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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Кріоконсервування і 

трансплантація оваріальної тканини вважаються найбільш перспективними у 

сучасних репродуктивних технологіях для збереження як генофонду рідкісних видів 

тварин, так і репродуктивного потенціалу жінок з патологією яєчників різного 

ґенезу (Donnez J. et al., 2010; Anderson R. et al., 2014). Основними перевагами 

трансплантації кріоконсервованої оваріальної тканини є виключення процедури 

попередньої гормональної стимуляції; лапароскопічне вилучення певних шарів 

тканини яєчника, які містять великий фолікулярний запас, якого достатньо для 

кріоконсервування (Demeestere I. et al., 2009; Demeestere I. et al., 2006). При цьому 

забір оваріальної тканини можна проводити у дівчат препубертатного віку 

(Rodriguez-Wallberg K. et al., 2010; Santos R. et al., 2010). 

На даний час відомі результати кріоконсервування оваріальної тканини з 

використанням диметисульфоксиду (ДМСО) (Gosden R. et al., 1994), та 1,2-пропандіолу 

(1,2-ПД) у поєднанні з сахарозою (Hovatta O. et al., 1996; Rodriguez-Wallberg K., 

Hovatta O., 2010). Незважаючи на це, для впровадження протоколів 

кріоконсервування оваріальної тканини в широку клінічну практику необхідно 

збільшити рівень збереження фолікулів, їх здатність до дозрівання і запліднення 

після впливу фізичного і хімічного стресу. Вважається, що це можливо не тільки за 

рахунок збереження функціональної одиниці тканини яєчника – фолікула, а і 

щільних міжклітинних контактів між усіма структурними елементами строми 

(Hovatta O. et al., 1996; Shaw J. et al., 2000). 

На сьогодні доцільним є удосконалення методів кріоконсервування 

оваріальної тканини, що може бути досягнуто комплексним підбором оптимальних 

умов на всіх етапах, а саме: вибором типу та кінцевої концентрації кріопротектора 

(КП), композиційного складу середовища, яким насичували/відмивали, а також 

оптимізацією режиму заморожування-відігріву (Abir R. et al., 2017). 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами, грантами. 

Дисертаційна робота виконувалася в рамках відомчих тем відділу 

кріоендокринології Інституту проблем кріобіології і кріомедицини (ІПКіК) НАН 

України: «Структурно-функціональні властивості та проліферативний потенціал 

ендокринних тканин при культивуванні, кріоконсервуванні та трансплантації» 

(шифр 2.2.6.64, № держреєстрації – 0111U001196); «Властивості кріоконсервованих 

первинних культур клітин ендокринних залоз неонатальних тварин in vitro та in vivo 

при трансплантації» (шифр 2.2.6.104, № держреєстрації – 0116U003494). 

Мета і задачі дослідження. Мета роботи – дослідити морфологічні 

трансформації і біохімічні характеристики оваріальної тканини in vitro, а також 

динаміку фолікулогенезу та стероїдогенної функції in vivo, залежно від 

композиційного складу середовищ на етапі насичення/відмивання, типу та 

концентрації кріопротектора, а також режиму заморожування. 

Для досягнення поставленої мети передбачалося вирішити такі завдання: 

1. Дослідити вплив електролітних та неелектролітних компонентів у складі 

гіперосмолярних розчинів 1,2-ПД на збереженість морфологічної структури 

оваріальної тканини при її насиченні КП. 
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2. Визначити морфологічні та об’ємні зміни оваріальної тканини залежно від 

композиційного складу середовища насичення після багатоетапного 

насичення/відмивання 3,0 М розчинів 1,2-ПД і ДМСО. 

3. Оцінити вплив ініціації кристалоутворення (ІК) на збереження 

морфологічної цілісності фолікулів і інтенсивність утворення активних сполук 

тіобарбітурової кислоти в тканині.  

4. Провести порівняльний аналіз показників росту та розвитку фолікулів у 

трансплантатах кріоконсервованої та нативної оваріальної тканини у 

оваріоектомованих тварин-реципієнтів (щури) залежно від протоколу 

кріоконсервування. 

5. Дослідити функціональні показники (гормональний стан, ліпідний обмін) 

після трансплантації нативної та кріоконсервованої оваріальної тканини у тварин із 

експериментальною двосторонньою оваріоектомією. 

Об’єкт дослідження – кріоушкодження фрагментів оваріальної тканини на 

етапах насичення/відмивання, заморожування-відігріву та подальшої гетеротопічної 

трансплантації. 

Предмет дослідження – морфологічні та функціональні показники 

оваріальної тканини при кріоконсервуванні та трансплантації. 

Методи дослідження. У роботі були використані наступні методи 

дослідження: морфометричний; спектрофотометричний; програмне заморожування; 

гетеротопічна трансплантація; фотоколориметричний; хемілюмінесцентний 

імуноферментний аналіз; цитологічний аналіз; статистична обробка отриманих 

результатів. 

Наукова новизна отриманих результатів. За даними морфологічних та 

біохімічних змін у фрагментах оваріальної тканини було розроблено оптимальне 

середовище насичення/відмивання 3,0 М розчинами проникаючих КП (1,2-ПД або 

ДМСО). Показано, що додавання 200 мМ сахарози до складу кріозахисного 

середовища на основі ДМЕМ («Sigma», США) на етапі насичення, сприяє 

збереженню морфологічної цілісності оваріальної тканини. 

Вперше доведено, що додавання осмотично активного компонента (сахарози, 

манітолу) до середовища відмивання нівелює шкідливу дію високих концентрацій 

КП. Встановлено, що введення манітолу забезпечує збереження (83–87%) фолікулів 

у фрагментах оваріальної тканини незалежно від типу КП, тоді як додавання 

сахарози до кріозахисного середовища на основі 1,2-ПД знижувало рівень 

збереження фолікулів у 2,5 раза. 

Вперше експериментально доведено, що збереження максимального пулу 

фолікулів після кріоконсервування оваріальної тканини можливе за умов підбору 

режиму заморожування відносно типу й кінцевої концентрації КП. Підбір режиму 

заморожування сприяв зменшенню токсичної дії 3,0 М ДМСО та ступеня 

пошкодження оваріальної тканини кристалами льоду у випадку застосування 1,5 М 

1,2-ПД. Використання розчинів 1,5 М ДМСО і 3,0 М 1,2-ПД продемонструвало 

високий рівень збереження фолікулів у процесі заморожування-відігріву незалежно 

від використовуваних режимів заморожування. 
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Вперше показано, що після трансплантації кріоконсервованої оваріальної 

тканини відновлення ендокринної функції та нормалізація показників ліпідного 

обміну у оваріоектомованих тварин-реципієнтів були досягнуті при застосуванні 

3,0 М 1,2-ПД в поєднанні з осмотично активними сполуками в кріозахистному 

розчині: сахарози (при насиченні) та манітолу (при відмиванні КП). 

