невеликі лімфоїдні скупчення.

А

Б

Рис. 4.19. Сформована ділянка стінки СМ: А – нормальний перехідний
епітелій (численні вертикальні мікросудини; міграція поодиноких міоцитів з
боку нативної тканини), ×250. Забарвлювання гематоксиліном та еозином; Б –
вузькі пласти міоцитів (стрілки), які наростають на перикард, ×400.
Забарвлювання за Ван-Гізоном
Ультраструктура протеза в основному відповідала характерній для
нативної стінки СМ будові. З боку просвіту СМ виявлявся перехідний
епітелій, що складався з базального і покривного шарів клітин. Під ним
розташована добре сформована власна пластинка слизової. Слизова оболонка
сформована ПСТ із переважанням волокнистого компонента. Пучки м’язових
клітин утворювали поздовжній і циркулярний шари (рис. 4.20, А). Кровоносні
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і лімфатичні судини розташовувалися в товщі СТ і серед пучків ГМК (рис.
4.20,

Б).

Навколо

деяких

кровоносних

судин

місцями

виявлялася

лейкоцитарно-лімфоцитарна інфільтрація.

А

Б

Рис. 4.20. Морфологічний стан різних шарів протеза через 6 місяців
після трансплантації: А – циркулярний шар ГМК; Б – кровоносні судини в
товщі сполучної тканини і серед пучків ГМК. Забарвлювання метиленовим
синім і основним фуксином, напівтонкі зрізи. К – крово-носний капіляр; А –
артеріола; ГМК – гладком’язові клітини; В – венула
Через 7 місяців мікроциркуляторне русло приходило до норми,
вертикальних капілярів були практично відсутні. Як і раніше визначалися
кісти. Перехідний епітелій типовий для нормальної стінки СМ. М’язовий шар
практично відновлений, хоча зустрічалися невеликі за довжиною ділянки,
позбавлені сформованої м’язової оболонки. Трансплантат зберігав свою
структурну цілісність і містив безліч функціонуючих судин. М’язова тканина
потужним клином наростала на ксеноперикард із обох сторін у більш
глибоких шарах, а в більш поверхневих шарах міоцити формували ніжні
односпрямовані ланцюжки між волокнами Пр (рис. 4.21). З боку тканин
реципієнта реактивних явищ не виявлено.
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А

Б

Рис. 4.21. Сформована ділянка стінки СМ кролика через 7 місяців після
трансплантації: А – знизу розташований перикард (стрілка) з судинами (в
верхніх шарах багато мігруючих міоцитів), ×250. Б – широкий шар міоцитів,
які наростають на перикард, ×400. Забарвлювання за Ван-Гізоном
Максимальний

термін

спостереження

після

трансплантації

девіталізованого комбінованою дією перикарда в СМ без застосування
імуносупресивної терапії складав рік, протягом якого біопротези адекватно
функціонували. При цьому деструктивно-некротичних змін ксенопротеза і
навколишніх тканин, імуногенного запалення, ознак відторгнення матеріалу і
розвитку

інфекційних

переродження

тканинної

або

інших

структури

ускладнень,
не

виявлено.

фіброзно-рубцевого
Результати

оцінки

мікроскопічних і ультраструктурних особливостей в зоні імплантації
ксеноперикарда експериментальним тваринам показали у всіх випадках
розвиток переважно фібробластичної реакції, при цьому не відзначалося будьякої помітної запальної реакції або надлишкового тканинного росту. На всіх
термінах спостереження ксеноперикард зберігав свою структурну цілісність,
тільки невеликі периферичні ділянки були піддані лізису лімфоцитами.
Слабковиражена запальна реакція у відповідь на ТІ, а також швидка та
активна реваскуляризація створювали сприятливі умови для регенераційних
процесів. Васкуляризація починалася з утворення численних вертикальних
мікросудин і практично закінчилася до 7-го місяця формуванням нормально
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функціонуючих та добре кровонаповнених судин. Мікроциркуляторне русло
відповідало нормі. За результатами аналізу динаміки приживлення можна
зробити висновок, що зразок ксеноперикарда служить каркасом для
формування (відносно) повноцінної стінки СМ. Повноцінне наростання
епітелію відбулося з 4-го по 6-й місяць, епітелій, вбудований у структуру
стінки СМ, відновлював її цілісність. Відбулася повна епітелізація
(відновлення) дефекту (зони пошкодження) без ознак рубцевої деформації.
Через 7 місяців у нижніх шарах був сформований майже безперервний
м’язовий пласт. Він не такий потужний, як нормальна м’язова оболонка, але
здатний до скорочувальної функції новоутвореної стінки СМ. Таким чином,
девіталізований

