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У

сучасних

трансплантація

репродуктивних

оваріальної

тканини

технологіях

кріоконсервування

вважаються

перспективними

й
для

збереження як генофонду рідкісних видів тварин, так і репродуктивного
потенціалу жінок при патологіях яєчників різного ґенезу. Основними
перевагами підходу трансплантації кріоконсервованої оваріальної тканини є
виключення процедури попередньої гормональної стимуляції; лапароскопічне
вилучення коркового шару яєчника, що містить великий фолікулярний запас,
якого достатньо для кріоконсервування. При цьому, вилучення оваріальної
тканини можна проводити у дівчат препубертатного віку.
На
оваріальної

даний

час

тканини

відомі
з

результати

використанням

успішного
проникаючих

кріоконсервування
кріопротекторів:

диметисульфоксиду (ДМСО), та 1,2-пропандіолу (1,2-ПД) у поєднанні з
сахарозою.
Незважаючи

на

багатообіцяючі

результати

трансплантації

кріоконсервованої оваріальної тканини для впровадження даного підходу в
широку клінічну практику необхідно підвищити його ефективність, оскільки
важливим є збереження як функціональної одиниці тканини яєчника –
фолікула, так і щільних міжклітинних контактів між усіма структурними
елементами строми.
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У зв’язку з вищевикладеним виникають передумови для удосконалення
методів

кріоконсервування

присвячена

дослідженню

оваріальної

тканини.

морфологічних

Дисертаційна

трансформацій

і

робота

біохімічних

характеристик оваріальної тканини in vitro, а також динаміки фолікулогенезу та
стероїдогенної функції in vivo, залежно від композиційного складу середовищ
на етапі насичення/відмивання, типу та концентрації кріопротектора, а також
режиму заморожування.
У дисертаційній роботі показано, що в умовах дії гіперосмолярного
розчину 1,2-ПД основним фактором, який впливає на морфологічні та відносні
об’ємні зміни клітин, є композиційний склад середовища насичення. Додаткове
введення до середовища ДМЕМ електроліту (NaCl) або неелектроліту –
(сахарози) мало різний вплив на морфологічні і об’ємні зміни тканини за умов
збільшення

концентрації

1,2-ПД.

Використання

середовища

ДМЕМ

з

електролітним компонентом (100 мМ NaCl) призводило до пошкодження
структури (60,6 ± 5,3)% фолікулів. Тоді як використання середовища із
сахарозою забезпечувало морфологічну цілісність оваріальної тканини (94,2 ±
4,3)%.
Встановлено, що відновлення відносного об’єму ооцитів до рівня
контролю відбувалося після 30-хвилинної експозиції в 1,5 і 3,0 М розчинах КП
при застосуванні ДМЕМ і ДМЕМ із 10% ЕТС.
Показано, що підвищення осмолярності середовища за рахунок
додавання сахарози викликало значуще зменшення відносного об’єму клітин
після інкубації у 1,5 і 3,0 М розчинах КП. При цьому внаслідок стиснення
клітин на 20% на етапі насичення підвищувався рівень збереження фолікулів
після видалення КП. Одержані дані свідчать, що поетапне відмивання КП
дозволило підвищити рівень збереження фолікулів тільки за умов насичення
тканини середовищем, яке містило сахарозу.
Вперше експериментально доведено, що динаміка морфологічних і
відносних об’ємних змін структури оваріальної тканини у процесі відмивання
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3,0 М розчинів 1,2-ПД і ДМСО залежала від типу КП та неелектроліту в складі
середовища відмивання (сахароза, манітол).
Встановлено, що 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.
Вперше на основі даних про морфологічні та біохімічні зміни у
фрагментах оваріальної тканини було розроблено оптимальне середовище
насичення/відмивання 3,0 М розчинами проникаючих КП (1,2-ПД або ДМСО).
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 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

заморожування-відігріву

рівень

незалежно

збереження
від

фолікулів

у

використовуваних

процесі
режимів

заморожування (82–87 і 86–92% відповідно). Цитотоксичний ефект 3,0 М
концентрації ДМСО було знижено при застосуванні режиму заморожування з
ініціацією кристалоутворення. Рівень активних сполук тіобарбітурової кислоти
після кріоконсервування та подальшої інкубації в середовищі ДМЕМ не
відрізнявся від контрольних значень у всіх експериментальних випадках.
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

розвитку

та

щільності

фолікулів

у

трансплантатах

кріоконсервованої оваріальної тканини показав, що використання 3,0 М ДМСО
та режиму заморожування із ІК та 3,0 М 1,2-ПД режиму із та без ІК забезпечило
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відновлення цих показників до рівня таких у трансплантатах свіжовиділеної
тканини (фолікулярна щільність становила (4,0±0,5); (3,6±0,3); (3,7±0,3)
порівняно з контролем).
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.
Вперше показано, що модифікація композиційного складу середовищ
насичення/відмивання КП у поєднанні з підбором режиму охолодження
дозволила відновити ендокринну функцію та нормалізацію показників
ліпідного

обміну

у

оваріоектомованих

тварин-реципієнтів

після

кріоконсервування оваріальної тканини під захистом 3,0 М ДМСО (режим з ІК)
і 3,0 М 1,2-ПД (режим із та без ІК).
Комплексне вивчення шкідливих факторів кріоконсервування на
морфологічні та біохімічні зміни структури оваріальної тканини, а також її
стероїдогенної функції й фолікулогенезу в оваріоектомованих тваринреципієнтів

залишається

актуальним

питанням

як

фундаментальної

кріобіології, так і репродуктивної медицини.
На

підставі

отриманих

даних

був

вдосконалений

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.
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Проведено теоретичне і експериментальне узагальнення і представлено
новий підхід до вирішення задачі, спрямованої на удосконалення методів
кріоконсервування оваріальної тканини. Обґрунтовано можливість оптимізації
протоколу кріоконсервування оваріальної тканини на основі комплексного
підбору типу та кінцевої концентрації КП у поєднанні з режимом
заморожування
Ключові

слова:

кріоконсервування,

оваріальна

манітол,

тканина,

сахароза,

насичення,

трансплантація,

відмивання,

статеві гормони,

фолікулярна щільність.
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ANNOTATION
Trutaieva I.A. Effect of cryopreservation on morphofunctional properties of
ovarian tissue. – The qualifying scientific paper as a manuscript.

Thesis for the degree of Candidate of Biological Sciences (Philosophy
Doctor) in specialty 03.00.19 «Cryobiology» (091 – Biology). – Institute for
Problems of Cryobiology and Cryomedicine of the National Academy of Sciences of
Ukraine, Kharkiv, 2018.

In modern reproductive technologies, cryopreservation and transplantation of
ovarian tissue are promising to preserve both the gene pool of endangered animal
species and the reproductive potential of women with pathologies of ovaries of
different genesis. The main advantages of transplantation of cryopreserved ovarian
tissue are as follows: the exclusion of the procedure of preliminary hormonal
stimulation; laparoscopic removal of the cortical layer containing a large follicular
reserve sufficient for cryopreservation. In this case, the ovarian tissue may be
extracted in prepubertal girls.
Nowadays, the results of successful ovarian tissue cryopreservation using
dimethyl sulfoxide (DMSO) and 1,2-propanediol (PROH) in combination with
sucrose are known.
Despite the promising results of transplantation of cryopreserved ovarian
tissue to implement this approach in wide clinical practice, it is necessary to increase
its effectiveness. Since it is important to preserve both the functional unit of ovarian
tissue: follicle and dense intercellular contacts between all structural elements of the
stroma.
In view of the mentioned above, there are prerequisites for improving the
methods for cryopreservation of ovarian tissue. The dissertation covers the study of
10

morphological transformations and biochemical characteristics of ovarian tissue
in vitro, as well as the dynamics of folliculogenesis and steroidogenic function in
vivo, depending on the media composition of the cryoprotectant (CPA)
adding/removing, the type and concentration of CPA, as well as the freezing mode.
In the thesis there was shown that under conditions of action of hyperosmolar
PROH solutions the main factor affecting the morphological and relative volumetric
cell changes was the composition of the saturation medium. Additional introduction
of electrolyte (NaCl) or non-electrolyte (sucrose) to the DMEM had a different effect
on the morphological and volume changes of tissue when increasing concentration of
PROH. The use of DMEM with electrolyte component ( 100 mM NaCl) resulted in a
damage of follicles structure (60.6 ± 5.3)%. While the use of the medium with
sucrose provided the morphological integrity of the ovarian tissue (94.2 ± 4.3)%.
It was established that the restoration of the relative volume of oocytes to the
control level occurred after a 30-minute exposure in 1.5 and 3.0 M CPA solutions
using DMEM and DMEM with 10% FBS.
It was shown that increasing the osmolarity of the medium by adding sucrose
caused a significant decrease in the relative volume of cells after incubation in 1.5 M
and 3.0 M CPA solutions. At the same time, due to the compression of cells by 20%,
when adding CPA, the level of follicle preservation after CPA removal was
increased. The obtained data testify that the stepwise removing of CPA allowed
increasing the level of follicle preservation only under conditions of tissue saturation
with a sucrose-containing medium.
For the first time, it has been experimentally proven that the dynamics of
morphological and relative volumetric changes in the ovarian tissue structure when
removing 3.0 M PROH and DMSO solutions depended on the type of CPA and nonelectrolyte in the removing medium (sucrose, mannitol).
The number of normal follicles was found to be 83–87% after DMSO
removing, regardless of the type of non-electrolyte. In the case of PROH, high
follicular preservation (85–90%) was achieved only with mannitol supplement, while
the addition of sucrose in washing medium reduced this rate by 2.5 times.
11