Практичне значення отриманих результатів. Комплексне вивчення дії 

пошкоджуючих факторів кріоконсервування на морфологічні та біохімічні зміни 

структури оваріальної тканини, а також її стероїдогенної функції й фолікулогенезу в 

оваріоектомованих тварин-реципієнтів залишається актуальним питанням як 

фундаментальної кріобіології, так і репродуктивної медицини. 

На підставі отриманих даних було вдосконалено протокол кріоконсервування 

оваріальної тканини за рахунок підвищення концентрації проникаючих КП до 3,0 М 

та додавання осмотично активних сполук (сахароза, манітол) до кріозахистного 

середовища. 

Оптимізація протоколу кріоконсервування оваріальної тканини забезпечить 

довгострокове її зберігання для подальшого використання в галузях біотехнології, 

ендокринології, репродуктивної та експериментальної медицини. 

Результати роботи можуть бути рекомендовані для використання в учбовому 

процесі в навчальних закладах для підготовки спеціалістів у різних галузях біології, 

зокрема кріобіології, та сільськогосподарських наук. 

Особистий внесок здобувача. Основні результати дисертаційної роботи 

отримані здобувачем особисто. Автором було проведене патентно-інформаційне 

дослідження наукової проблеми, спільно із науковим керівником визначені мета та 

завдання роботи, здійснено аналіз експериментальних даних, їх обговорення та 

інтерпретацію, сформульовано висновки. Здобувач брав безпосередню участь у 

проведенні експериментів, результати яких представлено в роботі. 

В опублікованих спільно зі співавторами наукових працях особистий внесок 

здобувача полягає в: 

- роботах [1, 4] в аналізі даних літератури, узагальненні отриманої інформації 

та окресленні питань, які потребують додаткових досліджень; 

- роботах [2, 8, 14] у проведенні експериментів (підготовці фрагментів 

тканини, приготуванні розчинів) із насичення фрагментів оваріальної тканини 1,5 і 

3,0 М розчином 1,2-ПД із додаванням електролітних та неелектролітних 

компонентів, вивченні морфологічних змін, порівнянні та аналізі результатів; 

- роботах [3, 12, 16 – 18] у проведенні експериментів із насичення/відмивання 

фрагментів оваріальної тканини 1,5 і 3,0 М розчинами 1,2-ПД і ДМСО на основі 

різних за складом вихідних середовищ для відмивання, вивченні морфологічних і 

відносних об’ємних змін, порівнянні та аналізі отриманих результатів, виборі 

найбільш ефективних компонентів середовищ насичення/відмивання; 

- роботах [6, 7, 20, 21] у проведенні експериментів із кріоконсервування 

оваріальної тканини, оцінці впливу ініціації кристалоутворення (ІК) на етапі 

охолодження фрагментів оваріальної тканини на морфологічну цілісність фолікулів, 

визначенні рівня активних сполук тіобарбітурової кислоти (ТБК-активні сполуки) 

після кріоконсервування та подальшої інкубації; 
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- роботах [5, 9, 10, 11, 13, 15, 19, 22] у здійснені оваріоектомії у самок щурів, 

трансплантації оваріальної тканини під капсулу нирки, визначенні рівня 

прогестерону, естрадіолу в плазмі крові тварин-реципієнтів, у визначенні рівня ТБК-

активних сполук після ішемії, математичному аналізі отриманих результатів та їх 

обговоренні. 

Апробація результатів дисертації. Матеріали дослідження були 

представлені на наступних наукових форумах: міжнародній науковій конференції 

студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології» (Львів, 2012, 2015); науково-

практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні питання біології, 

екології, медицини та фармакології» (Дніпропетровськ, 2013); міжнародній науковій 

конференції студентів та молодих вчених «Актуальные вопросы современной 

медицины» (Харків, 2014); науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Криоконсервация генетических ресурсов. Современное состояние, проблемы и 

перспективы» (Росія, Пущино, 2014); First Announcement Society for Low 

Temperature Biology 50th Anniversary Celebration, Annual Scientific Conference & 

AGM «Freezing Biological Time» (Велика Британія, Лондон, 2014); XІ Українському 

біохімічному конгресі (Київ, 2014); V науково-практичній конференції для молодих 

вчених і студентів «Біологічні дослідження – 2015» (Житомир, 2015); науково-

практичній конференції «Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної 

ендокринології» (Чотирнадцяті Данилевські читання; Харків, 2015); конференціях 

молодих вчених ІПКіК НАН України «Холод в биологии и медицине» (Харків, 

2015 – 2017); 52nd Annual Meeting of the Society for Cryobiology «CRYO 2015» 

(Чехія, Острава, 2015), Conference for young scientists «CYS» (Київ, 2015); 53rd 

Annual Meeting of the Society for Cryobiology «CRYO 2016» (Канада, Оттава, 2016). 

Публікація матеріалів. За результатами дисертації опубліковано 22 наукові 

праці, з яких 8 статей (6 – у наукових фахових виданнях України (1 – включена до 

міжнародної наукометричної бази Scopus), 2 – у закордонних наукових періодичних 

виданнях (1 – включена до міжнародної наукометричної бази Scopus), та 14 тез 

доповідей у матеріалах міжнародних та національних конгресів та конференцій. 

Об’єм і структура дисертації. Матеріали дисертаційної роботи викладено на 

188 сторінках друкованого тексту, (з них 148 сторінок – основна частина) і 

складається зі анотації, вступу, огляду літератури, опису матеріалів і методів 

дослідження, 4-х розділів власних досліджень та їх обговорення, узагальнення, 

висновків, списку цитованої літератури та 2-х додатків. Список літератури 

складається з 287 джерел, у тому числі 247 закордонних, розміщених на 34 

сторінках тексту. Роботу проілюстровано 40 рисунками (серед яких 31 – 

мікрофотографія) і 9 таблицями. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі подано сучасні уявлення щодо кріоконсервування та трансплантації 

оваріальної тканини; обґрунтовано актуальність теми, вказано зв’язок роботи з 

науковими програмами, планами, темами; сформульовано мету та задачі 

дослідження, показано наукову новизну і практичну значимість отриманих 
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результатів. Наведено особистий внесок здобувача й апробація результатів 

дисертації. 