комбінованим

способом

ксеноперикард

має

гарну

біосумісність, високі механічні властивості, здатність до стимулювання
регенераційних процесів тканин реципієнта і забезпечення умов для
формування повноцінної в функціональному відношенні стінки СМ.
Результати досліджень, представлених у цьому підрозділі, опубліковані
в роботах [17, 18, 25, 27, 28, 30, 31, 33, 34].
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АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
Аналіз результатів операцій у галузі реконструктивно-відновлювальної
хірургії з використанням ксеногенних імплантатів показав, що тривалість
експлуатації протезів залежить від способу їх девіталізації. Проблема
отримання ефективних імплантатів ксеногенного походження пов'язана, в
першу чергу, з необхідністю подолання імунного конфлікту за рахунок.
Передімплантаційна обробка біотканини повинна вирішувати такі завдання:
зниження імуногенності біоматеріалу, cтабілізація структури, збереження
адекватних фізико-механічних властивостей і забезпечення cтерилізації.
У зв’язку з вищевикладеним концепція даної роботи базувалася на
застосуванні методу комбінованої обробки з використанням двох фізичних
факторів – заморожування-відігріву та опромінення потоком електронів – із
метою девіталізації тканин Пр і САК свині під час створення біологічних
гіпоімуногенних тканинних імплантатів. Проводилася комплексна оцінка
стану тканин Пр і САК після впливу низьких температур (-196°С) та
випромінення потоком електронів, а також після їх комбінованої дії.
Досліджувалися структура й ультраструктура, антигенні властивості та
фізико-механічні характеристики тканин. На експериментальних моделях in
vivo вивчалися тканинна реакція у відповідь на імплантацію тканин після
різних варіантів обробки фізичними факторами, а також біоінтеграція та
функціональна ефективність модифікованого комбінованою дією Пр після
ксенотрансплантації.
Результати дослідження морфологічного стану тканин Пр і САК на
мікро- і ультраструктурному рівні свідчили, що після дії низьких температур
гістологічна структура тканин Пр і САК суттєво не змінювалася порівняно з
нативними. При цьому порушувалася компактність сполучнотканинного
шару тканин із формуванням «порозних» структур різної величини, які
чергувалися з щільними практично однорідними ділянками. Можливо, це є
результатом гідратації тканини після заморожування-відігріву. Колагенові та
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еластинові фібрили тканин Пр і САК зберігали властиву їм правильну
паралельну одна до одної орієнтацію. Стан ультраструктури волокон
проявлявся у збереженні білково-полісахаридних комплексів, які зв’язують
колагенові фібрили. Еластичний каркас мав чіткі гладкі контури з вираженим
зменшенням характерної звивистості. Еластин кожного виду тканин зберігав
зону своєї локалізації та характер розподілу брилок, стимулюючи високу
експресію білка (+++). Для клітинних елементів тканин був характерний
різний ступінь кріодеструкції. Частина клітин мала ознаки набухання
органел, деструкції крист мітохондрій, гетерохроматизації ядер, розширення
цистерн ендоплазматичного та перинуклеарного просторів зі збереженням
цілісності цітолеми. Ендотеліальна вистілка, яка є найбільш вразливою
ланкою, різко сплощена як по люмінальній поверхні, так і в кровоносних
судинах. Виявлялися клітини різного розміру та форми з витягнутими
ядрами, частина з них перебувала в стані каріопікнозу, була гіперхромною,
спостерігалися великі поля їх десквамації. Реакція на CD31 була позитивною,
що свідчило про збереження антигенної структури ендотеліоцитів.
У структурі тканин Пр та САК після опромінення потоком електронів
виявлялися більш виражені зміни сполучнотканинних структур, ніж після
холодових впливів. Експресія колагенів різних типів у цілому нагадувала
таку

в

нативних

забарвлювання

зразках

(++).