For the first time, based on the data on morphological and biochemical
changes in ovarian tissue fragments, an optimum adding/removing medium with
3.0 M penetrating CPA (PROH or DMSO) was developed.
It has been for the first time experimentally proven that the preservation of the
maximum follicle pool after ovarian tissue cryopreservation is possible when the
conditions of the freezing mode in relation to the type and final concentration of CPA
are selected. Choosing the freezing mode contributed to reducing the toxic effect of
3.0 M DMSO and the degree of tissue damage with ice crystals in case of application
of 1.5 M PROH. The use of 1.5 M DMSO and 3.0 M PROH solutions showed a high
level of follicles preservation during freezing-thawing, regardless of the freezing
modes (82-87 and 86-92% respectively). The cytotoxic effect of 3.0 M DMSO
concentration was reduced by application of freezing mode with initiation of
crystallization.

The

thiobarbituric

acid

reactive

substance

values

after

cryopreservation and subsequent incubation in DMEM medium did not differ from
the control values in all the experimental cases.
The main indicator of the efficient application of cryopreservation protocol
for ovarian tissue is the presence of follicles at different stages of development and
the hormone producing function in the posttransplantation period.
Analysis of the development and density of follicles in grafts of
cryopreserved ovarian tissue showed that the use of 3.0 M DMSO and freezing with
initiation of crystallization (IC) and 3.0 M PROH modes with and without IC ensured
recovery of these parameters to the level of those in grafts of freshly-isolated tissue
(follicular density was (4.0 ± 0.5), (3.6 ± 0.3), (3.7 ± 0.3) compared to control).
Increasing of the oocyte relative volume by 30% during incubation of ovarian
tissue fragments in the DMEM medium, wich were cryopreserved with 1.5 M PROH
(mode with IC) and 3.0 M DMSO (mode without IC), reduced the number of normal
follicles in ovarian tissue fragments and follicular density in grafts.
It has been for the first time shown that the modification of the
adding/removing media composition in combination with selection of the cooling
mode allowed the restoration of the endocrine function and normalization of lipid
12

metabolism indices in ovariectomized animal recipients after cryopreservation of
ovarian tissue under protection of 3.0 M DMSO (mode with IC) and 3.0 M PROH
(modes with and without IC).
Comprehensive

study

of

harmful

factors

of

cryopreservation

on

morphological and biochemical changes in the structure of ovarian tissue, as well as
its steroidogenic function and folliculogenesis in ovariectomized animal recipients
has still

remained

an a topical issue of both fundamental cryobiology and

reproductive medicine.
Proceeding from the obtained data, the protocol of ovarian tissue
cryopreservation was improved due to the increase of the concentration of penetrating
CPA up to 3.0 M and the supplement of osmotically active compounds (sucrose,
mannitol) to the cryoprotective medium.
Optimization of the ovarian tissue cryopreservation protocol will provide its
long-term storage for further use in biotechnology, endocrinology, reproductive and
experimental medicine.
These findings may be recommended for use in teaching and learning
experience at educational institutions for training specialists in various fields of
biology, in particular cryobiology and agricultural sciences.
Theoretical and experimental generalization was carried out and a new
approach to solve the task aimed at improving the methods of cryopreservation of
ovarian tissue was presented. The possibility of optimization of the ovarian tissue
cryopreservation protocol on the basis of combined selection a type and final
concentration of CPA together with the freezing mode was substantiated.
Key words: ovarian tissue, adding, removing, cryopreservation, mannitol,
sucrose, transplantation, sex hormones, follicular density.
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ВСТУП
Обґрунтування вибору теми дослідження. У даний час основною
стратегією

збереження

як

генофонду

рідкісних

видів

тварин,

так

і

репродуктивного потенціалу жінок, є кріоконсервування ооцитів або ембріонів
[1, 2, 3]. Проте основною складністю застосування цих методів є необхідність
проведення процедури суперовуляції з метою отримання великої кількості
зрілих ооцитів, що є вкрай небажаним у випадку гормонально-залежних
онкозахворювань [4].
Кріоконсервування і трансплантація оваріальної тканини вважаються
найбільш перспективними у сучасних репродуктивних технологіях особливо
при патологіях яєчників різного ґенезу [5, 6].
Основними перевагами трансплантації кріоконсервованої оваріальної
тканини є виключення процедури попередньої гормональної стимуляції;
лапароскопічне вилучення певних шарів тканини яєчника, що містять великий
фолікулярний запас (від 15 до 100 примордіальних фолікулів на 1 мм3), якого
достатньо для кріоконсервування [7, 8]. Крім того, забір оваріальної тканини
можно проводити у жінок різного віку (у дівчат та жінок репродуктивного віку)
та на різних стадіях менструального циклу [9, 10]. Успіхи сучасної онкології
обумовлені широким застосуванням хіміотерапії і радіотерапії, які призводять
до зниження оваріального резерву або атрофії тканини яєчника, передчасної
менопаузи, стерилізації, або зниженої здатності до зачаття [11, 12, 13, 14, 15, 16,
17], а ймовірність природної вагітності у жінок старше 30 років, яким була
проведена протиракова терапія, становить всього 5% [18].
На

даний

час

відомі

результати

успішного

кріоконсервування

оваріальної тканини під захистом диметисульфоксиду (ДМСО) [19, 20], а також
у поєднанні 1,2-пропандіолу (1,2-ПД) у поєднанні з сахарозою [20, 21, 22] та
подальшої її трансплантації, як на різних експериментальних моделях тварин,
так і в клінічній практиці.
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На теперішній час зареєстровано [18, 23] більше 80 випадків народження
дітей після трансплантації кріоконсервованої оваріальної тканини жінкам після
вдалого лікування онкологічних захворювань (оваріальну тканину у жінок
вилучали до початку лікування), при цьому половина вагітностей була
досягнута природним шляхом.
Незважаючи на наведені вище багатообіцяючі результати трансплантації
кріоконсервованої оваріальної тканини [18] для впровадження даного підходу 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 [21, 24, 25].
На сьогодні доцільним є удосконалення методів кріоконсервування
оваріальної тканини [26]. У зв’язку з цим для досліджень в якості
експериментальних моделей широко використовуються такі лабораторні
тварини, як гризуни, вівці і примати. На користь цього вказують дані про
існування

відсутності

суттєвої

різниці

у

морфологічній

організації

примордіальних фолікулів різноманітних тварин [21, 24, 25, 27, 28].
Удосконалення методів кріоконсервування оваріальної тканини 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.
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
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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.
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.
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Методи дослідження. В роботі використовувалися наступні методи
дослідження: морфометрія фрагментів оваріальної тканини на всіх етапах
експерименту

(насичення/відмивання,

програмне

заморожування,

трансплантація), спектрофотометрія для вимірювання рівня перекісного
окислення

ліпідів

(ПОЛ)

кріоконсервування;

у

фрагментах

гетеротопічна

оваріальної

трансплантація

тканини

після

кріоконсервованої

оваріальної тканини під капсулу нирки; фотоколориметрія для вимірювання
вмісту

холестерину,

хемілюмінесцентний

ліпопротеїдів

високої

іммуноферментний

щільності,

аналіз

для

тригліцеридів;

вимірювання

рівня

естрадіолу, прогестерону; цитологічний аналіз вагінальних мазків, статистична
обробка 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
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заморожування-відігріву

незалежно

від

використовуваних

режимів

заморожування.
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. Дисертаційна робота є самостійним
науковим дослідженням. Основні результати 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
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інтерпретацію, сформульовано висновки. Здобувач брав безпосередню участь у
проведенні експериментів, результати яких представлено в роботі.
В опублікованих зі співавторами роботах, особистий внесок дисертанта
полягає в плануванні дослідження, проведенні експериментів, статистичній
обробці та аналізі отриманих результатів, формулюванні остаточних висновків.
Апробація результатів діссертації. 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