Огляд літератури. У розділі представлено аналітичний аналіз 

експериментальних і теоретичних даних літератури, які стосуються уявлень про 

ембріогенез та морфофункціональні характеристики яєчників. Наведено 

інформацію про сучасний стан проблеми кріоконсервування оваріальної тканини в 

світі, а також досвід застосування кріоконсервованої оваріальної тканини в 

експериментальній біології та клінічній медицині. На підставі результатів аналізу 

літератури доведено актуальність і перспективність досліджень щодо 

удосконалення режиму кріоконсервування оваріальної тканини. Узагальнення цих 

даних стало основою для формулювання завдань, реалізація яких спрямована на 

досягнення мети дисертаційної роботи. 

Розділ матеріали і методи дослідження. У роботі використовувалися 

фрагменти (1×1 мм2) оваріальної тканини щурів лінії Вістар. Тварин утримували в 

стандартних умовах віварію ІПКіК НАН України. Експерименти проводили 

відповідно до Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» 

(№3447–ІV від 21.02.2006 р.) і узгоджених із положеннями «Європейської конвенції 

про захист хребетних тварин, які використовуються для експериментальних та 

інших наукових цілей» (Страсбург, 1986). На проведення роботи отримано дозвіл 

комітету з біоетики ІПКіК НАН України (Протокол №4 від 26.11.13). У роботі було 

використано 317 тварин. Кожний експеримент було повторено не менше 5 разів. 

У якості КП були використані ДМСО («Sigma», США) або 1,2-ПД («Sigma»). 

У таблицях представлено склад досліджуваних середовищ, а також етапи насичення 

(табл. 1) та відмивання (табл. 2) зразків оваріальної тканини. 

Таблиця 1 

Склад середовищ та етапи насичення фрагментів оваріальної тканини 

Примітка: ЕТС – ембріональна теляча сироватка 

 

Для виявлення латентних пошкоджень після насичення/відмивання КП 

фрагменти тканини інкубували в середовищі ДМЕМ («Sigma») протягом 60 хв за 

температури 37°С в СО2-інкубаторі («Thermoscientific», США). 

 

 

Етапи насичення  

(22 ºС, 30 хв) 

КП 
 

Середовище 

1 2 3 

Етап 1  

1,5 M КП + середовище (1, 2, 3) 

 

1,2-ПД 

 

ДМЕМ 

 

ДМЕМ + 

100 мМ 

NaCl 

 

ДМЕМ + 

200 мМ 

сахарози 

Етап 2  

3,0 M КП + середовище (1, 2, 3) 

Етап 1  

1,5 M КП + середовище (1, 2, 3) 

1,2-ПД 

або 

ДМСО 

 

ДМЕМ 

 

ДМЕМ + 

10 % ЕТС 

 

ДМЕМ + 

200 мМ 

сахарози 

Етап 2  

3,0 M КП + середовище (1, 2, 3) 
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Таблиця 2 

Склад середовищ та етапи відмивання фрагментів оваріальної тканини 

Режим 

відмивання  

22 ºС, 10 хв 

Етапи 

1 2 3 

1 ДМЕМ + 250 мМ 

сахарози + 1,5 M КП 

ДМЕМ + 250 мМ 

сахарози 

ДМЕМ 

2 ДМЕМ + 500 мМ 

манітолу + 1,5 M КП 

ДМЕМ + 500 мМ 

манітолу 

ДМЕМ + 250 мМ 

манітолу 

 

Для морфологічного аналізу фрагментів яєчників контрольної й дослідних 

груп (після насичення/відмивання, інкубації) робили напівтонкі зрізи товщиною 

0,5–1 мкм, забарвлювали толуїдиновим синім для виявлення фолікулів за 

допомогою світлової мікроскопу («AmScope IN300T-FL», США) та пакету 

прикладних програм «AxioVision Release 4.7.2» («Carl Zeiss», Німеччина). 

Кількість нормальних і дегенеративних фолікулів оцінювали згідно з 

класифікацією (Rodrigues A.P.R. et al., 2004; Paynter S.J. et al., 1999) та виражали у 

відсотках по відношенню до загальної кількості фолікулів у зразку. 

Об’єм ооцитів аналізували з використанням комп’ютерної програми «Axio 

Vision 4.7.2» («Carl Zeiss»), і розраховували за формулою V = 0,75225(А)1,5 

(Songsasen N. et al., 2002); де А – площа поперечного перерізу ооцита. 

Відносні зміни об’єму ооцита в розчинах із КП, визначали як Vд / Vк, де Vд – 

об’єм ооцита в дослідній групі, Vк  – об’єм інтактного ооцита. 

Етапи кріоконсервування досліджуваних зразків представлено на рис. 1. 

Заморожування зразків оваріальної тканини проводили за режимами: 1 (з ІК) 

– охолодження від 22°C до температури ініціації кристалоутворення зі швидкістю 1 

град/хв, ІК, до –40°C, 1 град/хв, занурення у рідкий азот; 2 (без ІК) – від 22°C до –

40°C, 1 град/хв, занурення у рідкий азот. 

 
Рис.1. Схема кріоконсервування фрагментів оваріальної тканини 

 

Інтенсивність вільно-радикальних процесів у гомогенаті оваріальної тканини 

(Владимиров Ю. А. и соавт., 1972; Кірошка В. В. і співавт., 2017) визначали одразу 

після відмивання та через 3 та 24 год. 
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Фолікулогенез і гормонсинтизуючу функцію кріоконсервованих фрагментів 

оваріальної тканини досліджували методом їх гетеротопічної трансплантації під 

капсулу лівої нирки щурів одразу після двосторонньої оваріоектомії. Тварини-

реципієнти, яким трансплантували фрагменти кріоконсервованої оваріальної 

тканини, були поділені на наступні експериментальні групи: 1 – 1,5 М 1,2-ПД із ІК; 

2 – 3,0 М 1,2-ПД із ІК; 3 – 1,5 М 1,2-ПД без ІК; 4 – 3,0 М 1,2-ПД без ІК; 5 – 1,5 М 

ДМСО із ІК; 6 – 3,0 М  ДМСО із ІК; 7 – 1,5 М ДМСО без ІК; 8 – 3,0 М ДМСО без ІК. 

За контроль для експериментальних груп брали три групи тварин: К – інтактні; К1 – 

із двосторонньою оваріоектомією; К2 – із двосторонньою оваріоектомією та 

трансплантацією фрагментів нативної оваріальної тканини. 

Цитологічне дослідження вагінальних мазків тварин-реципієнтів здійснювали 

за стандартною методикою (Эскин И. А., 1975). 