із

Еластин

незначним
зберігав

зменшенням
тенденцію

до

інтенсивності
формування

безперервних ЕВ із незначною втратою звивистості. Фібрили по всій товщі
тканин мали паралельне один до одного розташування. Колагеновоеластична основа характеризувалася деяким розпушенням за рахунок
утворення порожнин навколо відростків клітин СТ. Під час дослідження
тонкої структури колагенових фібрил було виявлено, що опромінення
призводить до часткової дисоціації білково-полісахаридних комплексів, які
зв’язують колагенові фібрили в пучку, а також до утворення просвітлених
порожнин між фібрилами. Ядра клітин були деформованими, пікнотичними,
цитоплазма значно втрачала свій об’єм і базофілію – більшість ядер
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перебувала в стані каріорексису, що є істотною відмінністю від їх стану після
заморожування.

Після

опромінення

переважали

деструктивні

зміни

клітинних елементів: конденсація хроматину ядер; утворення великих
пузирів

і

порушення

цілісності

цитолеми;

вакуолізація

органоїдів

цитоплазми. Слабка осередкова експресія маркера ендотеліальних клітин (+)
свідчила про пошкоджуючий вплив на них опромінення, аж до загибелі
клітин. Таким чином, дія випромінення потоком електронів викликала
деендотелізацію САК і десквамацію мезотелію з поверхні Пр із втратою
антигенних властивостей. З одного боку, випромінення потоком електронів
викликає руйнування клітинних елементів, яке проявлялося в пошкодженні
ланцюгів ДНК, а з іншого – не має вираженої руйнівної дії на матрикс.
Мікроскопічна будова тканини Пр після комбінованого впливу низьких
температур і опромінення потоком електронів відповідала гістологічній
структурі

щільної

ВСТ

і

найбільш

нагадувала

нативну

тканину.

Спостерігалося ущільнення пучків КВ – міжпучкові простори практично
нівелювалися. У тканині САК основне структурне диференціювання було
також збережене та нагадувало нативне з радіальною орієнтацією КВ і ЕВ
однакової товщини та наявністю незначних міжпучкових проміжків. Фібрили
мали менш виражену звивистість, ритмічність і знижену інтенсивність
забарвлювання колагену I типу (++), що свідчило про зменшення
антигенного

білкового

складу

колагену

в

досліджуваних

тканинах.

Демонстративною також була й експресія еластину. В тканині Пр еластинові
волокна візуалізувалися в основному в зовнішніх шарах із чіткими
контурами та збереженням звивистості. Зниження ступеня забарвлювання
(++) спостерігалося в місцях згладження ритмічності та нечисленних
осередках розволокнення фібрил. Еластин у САК аналогічно розташовувався
чітко і рівномірно по ходу хвилястих ЕВ. Ультраструктура ЕВ і КВ не
зазнавала істотних змін, проте між пучками

також спостерігалися

електронно-світлі порожнини. Всередині колагенових пучків і колагеновоеластичних прошарків зберігалися білково-полісахаридні комплекси, що
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поєднують

фібрили.

У

сполучнотканинних

клітинах

поряд

із

гетерохроматизацією ядер, вакуолізацією органоїдів цитоплазми і локальною
деструкцією цітолеми спостерігалося утворення великих поверхневих
пузирів як у біляядерній зоні, так й у відростках клітин. Навколо клітин ПСТ
розташовувалися великі електронно-прозорі порожнини, що свідчило про
гідратацію тканини. Ендотеліальні клітини вистілки клапана і капілярів
перебували в злущеному стані в просвітах судин і на люмінальній поверхні.
Як і у випадках з опроміненими тканинами вони давали дуже слабке
забарвлювання мембранних структур.
Порівняльний морфологічний аналіз показав, що в групі тканин після
заморожування-відігріву й опромінення потоком електронів архітектоніка
сполучнотканинного