22

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.
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РОЗДІЛ 1
ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
Кріоконсервування репродуктивних клітин і тканини це технологія, що
швидко розвивається і має великий вплив на прогрес біомедичних досліджень.
Кріоконсервування тканини яєчників та їх подальша трансплантація нещодавно
отримала багато наукової та громадської уваги завдяки великому потенціалу
для використання в лікуванні безпліддя людини, та збереження генетичного
матеріалу тварин. Саме тому наша увага у цьому підрозділі була спрямована на
існуючі методи кріоконсервування оваріальної тканини, їх недоліки, що дало б
нам змогу знайти власні підходи для досягнення мети нашої роботи. Достатньо
відомо, що розробка методів кріоконсервування залежить від структури
біологічного об’єкту, саме тому на першому етапі написання цього розділу
нами було розглянуто особливості ембріогенезу, структури та функції
досліджуваного матеріалу.
1.1. Сучасні уявлення про ембріогенез та фолікулогенез оваріальної
тканини
На початку ембріогенезу фетальних гонад має місце індиферентна
стадія. У ссавців не залежно від статі, формування гонад починається з
утворення первинних статевих клітин (ПСК) або гоноцитів з їх подальшою
міграцію і колонізацію урогенітальних гребінців [29, 30, 31]. Джерелом ПСК
служать клітини епібласта, їх первинна спеціалізація відбувається під час
гаструляції [32]. Присутність гоноцитів визначається по високій активності в
них ферменту лужної фосфатази [30, 33]. Вперше, у людини вони з’являються
на 3-му тижні в ентодермі жовткового мішка і в подальшому мігрують в товщу
урогенітальних гребінців – попередників статевих валиків [33, 34].
Під час утворення клітин попередників ПСК в ентодермі жовткового
мішка відмічається експресія гена OCT-4 відповідального за тотіпотентність. В
даний період розвитку цей ген характерний тільки для ПСК і є їх маркером [30,
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35]. Надалі клітини позародкової энтодерми та ектодерми виділяють
трансформуючі фактори росту BMP-2, BMP-4 і BMP-8, що веде до активації
факторів Smad-1 и Smad-5, в результаті відбувається диференціювання
попередників ПСК в статеві клітини. [36, 37, 38].
Ying Y. et al. було показано, що у мишей зі спрямованою мутацією в гені,
який кодує коннексін 43 (відповідає за утворення щілинних міжклітинних
контактів) попередники статевих клітин не утворюються (оогоній) [39].
Міграція гоноцитів до статевих залоз починається після 25 доби
розвитку. Рух клітин відбувається завдяки взаємодії білків клітинної оболонки
ПСК з макромолекулами міжклітинного матриксу (фібронектин, ламінін,
колаген IV типу). Певну роль в міграції ПСК грає хемотаксис, в цьому випадку
атрактанти виділяються клітинами статевих валиків. У тканину ПСК з
кровотоку потрапляють шляхом діапедезу [33]. В міграції гоноцитів приймають
участь інтегрини α 3, 6, V, β-1 [40]. Під час переміщення ПСК по дорсальній
брижі задньої кишки ембріону, їх кількість суттєво зростає за рахунок ділення
мітозом. Цей процес знаходиться під контролем експресії c-kit рецептора
(маркер ПСК) і його взаємодії з kit лігандом [41, 42]. Клітини, які не досягли
гонад гинуть.
Головним етапом у становленні репродуктивної функції є колонізація
ПСК урогенітальних гребінців з утворенням первинних гонад. Вперше
гоноцити виявляються в гонадах людини на 5–6 тижні після запліднення. Вони
поступово накопичуються посеред проліферуючих клітин целомічного епітелію
і починають вростати у підлеглу мезенхіму [29]. Таким чином зачатки гонад
представляють собою валики овальної форми (урогенітальні гребінці) –
індиферентні утворення у вигляді потовщення целомічного епітелію на
поверхні первинних нирок – мезонефроса [31].
Їх утворення можливе тільки за наявності експресії генів Wt1 (ген
пухлини Вільямса 1) и Sf1 (ген фактора стероїдогенезу 1) [40] Ген Wt1
відповідає за розвиток нирок і гонад, а ген Sf1 – за статеве диференціювання і
синтез стероїдів [43, 44, 45].
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Дослідження на мишах [46] показали активну експресію генів ErbB2 та
ErbB3 (тирозинкіназні рецептори) в ПСК, що колонізують урогенітальні
гребінці. При цьому експресія білку нейрорегуліна-бета, ліганда до рецепторів
ErbB2 и ErbB3 відмічалася в соматичних клітинах гонад.
Важливими факторами під час міграції і колонізації гонад є ген vasa, а
також Е- и Р-кадерини [47, 48, 49].
Завершення індиферентної стадії розвитку статевої системи припадає на
7-8 тиждень ембріогенезу. Після колонізації гонад ПСК починається їх
диференціація за статтю [30].
Формування гонад за чоловічим типом відбувається при експресії гена
SRY в фетальних клітинах Сертолі. У разі відсутності експресії даного гена,
гонади формуються за жіночим типом [50].
Дослідниками [51] було встановлено, що самки миші мутантні за геном
Wnt4 мають чоловічий фенотип. В інших роботах повідомлялось про реверсію
статі миші з генотипом XY при дуплікації в хромосомі гена DAX-1. [52].
Ще одним антагоністом гена SRY є фолістатин, який відноситься до
суперродини ТФР-β і регулює розвиток гонад за жіночим типом. Таким чином
гени Wnt4, DAX-1, SF-1 і фолістатин є необхідними факторами для закладки і
розвитку яєчників [30].
На 7 тижні ембріонального розвитку відбувається відділення яєчників
від мезонефроса; мезонефральна (вольфова) протока розщеплюється у цей
самий час утворюється парамезанефральна (мюллерова) протока. Відбувається
формування судинної ніжки яєчника з кровоносними та лімфатичними
судинами і нервовими волокнами. Клітини целомічного епітелію дають початок
клітинам гранульози, мезенхіма – сполучнотканинній стромі органа і клітинам
теки [29, 34, 53, 54].
Відомо, що в результаті неповної цитотомії під час мітозу між оогоніями
зберігаються цитоплазматичні містки і, таким чином утворюється статевий
синцитій – щільний конгломерат клітин об’єднаних між собою. Цей процес
відбувається приблизно на 6 тижні після запліднення [30, 40]. Слід зазначити,
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що частина оогоній продовжують мітотичний поділ, тоді як інша частина
вступає в профазу I мейозу [55]. В літературі в якості маркера початку першого
поділу мейозу розглядається сінаптонемальний комплекс 3, який експресується
в фетальних яєчниках [56, 57].
На 9–10-му тижні відмічається ваємодія синцитія оогоніїв і соматичних
клітин фетальних яєчників [30]. Це приводить до деградації синцитія, гибелі
оогоніїв і початку формування фолікулярних структур. Так, ооцити оточуються
соматичними клітинами з одного шару прегранульозних клітин, які вростають в
синцитій і розділяють цитоплазму. У результаті відбувається розподіл ооцитів з
наступним формуванням примордіальних фолікулів [58]. Таким чином під час
формування окремих фолікулів відбувається розділення великих кластерів на
менші. Навколо прегранульозних клітин виявляються фрагменти базальної
мембрани. У стромі – нечисленні примітивні клітини теки, середніх розмірів.
Важливу роль як у формуванні примордіальних фолікулів, так і
зростанні первинних, грає експресія ооцитом факторів росту і диференціювання
BMP15 и СDF9, які необхідні для проліферації клітин гранульози. Іншим
важливим чинником в оогенезі і формуванні фетального яєчника є експресія
гена DAZLA [59]. Згідно експериментальних даних [60], у мишей з мутацією
гена DAZLA, повністю відсутні фолікули. У людини експресія цього гена в
ооцитах визначається на різних етапах фолікулогенезу [61].
Максимальне збільшення кількості статевих клітин (до 7 млн.)
відбувається на 20 тижні ембріогенезу. У другій половині внутрішньоутробного
розвитку внаслідок апоптозу кількість фолікулів зменшується і до моменту
народження в яєчниках дівчинки налічується 300–400 тис. примордіальних
фолікулів. Апоптоз регулюється складною взаємодією факторів, які відносяться
до Bcl-2 сімейства [30]. Bcl-x – забезпечує антиапоптичну дію в клітині, в той
час як його антагоніст Bax, запускає процес апоптозу. Взаємодія цих факторів
дозволяє регулювати мітотичний поділ оогоній і кількість фолікулів в яєчниках
[62].
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Дослідниками [63, 64] було показано, що найбільш виражений апоптоз в
фетальних яєчниках людини відмічається з 14 по 28 тиждень після запліднення.
Варто відзначити, що для фетальних яєчників характерним є апоптоз оогоній і
ооцитів, а після народження і в статевозрілих яєчниках цей процес відбувається
переважно в клітинах гранульози [65].
На

сьогодні складність

кріоконсервування

оваріальної тканини

порівняна з кріоконсервуванням цілих органів, оскільки вимагає збереження
гетерогенної функціональної одиниці яєчника – фолікула, що складається з
декількох типів соматичних клітин. А саме: клітин гранульози, кумулюса, теки
і статевої клітини – ооцита, які відрізняються між собою розміром, об’ємом і
проникністю

мембрани.