Аналіз ендокринної функції та морфологічної структури трансплантатів 

оваріальної тканини здійснювали на 30-ту добу після трансплантації. Тварин 

виводили з експерименту методом декапітації. Вміст естрадіолу, прогестерону в 

плазмі крові тварин-реципієнтів визначали методом хемілюмінесцентного 

іммуноферментного аналізу з використанням стандартних тест-наборів «ST AIA-

PACK hsE2 G» та «ST AIA-PACK PRO» («Tosoh Corporation», Японія) згідно з 

інструкцією та використанням імуноферментного аналізатора («Tosoh AIA 1200», 

Японія).Вміст холестерину, ліпопротеїнів високої щільності та тригліцеридів 

визначали фотоколориметричним методом за допомогою стандартних тест-наборів 

виробництва «Фiлiсiт-дiагностики» (Україна), «Диякон-ДС» (Росія) відповідно до 

інструкції, використовуючи фотоелектроколориметр (КФК-2-УХЛ42). 

Трансплантати для гістологічного дослідження вилучали разом із ниркою та 

фіксували у розчині 10%-го формаліну. З кожного зразка робили серійні зрізи та 

забарвлювали гематоксилін-еозином (Коржевский Д.Э., Гиляров А.В., 2010; 

Улумбеков Э. Г., Челышев Ю.А., 2012) і здійснювали морфометричний аналіз за 

допомогою комп’ютерної програми «AxioVision Release 4.7.2» («Carl Zeiss»). 

Статистичну обробку результатів проводили за допомогою програм «Еxcel» 

(«Microsoft», США) та Statistica 6 («StatSoft Russia», США). Залежно від розподілу 

даних для порівняння вибірок використовували параметричний t-критерій Стьюдента 

або непараметричний U-критерій Манна-Уїтні. Дані представляли у вигляді M ± m 

(р < 0,05). 

  

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

Морфологічні та відносні об’ємні зміни структури оваріальної тканини 

за умов її насичення 1,2-пропандіолом вихідними середовищами, різними за 

складом. У роботі доведено, що основним чинником, який впливає на збереження 

структури оваріальної тканини в умовах дії гіперосмолярного розчину 

проникаючого КП є композиційний склад середовища насичення. Додаткове 

введення в розчин ДМЕМ електроліту (NaCl) або неелектроліту – (сахарози) мало 

різний вплив на морфологічні і об’ємні зміни тканини за умов збільшення 

концентрації 1,2-ПД. У процесі насичення тканини середовищем із сахарозою (1,5 М 

1,2-ПД) відбувалося стиснення клітин, яке посилювалося при дії 3,0 М концентрації 



8 

(рис. 2). Додаткове введення NaCl у середовище викликало відносні об’ємні зміни 

тільки в 3,0 М розчині 1,2-ПД (рис. 2). Це свідчило про різну осмотичну відповідь 

клітин щодо підвищення осмолярності середовища при введенні електролітного або 

неелектролітного компонента. Встановлено (рис. 3 А, Б), що 30-хвилинна експозиція 

фрагментів тканин у розчинах 1,2-ПД (1,5 – 3,0 М) на основі ДМЕМ є достатньою для 

відновлення об’єму клітин за рахунок проникнення КП. 

 

Рис. 2. Відносний об’єм 

ооцитів після інкубації у різних 

середовищах при насиченні 1,2-ПД 

залежно від типу вихідного 

середовища: 1 – ДМЕМ; 2 – ДМЕМ + 

100 мМ NaCl; 3 – ДМЕМ + 200 мМ 

сахарози; * – різниця статистично 

значуща порівняно з контролем (К), 

р < 0,05 

 

 

Аналогічний результат було отримано після додавання електроліту NaCl у 

вихідне середовище насичення за умов використання 1,5 М концентрації 1,2-ПД 

(рис. 3. В, Г). Проте, збільшення концентрації 1,2-ПД до 3,0 М призводило до 

вірогідного зменшення об’єму ооцитів (див. рис. 2), яке супроводжувалося 

пошкодженням фолікулів до стадії дегенеративного типу 2 (рис. 4). Співставляючи 

морфологічні характеристики тканини (див. рис. 3. Д, Є) і дані на рис. 4, можна 

зробити висновок, що після додавання сахарози у вихідне середовище, зменшення 

об’єму ооцитів спостерігалося 

вже на першому етапі насичення 

тканини розчином 1,2-ПД (1,5 М) 

і зберігалося при 3,0 М 

концентрації КП (див. рис. 2, рис. 

3. Д, Є). 

 

Рис 3. Напівтонкі зрізи 

оваріальної тканини щурів після 

насичення 1,2-ПД залежно від 

його концентрації та вихідного 

середовища насичення: 1,5 М (А) 

та 3,0 М (Б) ДМЕМ; 1,5 М (В) та 

3,0 М (Г) ДМЕМ + 100 мМ NaCl; 

1,5 М (Д) та 3,0 М (Є) ДМЕМ + 

 200 мМ сахарози. * – акумуляція 

рідини. Забарвлювання 

толуїдиновим синім 
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Порівнюючи представлені гістологічні зрізи тканини (рис. 3. Д, Є) і дані на 

рис. 4, слід звернути увагу на те, що незважаючи на акумуляцію рідини в стромі 

тканини, зберігалася структура ооцита та щільні міжклітинні контакти у фолікулах. 

Результати аналізу експериментальних даних, поданих у цьому розділі, 

свідчать про той факт, що в умовах дії гіперосмолярних розчинів КП порушення 

морфологічної структури оваріальної тканини та відносні об’ємні зміни клітин 

визначалися, насамперед, композиційним складом середовища насичення. 

Саме тому ми вважали доцільним у наступних експериментах провести 

порівняльний аналіз об’ємних змін ооцитів і морфологічної цілісності після 

насичення/відмивання фрагментів оваріальної тканини проникаючими 

кріопротекторами 1,2-ПД та ДМСО з додаванням неелектролітних компонентів 

(сахароза, манітол). 
 

 
Рис. 4. Відносна кількість фолікулів після насичення 1,2-ПД у різних 

середовищах: К – контроль; 1 – ДМЕМ; 2 – ДМЕМ + 100 мМ NaCl; 3 – ДМЕМ + 

 200 мМ сахарози. А – кількість нормальних та дегенеративних фолікулів типу 1, 

Б – кількість фолікулів дегенеративного типу 2; * – різниця статистично 

значуща порівняно з контролем, р < 0,05 

 

Вплив осмотично активних неелектролітів (сахароза, манітол) у складі 

середовища насичення/відмивання розчинами ДМСО та 1,2-ПД на 

збереженість оваріальної тканини  

Одним із основних підходів до підвищення ефективності протоколу 

кріоконсервування оваріальної тканини є розробка метода, який спрямований на 

зниження осмотичної чутливості різних типів клітин у структурі тканини. 