компонента

тканин

зберігала

свою

просторову

орієнтацію та структурну цілісність і була найбільш схожою з нативною.
Після дії низьких температур у КВ і ЕВ спостерігалися процеси
дезорганізації у вигляді разволокнення, зміни товщини та гомогенності,
розширення міжпучкових щілин, аж до утворення «порозних», крупно- та
дрібнопористих ділянок, в яких фібрили колагену втрачали свою паралельну
орієнтацію. При цьому як волокна, так і клітинні елементи (фібробласти,
фіброцити, ендотеліальні клітини) зберігали антигенну організацію з
вираженою експресією колагену I, III типів, еластину і CD31. Після
комбінованої обробки фізичними факторами волокнисті тканинні структури
характеризувалися менш вираженою дифузною експресією колагену та
еластину. Як і після опромінення в тканинах ціє групи розвивалися важкі
ушкодження клітин, які проявлялися некробіозом і некрозом фібробластів і
ендотеліоцитів із тотальною десквамацією ендотеліальних клітин, для яких
була характерна практично повна відсутність експресії маркера CD31.
Антигенність ксеноматеріалу залишається однією з основних проблем
у галузі біоінженерії кардіоваскулярних протезів і тканинних імплантатів,
коли в якості скафолдів використовується девіталізована тканина. Ця
проблема обумовлена міжвидовими відмінностями в антигенах головного
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комплексу гістосумісності. Таким чином, зниження імуногенності є
головною вимогою передімплантаційної обробки донорської тканини під час
створення ксенотрансплантатів. Важливий етап у створенні біопротезів –
максимальне зниження експресії епітопа α-Gal як основного ксеноантигена,
оскільки успішне ксенопротезування в організм людини можливе тільки за
умови усунення взаємодії природних анти-Gal антитіл і α-Gal з імплантатів.
Відомо, що наявність незначної кількості α-Gal у девіталізованих тканинах
викликає гуморальні реакції та підвищення рівня анти-Gal антитіл, але не
призводить до ускладнень у процесі ремоделювання [4].
Стан

α-Gal-позитивних

клітин

оцінювали

за

результатами

морфометричного аналізу відносної площі експресії епітопа α-Gal на
ендотеліальній поверхні тканин Пр і САК після дії кожного фізичного
фактора. Специфічність забарвлювання підтверджувалася за допомогою
позитивного і негативного контролів, матеріалом для мічення були
кровоносні судини людини (відсутність мічення) та свиней (високий рівень
мічення).
Статистичний аналіз експресії епітопа α-Gal показав, що відносна
площа експресії досліджуваного маркера була значуще меншою порівняно з
нативним ендотелієм. Так, у нативних тканинах Пр і САК експресія епітопа
α-Gal

складала

68

і

77%

площі

ендотеліальної

поверхні,

після

заморожування-відігріву цей показник знизився до 33 і 42%, а після
комбінованого впливу виявлявся на значно меншій поверхні (24 і 22%
відповідно). Такі результати довели, що після заморожування-відігріву
кількість α-Gal-позитивних клітин зменшилася в 2 рази, а після комбінованої
обробки – в 3 рази. Таким чином, на кожному етапі комбінованої обробки
відбувалося значне видалення епітопа α-Gal з поверхні тканин Пр і САК.
Отже, можна припустити, що ефекти радіаційного та низькотемпературного
впливи елімінують епітоп α-Gal у сполучних тканинах за рахунок зміни його
структури. Зазначений ефект виключає зв’язування з епітопом α-Gal
ксенореактивних

антитіл

і

дозволяє

знизити

антигенний

потенціал
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девіталізованих комбінованим способом тканин і прогнозувати біосумісність
імплантатів під час ксенопротезування.
Експресія епітопа α-Gal у групах досліджуваних тварин корелює з
експресією маркера ендотеліальних клітин CD31 і морфологічними змінами
ендотеліальної вистілки порівняно з нативними тканинами. У нативному
стані САК проявляють виражену інтенсивність забарвлювання (+++), яка
демонструє складчастість вистілки, щільність та компактність міжклітинних
сполук. Після заморожування-відігріву ендотеліальна вистілка САК була
різко сплощеною як по люмінальній поверхні, так і в кровоносних судинах.
Виявлялися клітини різної величини і форми з витягнутими ядрами, частина
з них знаходилася в стані каріопікнозу, була гіперхромною; спостерігалися
великі поля їх десквамації. Ці зміни підтверджують високий ступінь
пошкодження збережених клітин. Реакція на CD31 була позитивною (++), що
свідчить про збереження антигенної структури ендотеліоцитів. Після
комбінованого