Саме

тому

за

умов

розроблення

технологій

кріоконсервування вельми важливо звертати увагу на особливості структури
тканини та регуляцію фолікулогенезу.
Яєчник складається з внутрішнього мозкового шару з численними
кровоносними і лімфатичними судинами, нервами, та зовнішнього коркового
шару, що містить багато сполучної тканини, в якій знаходяться фолікули
різного ступеня зрілості і жовті тіла [45].
Сучасна класифікація фолікулів базується на їх морфології, а також на
чутливості фолікулів до гіпофізарних гонадотропінів, в першу чергу
фолікулостимулюючого гормону (ФСГ).
Кожен оваріальний цикл в фазу зростання під впливом ФСГ вступає від
3 до 30 примордіальних фолікулів, в яких відбувається ряд морфологічних,
хромосомних і біохімічних змін [27, 66]. Усі фолікули які почали розвиток, але
не досягли стадії овуляції піддаються атрезії [54, 67, 68, 69].
Фолікулогенез складається з трьох періодів. Перший період

–

гормонально незалежний, фолікули ростуть від стадії примордіального до
стадії вторинного. Так, зростання проходить в корковому шарі в умовах
відсутності гіпофізарних гонадотропінів. За різними даними, гормональнонезалежний етап зростання фолікулів триває від 179 до 300 діб і гормональнозалежний до 50 діб [70, 71].
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Як було наведено вище примордіальні фолікули утворюються на
п’ятому місяці внутрішньоутробного розвитку плода людини і продовжують
існувати до настання менопаузи і протягом декількох років після стійкого
припинення менструацій [26, 27, 28]. До моменту статевого дозрівання в
яєчниках дівчинки налічується 259–450 тис. примордіальних фолікулів, з яких
тільки 400-500 досягає овуляції протягом життя [45, 70].
Примордіальний фолікул складається з ооцита першого порядку на
стадії профази I покритого одним неповним шаром плоских клітин гранульози,
що диференціюються з інтерстиціальної строми, і оточеного базальною
мембраною [54, 69]. При цьому розмір фолікула становить близько 35 мкм,
розмір ооциту 32 мкм. Кількість клітин гранульози коливається від 7 до 23 [45,
72].
Вихід фолікулів з примордіального пулу відбувається постійно і з віком
його швидкість збільшується. На теперішній час механізм даного процесу
залишається невідомим, проте є припущення, що його тригером є втрата
бокового контакту фолікула з іншими [45, 70, 72, 73].
Вченими була запропонована теорія, згідно з якою пул примордіальних
фолікулів знаходиться під постійним впливом паракринних факторів, що
попереджують початок росту фолікулів [74].
Завдяки використанню методики спрямованого вимикання генів у
мишей були виділені гени, що підтримують примордіальні фолікули у
дрімаючому стані. Це 3-фосфоінозітидзалежній протеінкінази 1-го типу і
рибосомальної протеінкінази S6 rpS6 [74].
Мутації в наступних генах призводять до виходу фолікулів з стану
спокою і їх зростанню. Це: антимюллерів гормон (АМГ); супресор пухлин
PTEN (phosphatase and tensin homolog); фактор транскріпціі Foxl2; фактор
транскрипції Foxo3a, що має антиапоптичну дію; супресори пухлин Tsc 1 і 2;
регулятор циклу клітинного ділення CDK p27 [75].
Антимюллерів гормон (АМГ) входить до суперродини трансформуючого
фактора росту-β і блокує вихід фолікулів з дрімаючого пулу, а також є
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антагоністом стимулюючих цей процес факторів. У дослідженнях було
показано, що за рахунок додавання АМГ в культуру зростаючих мишиних
примордіальних фолікулів, їх кількість зменшувалась у 2 раза. Слід зазначити,
що виражена експресія АМГ відбувається тільки в клітинах гранульози
фолікулів від стадії первинного до стадії антрального. [70, 76, 77, 78, 79].
Дослідженнями було показано [80, 81], що у дрімаючих фолікулах
підвищена експресія генів кодуючих білок ретинобластоми і онкогена с-mус. Є
припущення, що вони блокують ріст клітин-попередників гранульози в
примордіальних фолікулах.
Наряду з вищенаведеними факторами які підтримують пул фолікулів у
дрімаючому стані, в організмі діють паракринні фактори, що стимулюють їх
ріст і розвиток.
Одним з факторів відповідальним за формування примордіальних
фолікулів і взаємодію між ооцитом і клітинами гранульози, є так звана kitсистема (рецептор і ліганд до цього рецептора (kit-ліганд)). У людини цей
фактор визначається в фетальних фолікулах, починаючи з 13 тижня вагітності.
Кit ліганд виділяється клітинами гранульози примордіального фолікула і діє на
ооцит і клітини строми під час переходу від стадії примордіального до стадії
первинного. Цей фактор попереджує продовження мейозу в ооцитах зрілих
фолікулів, також приймає участь в функціонуванні жовтого тіла і стимулює
продукцію тестостерона. У мишей у разі мутації генів системи c-kit
фолікулогенез заблокований [41, 82].
Інсулін та інсуліноподібний фактор росту I (ІПФР-I) грають позитивну
роль у виході примордіальних фолікулів зі стану спокою [83].
Nilsson E. et al. [41] було показано, що основний фактор росту
фібробластів (оФРФ) сприяє дії kit-ліганда і виділяється ооцитом фолікула який
виходить з дрімаючого пулу, його клітини-мішені – клітини гранульози і
строми.
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Ще одним фактором, що сприяє активації фолікулів є лейкемія –
інгібуючий фактор (LIF), який експресується клітинами гранульози. Як і kit
ліганд забезпечує виживання і дозрівання фолікула на стадії мейоза [84].
На вихід фолікулів з примордіального пулу впливають BMP7 і BMP4
(відносяться до суперродини факторів росту TGF-β), які продукуються
клітинами теки і строми. BMP15 забезпечує розвиток фолікула від стадії
примордіального до стадії первинного – стимулює мітоз у гранульозних
клітинах, в яких утворюється kit-ліганд. Останній, в свою чергу, за рахунок
рецептора на поверхні блокує подальше утворення BMP15. Таким чином
відтворюється петля негативного зворотного зв’язку [85, 86].
Наявність факторів, що підтримують фолікули в стані спокою і
факторів, які стимулюють їх зростання підтверджує припущення про постійне
вплив мікрооточення яєчника на пул примордіальних фолікулів [70].
Для первинного фолікула характерна проліферація клітин гранульози, їх
трансформація в циліндричну форму. Таким чином декілька шарів клітин
гранульози оточують ооцит першого порядку. Розмір фолікула становить
близько 46 мкм, розмір ооцита 32–33 мкм. Середнє число клітин гранульози
близько 76 (від 23 до 222) [34, 45, 69].
Вторинний фолікул являє собою ооцит, оточений двома шарами клітин
гранульози, розмір фолікула близько 80 мкм, розмір ооцита близько
50 мкм. Число клітин гранульози близько 199 [34, 45, 69].
Другий період фолікулогенезу починається від стадії вторинного
фолікула і триває близько 100–120 днів (3–4 менструальних цикла). Це
гормонально залежна фаза, яка відбувається тільки в присутності базальних
рівнів гіпофізарних гонадотропінів. Початкові етапи зростання преантральних і
антральних фолікулів, можуть проходити в присутності вкрай низьких
концентрацій ФСГ і лютеїнізуючого гормону (ЛГ) [45].
Дослідниками було показано, що на даному етапі фолікулогенезу діють
як фактор росту нервів і вазоактивний інтестинальний пептид [87], так і
вищеописані паракринні фактори: АМГ, BMP9, BMP15, kit-ліганд і LIF. АМГ
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попереджує небажаний вплив ФСГ на преантральні фолікули. Ймовірним
механізмом дії цього гормону є блокування ферменту аромартази в клітинах
гранульози. Рівень даного гормону підвищується до пубертатного періоду і
визначається в крові до менопаузи. Експресія фактора CDF9 стимулює
зростання і диференціювання клітин гранульози і теки [45, 88].
Преантральний фолікул являє собою ооцит, оточений більш ніж двома
шарами клітин гранульози. При цьому розмір фолікула становить 0,11–0,22 мм,
розмір ооцита близько 70 мкм. Між ооцитом і гранульозою з’являється
позаклітинна глікопротеїнова оболонка – зона пелюціда.
Зі строми яєчника формується оболонка фолікула – тека, клітини якої
диференціюються на зовнішню теку – зовнішній фіброзний шар і внутрішню
теку, яка містить багату капілярну мережу. Клітини внутрішньої теки
синтезують андрогени, а разом з клітинами гранульози – естроген. Фолікулярні
клітини мають рецептори до ФСГ, естрогенів і тестостерону [34, 54].
На даному етапі відбувається формування порожнини у фолікулі за
рахунок спеціального механізму акумуляції води, що забезпечує утворення на
поверхні клітин гранульози канали – аквапоріни [89].
Антральний фолікул людини досягає 1 – 2 мм в діаметрі, перш за все за
рахунок накопичення рідини в його порожнині. А саме: гіпофізарні
гонадотропіни, стероїди, фактори росту, ферменти, протеоглікани та інші
біологічно активні речовини, що синтезуються в ооциті, клітинах гранульози,
теки або надходять з кровотоком. Васкуляризацію фолікулів забезпечує фактор
росту ендотелію судин що експресується в клітинах гранульози і теки [90, 91].
При цьому ооцит з оточуючими його фолікулярними клітинами зміщується до
одного полюса фолікула у вигляді яйценосного горбка [92].
Епідермальний фактор росту (ЕФР) і ТФР-a грають важливу роль в
проліферації клітин гранульози антральних фолікулів, розміром від 1 до 5 мм, і
запобігають дії ФСГ. Цей механізм дозволяє підтримувати фолікули на даній
стадії тривалий період часу, наприклад при вагітності, а також сприяє
формуванню пулу даних фолікулів [45, 70].
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Коннексіни 37, 43 відповідають за формування щілинних контактів між
клітинами гранульози і ооцитом. У мишей з мутацією за геном коннексіна 37 не
утворюється антральних фолікулів, а мутація гена, що кодує коннексін 43
призводить до відсутності попередників статевих клітин). Також коннексін 43
бере участь в процесах атрезії фолікулів [93, 94].
Вплив гіпофізарних гонадотропінів стає більш вираженим у міру
дозрівання і підтримує заключний етап розвитку і овуляції обраного
домінантного фолікула [95]. Третя гормонально залежна фаза фолікулогенезу
відбувається тільки в присутності високої концентрації ФСГ в крові, коли
формується група антральних фолікулів більше 2 мм в діаметрі. При цьому,
відмічається зниження рівня АМГ, а продукція активінів (А и В) заміняється на
продукцію інгибінів. Основна роль активінів полягає сприянні виділення ФСГ в
передній долі гіпофіза, а інгибінів – в пригніченні. Головним джерелом цих
гормонів є клітини гранульози [45, 66].
Важливу роль у фолікулогенезі, селекції домінантного фолікулу і атрезії
фолікулів грають IПФР-I і ІПФР-II. У дослідженнях на мишах показано, що
тварини з мутацією гену ІПФР-I і рецептора до нього народжувались з
недостатньою вагою і високим рівнем смертності. Для тварин, які досягли
статевої