Встановлено, що при застосуванні ДМЕМ і ДМЕМ із 10% ЕТС об’єм ооцитів після 

30-хвилинної експозиції в 1,5 і 3,0 М розчинах КП значуще не відрізнявся від 

контролю (рис. 5). 

Підвищення осмолярності середовища додаванням сахарози викликало 

значуще зменшення відносного об’єму клітин після інкубації у 1,5 і 3,0 М розчинах 

КП (рис. 5). При цьому внаслідок стиснення клітин на 20% на етапі насичення 

підвищувався рівень збереження фолікулів після видалення КП (рис. 5, табл. 3). 

Одержані дані свідчать, що поетапне відмивання КП (режим 1 і 2) дозволило 

підвищити рівень збереження фолікулів тільки за умов насичення тканини 

середовищем, яке містило сахарозу (табл. 3). 
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Рис. 5. Відносний об’єм ооцитів після інкубації в різних середовищах за умов 

насичення 1,2-ПД (А), ДМСО (Б) залежно від типу вихідного середовища: 1 – 

ДМЕМ; 2 – ДМЕМ + 10 % ЕТС; 3 – ДМЕМ + 200 мМ сахарози; * – різниця 

статистично значуща порівняно з контролем, р < 0,05 

 

Таблиця 3 

Кількість нормальних та дегенеративних фолікулів (%) після 

відмивання від 3,0 М КП

Насичення Відмивання КП 

Нормальні 

фолікули 
Дегенеративні фолікули  

 Тип 1 Тип 2 

Середовище 1 

ДМЕМ 

Режим 1 
1,2-ПД 11,6 ± 1,3* 62,8 ± 6,6* 25,6 ± 2,3* 

ДМСО 28,1 ± 2,5* 59,4 ± 6,2* 12,5 ± 1,6* 

Режим 2 
1,2-ПД 30,9 ± 2,8* 36,4 ± 3,3* 32,7 ± 2,3* 

ДМСО 11,5 ± 1,0* 42,3 ± 5,1* 46,2 ± 5,2* 

Середовище 2 

ДМЕМ+10% 

ЕТС 

Режим 1 
1,2-ПД 0,0* 57,1 ± 6,2* 42,9 ± 4,1* 

ДМСО 32,2 ± 3,2* 34,8 ± 3,3* 33,0 ± 2,8* 

Режим 2 
1,2-ПД 17,4 ± 1,2* 52,2 ± 5,6* 30,4 ± 2,6* 

ДМСО 11,8 ± 0,9* 51,0 ± 4,9* 37,2 ± 3,5* 

Середовище 3 

ДМЕМ+ 

200мМ 

сахарози 

Режим 1 
1,2-ПД 93,3 ± 8,9 4,4 ± 0,3* 2,3 ± 0,3* 

ДМСО 80,6 ± 7,9 16,1 ± 1,4* 3,3 ± 0,7* 

Режим 2 
1,2-ПД 67,0 ± 7,1* 15,3 ± 1,3* 17,7 ± 1,4* 

ДМСО 68,4 ± 8,2* 27,4 ± 2,5* 4,2 ± 0,4* 

Контроль 89,6 ± 8,2 9,3 ± 0,7 1,1 ± 0,1 

Примітка: * – різниця статистично значуща порівняно з контролем, р <0,05 

 

Аналіз морфологічної структури тканини при подальшій інкубації після 

насичення/відмивання показав, що рівень пошкодження залежав як від типу КП, так 

і типу неелектроліту в розчині відмивання (сахароза, манітол) (рис. 6). 
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Рис. 6. Напівтонкі зрізи оваріальної 

тканини щурів після інкубації при 

застосуванні для відмивання КП режимів 1 

(А – 1,2-ПД; В – ДМСО) і 2 (Б – 1,2-ПД; Г – 

ДМСО). * – акумуляція рідини. 

Забарвлювання толуїдиновим синім 

 

У разі використання ДМСО не 

відзначалося значущої різниці в збереженні 

морфологічної цілісності фолікулів залежно 

від типу неелектроліту у складі середовища 

відмивання. При використанні 1,2-ПД у 

присутності сахарози спостерігалися латентні 

пошкодження, які проявлялися в акумуляції 

рідини та порушенні щільних міжклітинних 

контактів у структурі тканини (рис. 6. А), тоді 

як додавання манітолу в середовище 

відмивання підвищувало рівень збереження 

фолікулів (рис. 6. Б). Імовірно, що манітол 

більш ефективно компенсував різницю осмотичного градієнта на етапі відмивання 

1,2-ПД. Доведено, що підвищення осмотичної чутливості клітин в оваріальної 

тканини за умов дії 3,0 М концентрації КП може бути досягнуто шляхом введення 

сахарози на етапі насичення, а манітолу – на етапі відмивання. 

 

Збереженість структури оваріальної тканини за умов використання 

різних режимів кріоконсервування 

Для підвищення ефективності протоколу кріоконсервування оваріальної 

тканини необхідна не тільки оптимізація умов насичення-відмивання, а й зменшення 

дії механічного фактора за рахунок комплексного підбору концентрації, типу 

кріопротектора та режиму заморожування. 

У роботі встановлено, що морфологічні та об’ємні зміни структурних 

компонентів оваріальної тканини є відображенням перебігу процесів 

дегідратації/регідратації клітин при заморожуванні-відігріві залежно від типу, 

кінцевої концентрації КП і режиму заморожування.  

Одержані дані вказують на те, що значуще зниження кількості нормальних 

фолікулів збігалося зі збільшенням об’єму клітин на етапі інкубації (рис. 7 і табл. 4). 

Це свідчить про латентні пошкодження у структурі оваріальної тканини при 

заморожуванні з ІК під захистом 1,5 М 1,2-ПД і без ІК у 3,0 М ДМСО. При 

використанні 3,0 М 1,2-ПД і 1,5 М ДМСО відзначено високий рівень збереження 

фолікулів (табл. 4) і відсутність відносних об’ємних змін ооцитів (рис. 7. A, Б) 

незалежно від режиму заморожування. 
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Рис. 7. Відносний об’єм ооцитів одразу після кріоконсервування з 1,2-ПД (А) 

та ДМСО (Б) за різними режимами і через годину; * – різниця статистично значуща 

порівняно з контролем, р < 0,05 

 

Результати кріоконсервування тканини під захистом 1,5 М 1,2-ПД показали 

залежність ступеня пошкодження фолікулів від режиму заморожування. У 

результаті заморожування тканини за режимом із ІК у присутності 1,5 М 1,2-ПД 

виявлено утворення дегенеративних фолікулів, стиснення ооцитів після відмивання 

КП і значне збільшення відносного об’єму клітин на етапі інкубації, що пов’язано з 

поза- та внутрішньоклітинною кристалізацією. 