впливу

розвивалися

важкі

ушкодження

клітин,

що

проявлялося некробіозом і некрозом фібробластів та ендотеліоцитів із
тотальною десквамацією ендотеліальних клітин, для яких характерна
практично повна відсутність експресії маркера CD31 (+) [20].
Будь-яка передімплантаційна обробка значною мірою впливає на
вихідні біомеханічні параметри донорської тканини тварини. В процесі
роботи ми враховували зміну основних показників стрес-деформації
біоматеріалу, які характеризують його міцність, пружність і пластичність
після впливу низьких температур, опромінювання потоком електронів та їх
комбінованої дії.
Ми виявили наступні зміни фізико-механічних показників тканини Пр
заморожування-відігріву: товщина тканини не змінилася; модуль пружності
тканини збільшився, але не до значущих відмінностей порівняно з
контролем; міцність тканини Пр значуще зменшилася (на 30%) у
поздовжньому і поперечному напрямках деформації. Після поздовжньої та
поперечної

деформації

значуще

зменшилися

показник

відносного
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подовження Пр (на 40 і 73% відповідно) та запас деформативної здатності (на
27 і 34% відповідно).
Після опромінення товщина тканини Пр значуще збільшилася (у
1,75 раза) порівняно з нативними зразками. Модуль пружності тканини
істотно знизився (на 57%) тільки після поздовжньої деформації. При цьому
міцність тканини Пр різко зменшилася (на 76%) у поздовжньому і
поперечному напрямках навантаження. Показники, які характеризують
пластичні

властивості

тканини

Пр

(відносне

подовження,

запас

деформативної здатності), значуще зменшилися у поздовжньому напрямку
навантаження (на 40 і 17% відповідно).
Після заморожування та опромінення товщина тканини Пр не
змінилася. Модуль пружності у повздовжньому напрямку різко збільшився у
2,5 рази, а у поперечному – в 2 рази. Міцність тканини Пр у поздовжньому
напрямку навантаження залишалася на рівні контрольної групи, а при
поперечного – значуще знизилася (на 42%). Відносне подовження тканини
Пр у поздовжньому напрямку – зменшилося майже в 3 рази, в поперечному –
в 3,5 рази. Запас

деформативної здатності

значуще зменшився в

поздовжньому напрямку на 28%, у радіальному – на 33% .
У результаті проведених досліджень ми визначили зміни пружноміцносних властивостей у САК після впливу низьких температур. Показано,
що після заморожування-відігріву товщина САК не змінилася. Модуль
пружності та міцність САК як у поздовжньому, так і радіальному напрямках
навантаження

залишилися

на

рівні

нативних

показників.