зрілості

характерно

зменшений

розмір

гонад

і

порушення

фолікулогенезу і овуляції [70].
Вченими було показано, що введення ІПФР-I в другій за розміром, після
домінантного, фолікул сприяло підвищенню концентрацій активіна А, інгибіна
А, ендотеліального фактора росту в цьому фолікулі (фактори, що підтримують
статус

домінантного

видаленню,

фолікул

фолікула).
з

введеним

Коли

домінантний

ІПФР-I

ставав

фолікул

піддавали

домінантним

в

усіх

експериментальних випадках[30, 45, 96].
Відомо, що висока концентрація ІПФР-1 і ІПФР-2 сприяє дії ФСГ на
клітини гранульози, що проявляється в їх проліферації і збільшенні діаметра
фолікула [70].
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Таким чином під впливом ФСГ розмір фолікулів зростає, при цьому на
момент овуляції домінантний фолікул сягає ~10 мм в діаметрі. У цього
фолікула спостерігається поява рецепторів до ЛГ, в результаті їх стимуляції
відбувається синтез андростендіона з холестрола, що надходить з кровотоку.
Синтез андрогенів підтримується завдяки ВМР (типів 2, 4 і 6) та інгибіну В.
Взаємодія рецепторів гранульозних клітин з ФСГ активує фермент ароматазу,
що перетворює андростендіон на естрадіол. ІПФР-I; ВМР2, 4, 7 типів; активін А
стимулюють синтез естрадіолу, тоді як ЕФР його пригнічує.
За принципом зворотного зв’язку синтез естрадіолу і інгибину А
призводить до зниження продукції ФСГ. В результаті відбувається атрезія
фолікулів 2-10 мм в діаметрі, зростання яких повністю залежать від рівня ФСГ.
У цьому полягає механізм селекції домінантного фолікула як у людини, так і
моноовуляторних видів [95, 97]. Преовуляторний фолікул містить високий
рівень естрадіолу, що забезпечує мітоз гранульози та проліферацію клітин
ендометрію. Завдяки гарній васкулярізації фолікула відбувається транспорт
гіпофізарних гонадотропінів та інших біологічно активних компонентів в та з
фолікула. На даному етапі фолікулогенезу ооцит повністю розвинений і
складається з плазматичної мембрани з прозорою ооплазмою. [66, 69, 72].
Незрілий ооцит присутній в антральному фолікулі і призупинений на
стадії ділення мейозу профаза I. Для цих клітин характерним є велике профазне
ядро, що має назву germinal vesicle (GV). Після стимуляції гонадотропіном, ЗП
фрагментуєтся, формується метафазна пластина, і ооцит затримується на стадії
метафази другого поділу мейозу (MII), що характеризується наявністю першого
полярного тільця [27, 98].
На момент овуляції ЛГ стимулює підвищення рівня прогестерона, за
рахунок чого збільшується еластичність фолікулярної стінки. ФСГ, ЛГ та
прогестерон
попередження

підтримують

активність

протеолитичних

передчасної лютеїнізації фолікула

ферментів.

необхідна

Для

присутність

активіну. Рівень ЛГ після овуляції залишається деякий час високим для
активації проліферації та метаморфозу гранульози з подальшим утворенням
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лютеїнових клітин. Таким чином починається лютеїнова фаза фолікулогенезу
(фаза жовтого тіла).
Жовте тіло секретує прогестерон, який пригнічує розвиток нових
фолікулів та приймає участь у підготовці ендометрію до імплантації заплідненої
яйцеклітини, знижує активність міометрію. В період вагітності визиває
проліферацію и розвиток молочних залоз і подавляє овуляцію.
Після регресії жовтого тіла і падіння рівнів статевих стероїдів (естрадіолу
і прогестерону), а також інгибина А, спостерігається збільшення продукції ФСГ
гіпофізом по принципу зворотного зв’язку. Під впливом цього гормону
антральні фолікули починають рости. На даному етапі з’являться домінантний
фолікул [67, 99, 100, 101].
Наявність різноманітних за розміром клітин потребує пошуку нових
підходів до кріоконсервування оваріальної тканини. З наведених даних було
зрозуміло, що при розробці методів кріоконсервування необхідним є
дослідження гістологічної структури клітин оваріальної тканини та порівняння
отримані результати, що були одержані іншими дослідниками. Саме тому
наступний підрозділ був присвячений аналізу вже розроблених технологій
кріоконсервування

оваріальної

тканини

з

метою

встановлення

більш

адекватних для даної тканини підходів.
1.2. Сучасні методи кріоконсервування оваріальної тканини
Розробка протоколів кріоконсервування оваріальної тканини, які
збільшують рівень збереження, здатність до дозрівання і запліднення після
впливу фізичного і хімічного стресу, є складним завданням. Підбір
оптимальних умов на всіх етапах низькотемпературного консервування лежить
в основі збереження життєздатності оваріальної тканини [102, 103, 104]. На
даний момент не існує єдиного протоколу, що гарантує повну ефективність.
Кріоконсервування