Після використання режиму охолодження без ІК і 1,5 М концентрації 1,2-ПД 

фолікули зберігали морфологічну цілісність (табл. 4), були відсутні об’ємні зміни 

клітин після відмивання КП і подальшої інкубації. 

 

Таблиця 4  

Кількість (%) фолікулів у фрагментах оваріальної тканини після 

кріоконсервування (режим 1 – із ІК, режим 2 – без ІК) 

Режими 
Концентрація 

КП 

Нормальні та 

дегенеративні фолікули 

типу 1 

Дегенеративні фолікули 

типу 2 

Відмивання Інкубація Відмивання Інкубація 

1 
1,5 М 1,2-ПД  87,5 ± 7,9 71,7 ± 6,1* 12,5 ± 1,0* 28,3 ± 2,3* 

1,5М ДМСО 84,7 ± 8,2 84,3 ± 8,1 15,3 ± 1,2* 15,7 ± 1,3* 

2 
1,5 М 1,2-ПД  86,2 ± 7,8 79,7 ± 7,3* 13,8 ± 1,1 20,3 ± 1,8* 

1,5 М ДМСО 85,9 ± 7,9 80,4 ± 7,6* 14,1 ± 1,2* 19,6 ± 1,5* 

1 
3,0 М 1,2-ПД  90,0 ± 9,5 85,0 ± 8,1 10,0 ± 0,7* 15,0 ± 1,2* 

3,0 М ДМСО 87,2 ± 8,3 87,0 ± 7,8 12,8 ± 0,9* 13,0 ± 1,1* 

2 
3,0 М 1,2-ПД  96,2 ± 8,3 95,1 ± 8,1 3,8 ± 0,3* 4,9 ± 0,4* 

3,0 М ДМСО 79,5 ± 7,5* 75,9 ± 6,7* 20,5 ± 1,9* 24,1 ± 2,2* 

Контроль 98,9 ± 8,9 1,1 ± 0,1 
 

Примітка: * – різниця статистично значуща порівняно з контролем, р < 0,05. 
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При кріоконсервуванні оваріальної тканини під захистом 3,0 М 1,2-ПД 

відмічався високий рівень збереження фолікулів незалежно від режиму 

заморожування, що обумовлено з одного боку, низькою цитотоксичною дією даного 

КП, а з іншого уникненням шкідливої дії кристалів льоду. Слід зазначити, що при 

використанні ДМСО у 3,0 М концентрації та режиму охолодження без ІК 

виявлялася цитотоксична дія КП, тоді як застосування режиму охолодження із ІК її 

нівелювало. 

Аналіз представлених експериментальних даних дозволяє зробити висновок, 

що за рахунок підбору режиму охолодження можна знизити цитотоксичний ефект 

3,0 М концентрації ДМСО, а також попередити пошкодження тканини кристалами 

льоду при використанні 1,5 М концентрацій 1,2-ПД. 

 

Функціонування фрагментів кріоконсервованої оваріальної тканини в 

посттрансплантаційному періоді залежно від режиму кріоконсервування, типу 

та концентрації КП  

Основним показником ефективності використання того чи іншого протоколу 

кріоконсервування оваріальної тканини є наявність фолікулів на різних стадіях 

розвитку та гормонопродукуюча функція у посттрансплантаційному періоді. 

Аналіз функції оваріальної тканини після кріоконсервування з 

використанням повільних режимів охолодження (режими 1 і 2) під захистом 3,0 М 

1,2-ПД показав відновлення гормонального статусу та ліпідного обміну тварин до 

фізіологічної норми (рис. 8. А, Б; рис. 9. А, Б). Використання 3,0 М концентрації 

ДМСО і режиму заморожування без ІК (група 8) призводило до значного 

пошкодження структури тканини (рис. 8. Г), що супроводжувалося зниженням 

фолікулярної щільності у трансплантатах кріоконсервованої оваріальної тканини 

(1,1 ± 0,2 фолікулів на 1 мм2 порівняно з К2 – 4,2 ± 0,4). У цьому випадку значуще 

знижувалися показники рівня естрадіолу та прогестерону у оваріоектомованих 

тварин (рис. 9. В, Г). 

Рис. 8. Фрагменти 

кріоконсервованої оваріальної 

тканини на 30-ту добу після 

трансплантації: А – 3,0 М 1,2-

ПД, режим 1; Б – 3,0 М 1,2-

ПД, режим 2; В – 3,0 М 

ДМСО, режим 1; Г – 3,0 М 

ДМСО, режим 2. Забарв-

лювання гематоксиліном та 

еозином 

 

Аналіз одержаних даних 

довів, що у випадку коли 

відносні об’ємні зміни 

ооцитів у структурі тканини 
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після кріоконсервування та подальшої інкубації були незначними, ми відмічали 

відновлення функціональної здатності кріоконсервованої оваріальної тканини. 

 

 
Рис. 9. Концентрація естрадіолу (А, В) та прогестерону (Б, Г) у плазмі крові 

тварин-реципієнтів на 30-у добу після трансплантації. Різниця статистично значуща у 

порівнянні з К (інтактні тварини – *), з К1 (оваріоектомовані тварини – #), з К2 

(оваріоектомовані тварини з трансплантатами нативної оваріальної тканини – &), 

р < 0,05 

 

Максимальна амплітуда об’ємних змін в ооцитах після заморожування-

відігріву та подальшої інкубації спостерігалася у тварин груп 1 і 8 (див. рис. 7). 

Низький рівень статевих гормонів у оваріоектомованих тварин відмічено після 

трансплантації тканини кріоконсервованої під захистом 1,5 М 1,2-ПД (режим 1, 

група 1) і 3,0 М ДМСО (режим 2, група 8). Отже, можна припустити, що відносні 

об’ємні зміни у фрагментах оваріальної тканини визначали її подальше 

функціонування. Відсутність динаміки об’ємних змін ооцитів після заморожування-

відігріву та подальшої інкубації (див. рис. 7) супроводжувалася відновленням 

гормонального статусу оваріоектомованих тварин у групах 2–7 (див. рис. 9). 

Після кріоконсервування оваріальної тканини під захистом 1,5 М ДМСО, та її 

подальшої трансплантації тваринам, спостерігалося відновлення морфологічної 

структури трансплантатів. У тварин груп 5 та 7 відзначалося відновлення 

гормональної функції (див. рис. 9) та показників ліпідного обміну до фізіологічної 

норми. Використання 1,5 М 1,2-ПД із ІК призводило до значного пошкодження 

структури тканини в процесі кріоконсервування, які проявлялися у низькій 
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фолікулярній щільності в трансплантаті (1,6 ± 0,2) фолікулів на мм2 порівняно з 

контролем (К2) 4,2 ± 0,4. 