Відносне

подовження і запас деформативної здатності після поздовжньої деформації
значуще зменшилися (на 32 і 3% відповідно). Після опромінення товщина
САК не змінилася. Модуль пружності та межа міцності відповідали
показникам нативної тканини. Відносне подовження САК у двох напрямках
навантаження різко збільшилося в 2,2 рази, запас деформативної здатності –
в 1,1 раза. Після комбінованої дії товщина тканини САК значуще зменшилася
порівняно з нативною (на 12%). Модуль пружності у поздовжньому
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напрямку був значуще більше (в 2,5 рази) порівняно з контролем, в
радіальному – практично не змінився. Міцність САК після комбінованого
впливу була вище на 28% у поздовжньому напрямку навантаження і не
змінилася у поперечному. Пластичність девіталізованих комбінованим
способом САК у поздовжньому напрямку зменшилася на 47%, а в
радіальному відповідала значенням контрольної групи. Також значуще
зменшився запас деформативної здатності в поздовжньому напрямку
навантаження (на 5%) і не змінився в поперечному.
У результаті порівняння показників біомеханічних властивостей
нативної тканини Пр людини, наведених у літературних джерелах з
отриманими нами результатами (після комбінованої обробки фізичними
факторами) було встановлено, що в нормі модуль пружності тканини Пр
людини при одноосьовому розтягненні складав (98,67 ± 20,75) мПа, а після
обробки – (172,52 ± 21,3) мПа. Межа міцності тканини Пр людини в
поздовжньому і поперечному напрямках становила 9,1 і 6,4 мПа відповідно, а
тканини Пр свині після обробки – (29,85 ± 2,9) і (15 ± 0,7) мПа відповідно.
Відносне подовження тканини Пр людини та свині у двох напрямках
навантаження мало близькі значення: (28,7 і 26,7 ± 1,7)% та (33,4 і 24,9 ±
1,4)% відповідно. Зіставлення даних дозволяє стверджувати, що тканина Пр
свині після комбінованого способу девіталізації здатна витримувати
необхідні людському організму фізичні навантаження [288].
На підставі результатів проведеного дослідження можна стверджувати,
що ЕЦМ девіталізованих комбінованим способом тканин Пр і САК зберігає
свою цілісність і володіє фізико-механічними властивостями, характерними
для нативних тканин як у поздовжньому, так і поперечному напрямках
навантаження. У тканинах після комбінованої обробки істотно збільшився
модуль пружності, при цьому їх міцність і пластичні властивості не
змінилися.
Порівняльний морфологічний аналіз зразків тканин Пр і САК після
різних видів впливу і ксенотрансплантації показав принципові відмінності
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показників приживлення і тканинної реакції зразків, після комбінованого
низькотемпературного впливу і випроміненню потоком електронів (група
FR) порівняно з тканиною імплантатів після дії низьких температур (група F)
і опромінення потоками електронів (група R). Порівняно з нативними
зразками запальні процеси у тварин після імплантації біопротезів, після
кріообробці, були виражені не так сильно і згасали швидше, про що свідчила
помірна лейкоцитарна інфільтрація на ранніх термінах спостереження. Через
3 місяці імплантати мали досить компактну структуру і зберігали свою
цілісність в оточенні тонкої капсули з ПСТ. Лізис трансплантата відбувався
повільно з одночасним проростанням аутогенними клітинами і судинами.
Через 6 місяців трансплантат поділявся на різного розміру фрагменти, які
перемежовувалися ділянками незміненої жирової тканини.
Мікроструктура тканини Пр і САК у зоні імплантації зразків після
обробки випроміненням потоком електронів у цілому була подібна до тканин
після заморожування-відігріву, за винятком більш спокійної реакції з боку
тканин реципієнта. Через місяць після трансплантації запальна реакція
оточуючих тканин зменшувалася або зникала повністю, лише де-не-де
визначалося скупчення пігментованих макрофагів із наявністю поодиноких
лімфоцитів. Виявлялося порушення компактності і цілісності трансплантата,
про

що

свідчили

його

великі

фрагменти

та

разволокнення

його

сполучнотканинних пучків. На більш тривалих термінах після імплантації
сполучнотканинна

капсула

навколо

фрагментів

трансплантата

не

визначалася, однак тривали процеси розволокнення та фрагментації
імплантатів.

Клітинні

елементи

макрофагального

ряду

здійснювали

поступовий лізис імплантатів.
Вираженість запальної реакції на імплантати після девіталізуючої
обробки комбінованим способом знижувалась в тканинах ложа реципієнта
навіть на ранніх етапах (7-а доба). З 14-ої доби така тканинна реакція з менш
вираженою запальною фазою приводила до більш швидкого формування і
дозрівання сполучнотканинної капсули. На цьому терміні виявлялися перші
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ознаки формування волокнистої капсули, через місяць вона була добре
виражена і зберігалася в тому чи іншому вигляді через 3 і 6 місяців. Отже,
порівняно слабка і незабаром 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 приводили до швидкого
проростання імплантата структурами реципієнта з наявністю вузької
обмежувальної капсули. До 6-го місяця основна маса біоматеріалу
залишалася компактною і зберігала характерну будову з численними
фібробластами і функціонуючими мікросудинами. Через рік після підсадки
девіталізовані комбінованим способом тканини зберігали свою структурну
цілісність і були оточені СТ без ознак запалення. Спостерігалися
компактність пучків волокон із збереженою гофрованою структурою, а також
незначна крайова макрофагальна активність і повна інтеграція трансплантата
в тканини реципієнта.
На