тканини

яєчника

є

набагато

складнішим

за

кріоконсервування ембріонів та ооцитів, оскільки фрагмент біопсії яєчника
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включає в себе різні типи клітин, що відрізняються об’ємом і проникністю
мембрани для води. При цьому треба зазначити, що функціонування тканини
залежить від збереження міжклітинних контактів [104]. Багато факторів
впливає на ефективність кріоконсервування серед них: вибір КП, розміру
фрагментів та швидкість охолодження.
Основна мета всіх протоколів заморожування спрямована на захист
клітин

від

кріоушкоджень,

а

саме

від

формування

поза-

та

внутрішньоклітинного льоду, дії осмотичного шоку і токсичних ефектів КП при
високих і низьких температурах [24, 98, 105, 106]. На сьогодні для
кріоконсервування оваріальної тканини більш поширеним є метод повільного
програмного заморожування [9, 107, 108], що включає кілька етапів: вилучення
цілого

яєчника

або фрагментів тканини (які за

необхідності можна

транспортувати на льоду не більше 2 годин), насичення біологічного матеріалу
розчинами кріопротекторів, заморожування-відігрів і відмивання КП.
Перші успішні спроби кріоконсервування тканини яєчників було
проведено в 1950-х роках [109]. Фрагменти яєчників щурів (1 мм3) піддавали
повільному заморожуванню під захистом 15% гліцерину зі швидкістю 1 град/хв
до –79°C. В результаті відзначалось часткове відновлення їх циклічної функції.
Використовуючи той самий протокол, Deanesly R. et al. [110] успішно
кріоконсервували половину яєчника щурів і зазначили, що периферична
частина яєчника (кортекс) зберігається краще, ніж внутрішня (медулла).
Надто повільна швидкість проникненнять гліцерину сприяла пошуку
нових КП. Завдяки розробленню і впровадженню в кріобіологічну практику
1,2-ПД, етиленгліколю (ЕГ) і ДМСО [111] емпірично підібраними методами
було заморожено безліч клітин і тканин [21, 102].
Грищенко В. І. та співавт. в ІПКіК НАН України, було кріоконсервовано
оваріальну тканину під захистом ПЕГ 400 з подальшою підшкірною
аллотранслантацією. В результаті відзначалося відновлення естрального циклу
у пацієнток [112, 113].
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У 90-х роках було проведено ряд успішних робіт по кріокосервуванню
оваріальної тканини [19, 114, 115]. Gosden R. et al. [19] насичували оваріальну
тканину вівці пи кімнатній температурі розчином ДМСО протягом 30 хв і
заморожували за допомогою наступного режиму: зі швидкістю 2 град/хв до
–7°С, потім проводили ІК і охолоджували зі швидкістю 0,3 град/хв до –40°С,
10 град/хв до –80°C з подальшим зануренням в рідкий азот (–195°С) до
моменту необхідності зразка для трансплантації. Відігрів здійснювали на
водяній бані при 37°С до появи рідкої фази. Трансплантація тканини після
кріоконсервування сприяла відновленню циклічної функції з подальшою
вагітністю і народженням ягнят. Після цього було показано ще ряд успішних
експериментів по кріоконсервуванню фрагментів яєчника у різних тварин
включаючи мишей [24, 116, 117], вівець [19, 66, 118, 119, 120, 121, 122] кіз
[123], зебу [124], мавп [125, 126], кішок [127]. Перші успішні спроби
кріоконсервування оваріальної тканини людини були відзначені в 1986 [9, 21,
28]. Hovatta О. et al. проводили заморожування фрагментів тканини з
використанням 1,2-ПД і сахарозою та ДМСО [21].
Newton H. et al. вивчали вплив 1,2-ПД, ДМСО, гліцерину та
етіленгліколю на збереженість оваріальної тканини [28]. Дослідження [128]
присвячені визначенню часу проникнення цих КП у тканину показали кращий
результат для ЕГ. Згодом цей КП використовували в клінічній практиці [129],
для кріоконсервування і подальшої трансплантації оваріальної тканини.
Gook D. et al. [130] повідомили, що кращий результат збереження тканини
яєчника людини відмічався після використання 1,2-ПД і сахарози у порівнянні з
швидким заморожуванням.
Таким чином, в основному, для кріоконсервування оваріальної тканини
в якості КП використовується 1,2-пропандіол, ДМСО або етиленгліколь, в
концентрації 1,5 – 3,0 М. Для кращого збереження морфологічної цілісності
тканини, деякі автори до проникаючих КП додавали непроникаючі речовини –
ди/трисахариди [131, 132] або макромолекули – ембріональна теляча сироватка
(ЕТС) і людський сироватковий альбумін [133, 134].
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Вітрифікація – надшвидке заморожування під час якого здійснюється
перехід водного розчину з рідкого стану в склоподібний (твердий стан),
минаючи кристалічну форму кристалів льоду [135]. Для досягнення склування
в рамках кріоконсервування клітин і тканин швидкість їх заморожування може
досягати 2490°град/хв, або концентрація КП у експозиційних розчинах повинна
сягати 7–8 M. Вітрифікація використовується для багатьох тканини і клітин
[136].
Цей метод кріоконсервування не вимагає спеціальних пристроїв, на
відміну від програмного заморожування, що полегшує його застосування.
Однак вимоги до зберігання та транспорту більш суворі для попередження
процесу девітрифікації [104]. До того ж, з одного боку, виникають проблеми
пов’язані з технічним досягненням надвисокої швидкості, а з іншого високі
концентрації КП мають токсичний ефект на клітини. Для нівелювання цього
ефекту використовують комбінацію декількох типів КП одночасно [9].
Аналіз літературних даних свідчить про те, що технології, пов’язані з
використанням вітрифікаційних підходів важко переоцінити. Значимість
кріоконсервування ооцитів і ембріонів для людини і сільськогосподарських
тварин добре відома. Щороку сотні тисяч домашніх тварин народжується з
заморожених ембріонів [137], кріоконсервування ембріонів людини також
стало невід’ємною частиною допоміжних репродуктивних технологій [138, 139,
140].
На сьогоднішній день вітрифікація оваріальної тканини розглядається як
потенційна альтернатива методу повільного заморожування [141]. Так, гарні
результати вітрифікації були отримані на яєчниках мишей [142, 143, 144] та
вівець [145, 146] на мавпах було показано розвиток фолікулів після вітрифікації
[147, 148]. Проте до теперішнього часу дослідження проведені на тканині
яєчника людини мають суперечливі результати. Деякі вчені повідомляють про
однакові результати для обох методів, інші стверджують, що найкращі
результати отримані після застосування повільного заморожування, треті –
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після вітрификації завдяки кращому збереженню клітин строми [149, 150, 151,
152, 153].
Раніше Friedman O. et al. [154] були приведені оптимістичні результати
трансплантації кріоконсервованої оваріальної тканини людини (повільне
заморожування) імунодефіцитним мишам. Покращення протоколу полягало в
попередньому лікуванні донорів мелатоніном та інкубації тканини перед
трансплантацією з біологічним клеєм, вітаміном Е та фактором росту
ендотелію судин А.
В подальшому Abir R. et al. [26] провели порівняльний аналіз
збереження оваріальної тканини людини при повільному програмному
заморожуванні та вітрифікації на основі вищезазначеного покращеного
протоколу.
Зразки оваріальної тканини людини були порізані на фрагменти 1×0,5 см
(товщиною 1–2 мм) поміщали в кріопробірки для інкубації з 1.5 M ДМСО на
льоду 30 хв. Після чого проводили повільне програмне заморожування із
зануренням в азот, відмивання КП вели поступово зі зменшенням концентрації
КП. Для вітрифікації зразки були порізані на фрагменти 1 × 0,5 см (товщиною
0,5 мм) [150, 155, 156] які наколювали на голки 1-мл інсулінових шприців. Всі
розчини готували на фосфатно-сольовому буфері. Зразки інкубували у
наступних вітрифікаційних розчинах: 10 хв (1) 7,5% ЕГ; 7,5% ДМСО та 20%
замінник добавки для сироватки [152, 157]; 5 хв (2) 15% ЕГ, 15% ДМСО та 20%
замінник добавки для сироватки. Ігли відокремлювали від шприців, надлишки
вітрифікаційного розчину абсорбували за допомогою стерильних прокладок, а
голки швидко поміщали в нові 3-мл кріопробірки та занурювали в рідкий азот.
Відмивання фрагментів проводили в сахарозовмістних розчинах:1 M
(5 хв при 37°C), 0,5 M (5 хв при кімнатній температурі(КТ)) та 0,25 M (5 хв при
КТ). Після чого фрагменти занурювали в ФСБ з 20% замінником добавки для
сироватки на 20 хв при КТ. Зразки або одразу фіксували для аналізу або були
трансплантовані імунодефіцитним мишам. Аналіз проводили на основі даних
про підрахунок фолікулів, оцінку апоптозу та імунохімічного аналізу. Кількість
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фолікулів в трансплантатах була обмежена. Кількість атретичних фолікулів
була значно більше після вітрифікації з та без покращенного протоколу та
повільного заморожування, ніж повільного заморожування з покращеним
протоколом. Слід зазначити, що в останньому випадку апопотоз стромальних
клітин мав мінімальні значення. Після вітрифікації спостерігалась загибель
фолікулів в трансплантатах.
Таким чином краща імплантація трансплантатів оваріальної тканини
відмічалась після повільного заморожування з покращеним протоколом на
відміну від інших груп (вітрифікація з або без вдосконаленого протоколу).
Реальна оцінка якості кріоконсервування тканини може бути проведена тільки
після трансплантації, а не одразу після заморожування-відігрівання.
На