Модифікація композиційного складу середовищ насичення/відмивання КП у 

поєднанні з підбором режиму охолодження дозволила відновити функцію тканини 

яєчників після кріоконсервування з 3,0 М ДМСО (режим 1) і 3,0 М 1,2-ПД 

(режим 1, 2). 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі відповідно до поставленої мети і задач наведено нові 

дані щодо морфологічних та біохімічних змін структурних компонентів оваріальної 

тканини у процесі ступінчастого насичення/відмивання (від 1,5 до 3,0 М) розчинами 

КП у середовищах різного композиційного складу. Обґрунтовано можливість 

оптимізації протоколу кріоконсервування оваріальної тканини на основі 

комплексного підбору типу та кінцевої концентрації КП у поєднанні з режимом 

заморожування. Встановлено відновлення ендокринної функції фрагментів 

оваріальної тканини після кріоконсервування під захистом 3,0 М 1,2-ПД із 

додаванням осмотично активних неелектролітів (сахароза, манітол). 

1. Показано, що в умовах дії гіперосмолярних розчинів 1,2-ПД основним 

фактором, який впливає на морфологічні та відносні об’ємні зміни фолікулів, був 

композиційний склад середовища насичення. Використання середовища ДМЕМ із 

додатковим веденням електролітного компонента (100 мМ NaCl) для насичення 

фрагментів оваріальної тканини викликало пошкодження структури (60,6 ± 5,3)% 

фолікулів у 3,0 М 1,2-ПД. Тоді як додаткове введення неелектроліта (200 мМ 

сахарози) забезпечувало максимальний рівень збереження фолікулів (94,2 ± 4,3)%. 

2. Встановлено, що динаміка морфологічних і відносних об’ємних змін 

структури оваріальної тканини у процесі відмивання 3,0 М розчинів 1,2-ПД і ДМСО 

залежала від типу КП та неелектроліту в складі середовища вилучення (сахароза, 

манітол). Кількість нормальних фолікулів становила 83–87% після відмивання 

ДМСО незалежно від типу неелектроліту. У разі використання 1,2-ПД високий 

рівень збереження фолікулів (85–90%) був тільки при додаванні манітолу, тоді як 

введення сахарози у середовище відмивання знижувало цей показник у 2,5 раза. 

3. Зазначено, що використання розчинів 1,5 М ДМСО і 3,0 М 1,2-ПД 

забезпечувало високий рівень збереження оваріальної тканини після кріоконсер-

вування незалежно від режиму заморожування (82–87 і 86–92% відповідно). 

Цитотоксичний ефект 3,0 М концентрації ДМСО було знижено при застосуванні 

режиму заморожування з ініціацією кристалоутворення. Рівень ТБК-активних 

сполук тіобарбітурової кислоти після кріоконсервування та подальшої інкубації в 

середовищі ДМЕМ не відрізнявся від контрольних значень у всіх експери-

ментальних випадках. 

4. Визначено, що збільшення відносного об’єму ооцитів на 30% під час 

інкубації фрагментів оваріальної тканини в середовищі ДМЕМ, які були 

кріоконсервовані з 1,5 М 1,2-ПД (режим із ІК) та 3,0 М ДМСО (режим без ІК), 

зменшувало кількість нормальних фолікулів у фрагментах оваріальної тканини та 

щільність фолікулів у трансплантатах. 
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5. Продемонстровано, що ріст, розвиток та щільність фолікулів у 

трансплантатах кріоконсервованої оваріальної тканини під захистом 3,0 М ДМСО із 

ІК та 3,0 М 1,2-ПД із та без ІК були подібними до таких у трансплантатах нативної 

тканини (фолікулярна щільність становила (4,0 ± 0,5); (3,6 ± 0,3); (3,7 ± 0,3) відносно 

контролю). 

6. Встановлено, що ендокринна функція та показники ліпідного обміну в 

оваріоектомованих тварин-реципієнтів після трансплантації кріоконсервованої 

оваріальної тканини визначалися кінцевою концентрацією, типом кріопротектора та 

режимом заморожування. Максимальне збереження морфологічної цілісності 

трансплантата та відновлення ендокринної функції спостерігалися після кріоконсер-

вування оваріальної тканини у присутності 3,0 М 1,2-ПД незалежно від режиму 

заморожування, а також у присутності 3,0 М ДМСО та режиму заморожування з ІК. 
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АНОТАЦІЯ 

Трутаєва І. А. Вплив кріоконсервування на морфофункціональні 

властивості оваріальної тканини. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних 

наук за спеціальністю 03.00.19 – кріобіологія. – Інститут проблем кріобіології і 

кріомедицини НАН України, Харків, 2018. 

Дисертаційна робота присвячена вивченню впливу різних кріопротекторів і 

режимів охолодження на морфофункціональні властивості оваріальної тканини. 
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Доведено, що додавання сахарози в середовище насичення КП у поєднанні з 

введенням манітолу в середовище відмивання збільшувало збереженість фолікулів 

при використанні як 3,0 М 1,2-ПД, так і 3,0 М ДМСО. 

Показано, що за допомогою варіювання режимами охолодження можна 

знизити цитотоксичний ефект 3,0 М ДМСО і попередити механічні пошкодження 

тканини при використанні 1,5 М 1,2-ПД. Високий рівень збереження фолікулів під 

час заморожування з 1,5 М ДМСО і 3,0 М 1,2-ПД відмічався незалежно від режимів 

охолодження (із ІК та без ІК). 

Модифікація композиційного складу середовищ насичення/відмивання КП та 

підбір режиму заморожування дозволили відновити функцію тканини яєчників після 

кріоконсервування з 3,0 М ДМСО (режим із ІК) і 3,0 М 1,2-ПД (режим із ІК та без 

ІК). 

Ключові слова: оваріальна тканина, насичення, відмивання, 

кріоконсервування, манітол, сахароза, трансплантація, статеві гормони, фолікулярна 

щільність. 

АННОТАЦИЯ  

Трутаева И. А. Влияние криоконсервирования на морфофункциональные 

свойства овариальной ткани. – Квалификационная научная работа на правах 

рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук 

(доктора философии) по специальности 03.00.19 – криобиология. – Институт 

проблем криобиологии и криомедицины НАН Украины, Харьков, 2018. 

Диссертационная работа посвящена изучению влияния различных 

криопротекторов (КП) и режимов охлаждения на морфофункциональные свойства 

овариальной ткани in vivo и in vitro. 

Доказано, что в условиях действия гиперосмолярных растворов 

криопротекторов сохранность структуры овариальной ткани зависела от состава 

среды насыщения. Дополнительное введение электролита (NaCl) или неэлектролита 

(сахарозы) по-разному влияло на морфологические и объемные изменения при 

увеличении концентрации КП. 