підставі

результатів

проведених

досліджень

показано,

що

комбінована дія на тканини Пр і САК значною мірою знижує імунну
відповідь на імплантацію: слабкі запальні прояви змінилися швидким та
інтенсивним формуванням зрілої сполучнотканинної капсули; активний
ангіогенез викликав швидке проростання та успішну інтеграцію у тканинах
реципієнта.

Імплантати

на

всіх

термінах

спостереження

зберігали

компактність і структурну цілісність, крайова біодеструкція відбувалася
повільно. Через рік після імплантації межа між імплантатом і сполучною
тканиною стиралася, ознаки капсули не спостерігалося, тобто біоматеріал
повністю проростав власною тканиною тварини. Такі зміни свідчать про
біоінтеграцію імплантату з подальшим його заміщенням і можуть бути
ознакою ремоделювання та гіпоімуногенності.
Для дослідження особливостей біоінтеграції та функціональної
ефективності девіталізованих тканин комбінованим способом в in vivo
організмі

реципієнта

на експериментальній

моделі

ми

провели 19
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експериментальних операцій із пластики дефекту стінки СМ.

У

післяопераційному періоді жодної тварини не загинуло. Всі тварини після
хірургічного втручання проявляли нормальну фізіологічну активність.
Максимальний

термін

спостереження

після

трансплантації

девіталізованої комбінованим способом тканини Пр у СМ без застосування
імуносупресивної терапії склав рік, протягом якого біопротези адекватно
функціонували.

При

цьому

деструктивно-некротичних

ознак

зміни

ксенопротеза і навколишніх тканин, імуногенного запалення, відторгнення
матеріалу, розвитку інфекційних або інших ускладнень, а також фібрознорубцевого переродження тканинної структури виявлено не було. Оцінка
мікроскопічних і ультраструктурних особливостей в зоні імплантації
ксеноперикарда

показала

усіх

експериментальних

тварин

розвиток

переважно фібробластичної реакції, при цьому не відзначалося будь-якої
помітної запальної реакції або надлишкового тканинного росту. Протягом
усього терміну спостереження ксеноперикард зберігав свою структурну
цілісність,

лише

невеликі

периферичні

ділянки

піддавалися

лізису

лімфоцитами. Слабко виражена запальна реакція у відповідь на імплантат, а
також швидка та активна реваскуляризація створюють сприятливі умови для
регенеративних

процесів.

Васкуляризація

починається

з

утворення

численних вертикальних мікросудин і практично закінчується до 7-го місяця
формуванням нормально функціонуючих та добре кровонаповнених судин.
Мікроциркуляторне
приживлення

русло

трансплантата,

нормалізувалося.
можна

зробити

Аналізуючи
висновок,

динаміку
що

зразок

ксеноперикарда служить каркасом для формування повноцінної стінки СМ.
Епітелій повністю наростав і ставав повноцінним у період із 4 по 6 місяць,
вбудовувався в структуру стінки СМ, відновлював її цілісність, відбувалася
повна епітелізація зони пошкодження без ознак рубцевої деформації. Через 7
місяців у нижніх шарах імплантата сформувався майже безперервний
м’язовий шар. При цьому він був не таким потужним, як нормальна м’язова
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оболонка, однак був здатний до скорочувальної функції новоствореної стінки
СМ.
Можна стверджувати, що девіталізований комбінованим способом
ксеноперикард

володіє

хорошою

біосумісністю,

високими

фізико-

механічними властивостями, стимулює біоінтеграцію і забезпечує умови для
формування повноцінної в функціональному відношенні стінки СМ.
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ВИСНОВКИ
В дисертаційній роботі наведене теоретичне і експериментальне
узагальнення

результатів досліджень, спрямованих на створення

довгострокове

зберігання

застосування

в

тканинних

імплантатів

та

для

подальшого

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
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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 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
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– 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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