сьогоднішній

день

використання

повільного

програмного

заморожування призвело до народження більш 80-ти дітей [18], на той час, як
для вітрифікації відомо, тільки 3 випадки народження дітей після активації
фолікулів in vitro [26, 158, 159].
Проте не зважаючи на успіхи низькотемпературних технологій
оваріальної тканини і на значну кількість досліджень по вивченню факторів, що
впливають на збереження ооцитів при кріоконсервуванні, дослідження які
вивчають ці ефекти на тканині яєчників були вкрай обмежені [160]. У
порівнянні з суспензією поодиноких клітин, кріоконсервування тканини уявляє
собою серйозні фізичні обмеження пов’язані з тепло- і масообміном [161].
Згідно даним дослідників [27, 102, 106], отриманим різноманітними ми
більшість пошкоджень відбувається в діапазоні +15°С і –90 °C, проте вже при
+30°C – 0°C піддається ризику порушення цілісності структурних елементів
клітини. А саме: відбуваються фазові переходи анулярних ліпідів у мембрані та
її розрив, у цитоскелеті спостерігається розпад мікротрубочок і актину, також
відбувається ущільнення або розрив зони пеллюціда. Фазові переходи у ліпідах
та процеси дегідратації призводять до дезактивації ензимів у зв’язку з
порушенням

їх

мікрооточення.

На

хромосомному

рівні

пошкодження

проявляються у втраті або приєднанні зайвої хромосоми. Порушується
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можливість клітини до самоконтролю та репарації при пошкодженні
кристалами льоду або дією вільних кисневих радикалів, що супроводжується
подальшим апоптозом. Це призводить до нездатності клітин до поділу, що
проявляється в зниженні фертильності.
Оскільки оваріальна тканина є багатоклітинною структурою, для якої
характерні взаємодії між клітинами, необхідно насамперед враховувати
динаміку проникнення КП і води, що забезпечить підбір оптимальної
концентрації КП, температуру насичення тканини КП та час еквілібрації
тканини

з

КП.

На

насичення/відмивання

відміну
КП

від
для

клітин,

підбір

заморожування

оптимальних
фрагментів

умов

тканини

відбувається емпірично.
Так, одним з основних факторів пошкодження, який впливає на
збереження різноманітних клітин за умов дії низьких температур, є осмотичний
шок [98, 126].
Осмотичний дисбаланс при насиченні-відмиванні КП виникає за
рахунок повільної швидкості проникнення КП в/з систему. Важливим
параметром є оцінка клітинної відповіді, а саме зміна її об’єму [104], який
визначається

температурно-залежною

проникністю

мембрани

для

кріопротектору і води. При експозиції клітин в розчинах КП спостерігається їх
первинне стиснення і відновлення об’єму на етапі насичення [126, 157, 162,
163]. Тоді як при поверненні в ізотонічне середовище на етапі відмивання, існує
ймовірність надмірного набухання і лізису ооцита за рахунок повільного
виходу КП і швидкої дифузії води в клітину. Одноетапне додавання 1,5 М
ДМСО призводить до зменшення об’єму ооцитів приблизно на 40%, і наступне
пряме перенесення в ізотонічний розчин викликає набухання до 140–150% від
початкового [163]. Таким чином зміна об’єму, а саме: стиснення і набухання
клітин призводять до деформації і втрати властивостей або навіть загибелі
клітини [162].
Було встановлено, що ступінчаста процедура насичення і відмивання КП
обмежує об’ємні зміни до ± 30% [104, 161, 164, 165]. В літературі
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повідомляється, що небажаний осмотичний вплив КП може бути нівельований
за рахунок додавання непроникаючих компонентів, таких як сахароза,
трегалоза, ЕТС (для вітрифікації – поліпептиди, декстрини, хондроітин
сульфат) і підбору оптимальної концентрації певного типу КП, температури і
часу еквілібрації [102, 104].
Ранні дослідження щодо використання різних КП і часу експозиції з
тканиною були проведені Parkes А. і Smith A. (1953), Parrott D. (1950) [166,
167]. Вони виявили шкідливі ефекти тривалого впливу гліцерину (~1 год при
кімнатній температурі) на яєчники мишей і щурів. Newton H. et al. [28]
показали, що при заморожуванні оваріальної тканини людини в присутності
гліцерину 90% фолікулів було втрачено, в той час як при використанні ДМСО,
ЕГ і пропіленгліколю (ПГ) ця втрата складала 25, 15 і 55% відповідно. Інші
автори

[160]

також

підтверджують,

що

ДМСО

викликає

мінімальні

пошкодження в порівнянні з 2,3-бутандіолом і гліцерином. В роботі [168] в
порівняльному аспекті перед заморожуванням проводилась експозиція яєчників
миші з різними КП (1,5 М ДМСО, ЕГ, ПГ, або гліцерину) протягом 5 – 60 хв
при кімнатній температурі. Збереженність примордіальних фолікулів при
кріоконсервуванні в присутності ДМСО, ЕГ і ПГ, була вище (81–94%), ніж
випадку з гліцерином (4–28%).
Gook D. et al. 1994 [169] на основі даних отриманих під час електронномікроскопічних досліджень відзначали

високий рівень схоронності як

стромальних клітин, так і фолікулів після 90 хв інкубації за кімнатної
температури з 1,5 M 1,2-ПД з 0,1 M сахарозою і людським сироватковим
альбуміном.
Для досягнення оптимального кріозахисту, важливо, щоб протоколи
заморожування забезпечували рівномірне проникнення КП по всій площі
оваріальної

тканини.

Важливу

роль

в

збереженні

фолікулів

при

кріоконсервуванні безумовно має розмір фрагментів тканини. Цілі яєчники
мишей і щурів зберігають свою цілісність після заморожування саме завдяки їх
невеликому розміру, тоді як успішне кріоконсервування цілих яєчників інших
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видів ссавців – людини і приматів, а також видів домашньої худоби, ускладнено
через велику відстань дифузії і щільність тканини [170, 171]. Таким чином
корковий шар яєчника необхідно заморожувати у вигляді невеликих фрагментів
(1–2 мм3), так як швидкість дифузії молекул КП і внутрішньоклітинної води
залежить від об’єму тканини, через яку КП повинен дифундувати [150].
Newton H. et al. [172], досліджували швидкість дифузії ДМСО, ЕГ, ПГ і
гліцерину в тканині яєчників людини при температурі 4°С і 37°С. При 4°С, ПГ і
гліцерин проникають в тканину значно повільніше, ніж ЕГ або ДМСО, при
цьому при 37°С, всі КП мають більш високу швидкість проникнення.
Дослідження з використанням ядерно магнітного резонансу [103] показали, що
до кінця 20 хв експозиції оваріальної тканини (3–5 мм3) з ДМСО, при
температурі від 0 до 2°С, середня концентрація КП у фрагментах яєчника свині
і людини становила 0,68 М і 0,76 М відповідно. Ці результати вказують на
неповне проникнення КП згідно умов