Установлено, что после 30-минутной экспозиции фрагментов тканей в 

растворах 1,2-ПД (1,5 и 3,0 М) восстанавливается объем клеток за счет 

проникновения КП. При добавлении электролита NaCl в исходную среду 

насыщения, увеличение концентрации 1,2-ПД до 3,0 М приводило к значимому 

уменьшению объема ооцитов, которое сопровождалось повреждением фолликулов 

до стадии дегенеративного типа 2, тогда как в случае добавления сахарозы в 

исходную среду подобное уменьшение объема ооцитов не сопровождалось 

повреждением структуры фолликула.  

Установлено, что после экспозиции с 1,5 и 3,0 М КП (1,2-ПД и ДМСО) при 

использовании ДМЕМ и ДМЕМ с 10% ЭТС объем ооцитов значимо не отличался от 

контроля, тогда как при добавлении сахарозы наблюдалось сжатие клеток.  

Максимальный уровень сохранности фолликулов после насыщения-

отмывания растворами 1,2-ПД и ДМСО отмечался при использовании среды ДМЕМ 

и 200 мМ сахарозы, что, вероятно, связано с более высокой осмотической 
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устойчивостью клеток за счет их сжатия еще на первом этапе насыщения. При этом 

количество нормальных фолликулов составляло 67–93%. При последующей 

инкубации образцов данной группы (насыщение КП с сахарозой) сохранение 

морфологической целостности фолликулов зависело как от типа КП, так и типа 

неэлектролита в растворе отмывания (сахароза, маннитол). При использовании 

ДМСО не отмечалось значимой разницы в сохранении морфологической 

целостности фолликулов в зависимости от типа неэлектролита в составе среды 

отмывания. 

При использовании 1,2-ПД в присутствии сахарозы наблюдались латентные 

повреждения, которые проявлялись в аккумуляции жидкости и нарушении плотных 

межклеточных контактов в структуре ткани. При этом добавление маннитола в 

среду отмывания повышало уровень сохранения фолликулов. 

Установлено, что токсический эффект 3,0 М КП может быть снижен за счет 

состава сред насыщения-отмывания. Введение сахарозы в среду насыщения и 

маннитола в среду отмывания КП способствовало сохранению морфологической 

целостности овариальной ткани. Поэтому, при последующем замораживании 

образцов мы применяли вышеупомянутый протокол насыщения-отмывания. 

При криоконсервировании овариальной ткани под защитой 3,0 М 1,2-ПД 

высокий уровень сохранности фолликулов отмечался независимо от режима 

замораживания (с ИК и без ИК), что обусловлено с одной стороны низким 

цитотоксическим действием данного КП, а с другой уменьшением повреждающего 

действия кристаллов льда. Следует отметить, что при использовании 3,0 М 

концентрации ДМСО было обнаружено цитотоксическое действие данного КП при 

использовании режима охлаждения без ИК, тогда как применение режима 

охлаждения с ИК нивелировало этот фактор повреждения. Варьированием 

режимами замораживания (с ИК и без ИК) в зависимости от типа КП и его конечной 

концентрации можно снизить цитотоксический эффект 3,0 М ДМСО, а также 

предотвратить повреждение ткани кристаллами льда в случае 1,5 М 1,2-ПД. 

Использование 1,5 М растворов ДМСО и 3,0 М 1,2-ПД продемонстрировало 

высокий уровень сохранности фолликулов при замораживании-нагреве независимо 

от исследуемых режимов замораживания. 

Модификация композиционного состава сред насыщения/отмывания КП в 

сочетании с подбором режима замораживания, позволила восстановить функцию 

ткани яичников после криоконсервирования под защитой: 1, 5 М 1,2-ПД режим без 

ИК и 1,5 М ДМСО режим с ИК и без. 

Максимальное сохранение морфологической целостности трансплантата и 

восстановление эндокринной функции наблюдалось после криоконсервирования 

овариальной ткани в присутствии 3,0 М 1,2-ПД независимо от режима 

замораживания и в присутствии 3,0 М ДМСО и режима замораживания с ИК. 

Показатели фолликулярной плотности на единицу площади овариальной ткани в 

данных группах достоверно не отличались от контроля. 

В группах 1,5 М 1,2-ПД с ИК и 3,0 М ДМСО без ИК наблюдалось снижение 

концентрации эстрадиола и прогестерона у животных реципиентов на 30 сутки 

наблюдения, однако их уровень был достоверно выше овариоэктомированных. 
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Ключевые слова: овариальная ткань, насыщение, отмывание, 

криоконсервирование, маннитол, сахароза, трансплантация, половые гормоны, 

плотность фолликулов. 

ANNOTATION 

Trutaieva I. A. Effect of cryopreservation on morphofunctional properties of 

ovarian tissue. – The qualifying research paper as a manuscript. 

Thesis for the degree of Candidate of Biological Sciences (Philosophy Doctor) in 

specialty 03.00.19 – Сryobiology. – Institute for Problems of Cryobiology and 

Cryomedicine of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kharkiv, 2018. 

The dissertation is covers the study of the influence of cryoprotective agents and 

cooling modes on morphological and functional properties of ovarian tissue. It was shown 

that the presence of sucrose in saturation medium and mannitol in removal medium 

increased follicle preservation when 3.0 M 1,2-Propanediol or 3.0 M DMSO were used. 

It was established that varying the cooling mode reduced the cytotoxic effect of 

3.0 M DMSO. Additionally, it could prevent tissue damage by ice crystals when 

1.5 PROH was used. DMSO of 1.5 M and 1,2-Propanediol of 3.0 M were demonstrated 

the high level of follicle preservation after cooling-warming regardless of the cooling 

mode (with and without of initiation of crystallization). 

Modification of the composition of addition/removal medium accompanied by the 

optimal choice of cooling mode enabled to preserve follicular function after 

cryopreservation with and without initiation of crystallization when 3.0 M 1,2-Propanediol 

was used. However, 3.0 M DMSO preserved follicular function only when the cooling 

mode with initiation of crystallization was used. 

Key words: ovarian tissue, adding, removing, cryopreservation, mannitol, sucrose, 

transplantation, sex hormones, follicular density. 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

1,2-ПД – 1,2-пропандіол 

ДМЕМ – (англ. Dulbecco 's  Modif ied Eagle Medium) – середовище Ігла в 

модифікації Дульбекко  

ДМСО – диметилсульфоксид 

ЕТС – ембріональна теляча сироватка 

ІК – ініціація кристалоутворення 

КП – кріопротектор 

ТБК – тіобарбітурова кислота 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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