протоколів, що використовуються в

сучасній практиці. Слід зазначити, що швидкість проникнення ДМСО в ооцит у
різних жінок варіює від 0,37 до 2,14 × 10-3см/хв, ЕГ – 0,49 – 1,9 × 103см/хв [103].
Таким чином, швидкість проникнення КП є важливим визначальним фактором
в розробці більш ефективних протоколів кріоконсервування оваріальної
тканини.
Ще одним важливим фактором пошкодження клітин є формування
внутрішньоклітинних кристалів льоду при кріоконсервуванні [27, 102, 103,
173]. Уникнення даного процесу досягається за допомогою інкубації тканини в
розчині КП. В цьому випадку утворюється осмотичний градієнт за яким вода
виходить з клітин і накопичується у позаклітинному просторі і в кровоносних
судинах. Помірна дегідратація попереджує ріст кристалів всередині клітин. З
води, що опинилася в позаклітинному починається позаклітинний ріст
кристалів, тому важливу роль грають КП які зв’язують ці молекули води [173].
Крім того в процесі заморожування спостерігається накопичення
дрібних термодинамічно нестійких кристалів льоду, які на етапі відмивання
можуть рекрісталізуватися, що призводить до дезінтеграції структури тканини.
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Саме тому для попередження рекристалізації емпіричним шляхом визначається
швидкість заморожування і відігріву [174], а також для попередження
формування дрібних кристалів льоду на етапі охолодження має місце ініціація
кристалоутворення [27].
Згідно даним літератури [27, 98] одним із важливих факторів успішного
кріоконсервування оваріальної тканини є ступінь зрілості фолікулів.
Примордіальні фолікули мають ряд переваг у порівнянні зі зрілими
фолікулами за рахунок їх меншої чутливості до кріоушкоджень. Серед них
маленький розмір ооцита і прилеглих до нього клітин (діаметр фолікула 30–50
μм), низький рівень метаболізму, клітинна стадія поділу (припинена на профазі
мейозу I), мала кількість оточуючих клітин (гранульози), відсутність зони
пелюціди, відсутність периферичних кортикальних гранул, незначна кількість
холодочутливих ліпідів сприяють формуванню невеликих фолікулів, які не
заповнені фолікулярною рідиною [27, 98]. Саме наявність невеликого діаметру
фолікула дозволяє обійти проблему руху води і кріопротектори в / з клітини під
час

кріоконсервування.

Існують

докази

того,

що

невелика

частина

примордіальних фолікулів стійка до повільного заморожування до –195°С і
залишається життєздатною в одному тільки фосфатно-сольовому розчині. Слід
також зазначити, про відсутність серйозних морфологічних відмінностей
примордіальних

фолікулів

у

різноманітних

видів

тварин.

Тому,

в

експериментальній практиці один і той же протокол кріоконсервування
підходить для примордіальних фолікулів всіх досліджених видів [21, 118, 175].
Gook et al. [176] і Van Blerkom et al. [177] вивчали вплив
кріоконсервування на клітинну організацію ооцитів миші на стадії розвитку
повно розмірного незрілого ооциту (ядро на стадії GV) і повнорозмірного
зрілого ооцити (ядро на стадії мейозу МII). Їх дослідження показали наявність
нормального ядра і цитоплазми у кріоконсервованих GV ооцитах миші, які
були схильні до дозрівання і імплантації. Проте в разі ооцитів на стадії МII
спостерігалося збільшення частоти анеуплоідії. Заморожування GV ооцитів
може обійти деякі потенційні проблеми, які зустрічаються у MII ооцитів, такі
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як дезорганізація веретена поділу, розсіювання хромосом і пов’язаний з цим
низький рівень запліднення [102, 125, 177, 103 178]. Так, в процесі дозрівання, в
оолеммі відбувається ряд хімічних і фізичних модифікацій, що призводять до
зміни проникності мембрани як для води, так і для КП, що визначає збереження
клітин під час кріоконсервування [98].
Отримані in vitro дані безумовно потребували перевірки в умовах in vivo.
Саме тому наступний підрозділ був присвячений аналізу даних щодо
використання кріоконсервованої оваріальної тканини при трансплантації.
1.3. Застосування

кріоконсервованої

оваріальної

тканини

в

експериментальній біології та клінічній медицині
Трансплантація

репродуктивних органів

викликала

зацікавленість

вчених і лікарів ще з 19-го сторіччя. Вперше в 1853 році Пол Берт зробив
коротке повідомлення в тезах щодо трансплантації яєчників [115]. На той час
результати були незадовільні і набули актуальності лише через 30 років, коли
зародилась нова дисципліна – ендокринологія. Метод трансплантації надав
змогу вирішити питання, які ставила ця наука [179].
Роберт Моріс у 1885 р. здійснив першу трансплантацію яєчників
людини у вигляді окремих частин, покладаючись на швидку реваскуляризацію
тканини. Успішна аутотрансплантація яєчників кролика до широкої зв’язки
матки в черевній порожнині була виконана Кнауером у 1886 р., відмічалась
овуляція як доказ їх нормального функціонування [179].
На початку 20-го сторіччя відкриття в області хірургії надали змогу
удосконалення методів трансплантації. А саме в 1902 році Каррель отримав
Нобелівську преміюза описання методів виконання судинного анастомозу для
ряду органів для трансплантації, у тому числі і яєчників [180].
Robertson G. в 1930 році була зроблена перша доповідь про успішну
ортотопічну трансплантацію яєчника миші [181]. Кількома роками пізніше
Russel W. та Hurt J. з Лабораторії Джексона опублікували свої роботи по
45

трансплантації яєчника [182]. Модифікація техніки трансплантації за рахунок
використання половини яєчника дозволила дослідити репродуктивну функцію
лабораторних тварин з патологією розмноження [183].
Принцип методу трансплантації для лабораторних тварин був докладно
описаний в 1955 році Krohn P. [184]. Вчений виділяв 2 способи імплантації:
ортотопічний, коли трансплантат поміщають в місце видаленого яєчника і
гетеротопічний, при якому трансплантація здійснюється в невластиве яєчнику
місце. При цьому тканину яєчника ріжуть на фрагменти (1–2 мм) з метою
мінімізації гіпоксії.
Стійкі до ішемії примордіальні фолікули локалізуються на периферії і
першими піддаються реваскуляризації. Проте, не дивлячись на ці фізіологічні
переваги, до моменту реваскуляризації (починається більш ніж через 48 годин
після імплантації) виникають ішемічно-реперфузійні пошкодження тканини
[119, 185, 186]. Період без кровопостачання негативно впливає не тільки на
фолікули, а також на стромальні елементи, які схильні до впливу ішемії.
Uzumcu M. et al. [187] повідомили, що пошкодження периваскулярних і
ендотеліальних клітин у тому числі негативно впливає на фолікулогенез в
трансплантатах яєчників.
У роботі [188] була

показана

різна

динаміка

фоллікулогенезу

свіжовиділеної оваріальної тканини мишей залежно від сайту трансплантації.
Так, розвиток фолікулів і жовтих тіл було виявлено на 4 тижні після
гетеротопічної трансплантації і на 6 тижні після ортотопічної, причому у 33%
тварин-реципієнтів

відзначалася

вагітність.

Після

трансплантації

кріоконсервованої тканини вагітність у тварин-реципієнтів була відсутня на тлі
відновлення ендокринної функції у 86%.
У роботах Wang X. et al. було показано формування антральних
фолікулів і жовтих тіл в експериментах з накладенням судинного аностамозу
при ортотопічній трансплантації кріоконсервованого яєчника у 57% тварин
Зміна техніки трансплантації цілого яєчника, а саме: імплантування його без
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судинного анастомозу призводило до народження нащадків в 73–80% випадках
[157].
У сучасній літературі численні роботи присвячені дослідженню
розвитку трансплантатів кріоконсервованої оваріальної тканини овець, оскільки
вона має густу фіброзну строму і високу щільність примордіальних фолікулів в
корковому шарі, що відповідає морфології яєчників людини. Gosden R. et al.
[19] показали відсутність відмінностей у функціонуванні трансплантатів як
свіжовиділеної, так і кріоконсервованої оваріальної тканини. Фрагменти
кортикального шару яєчників піддавали повільному заморожуванню під
захистом

ДМСО,

після

чого

трансплантували

кастрованим

тваринам.

Гістологічний аналіз фолікулогенезу проводили через 9 місяців після операції.
При цьому, як для свіжовиділеної, так і для кріоконсервованої тканини на тлі
сильного

виснаження

пулу

примордиальних

фолікулів

відмічалося

функціонування трансплантатів, крім того в подальшому було отримано
потомство.
Для оцінки ендокринної функції Baird D. et al. (1989) провели
кріоконсервування і подальшу аутотрансплантацію фрагментів оваріальної
тканини овець. Експериментальні результати показали, що, незважаючи на
різке скорочення початкової кількості фолікулів, циклічна функція яєчників
зберігалася протягом 2 років після трансплантації [114].
Дослідження

[117]

функціональної

здатності

кріоконсервованої

оваріальної тканини приматів при ксенотрансплантації під капсулу нирки
оваріоектомованим імунодефіцитним мишам показали відновлення естрогенної
функції на 16–20 день після трансплантації, а також наявність всіх стадій
фолікулогенезу на 21–32 день [117].
Незважаючи на наведені вище результати, ключовим фактором
відновлення ендокринної та репродуктивної функції та обмеження успіху даної
процедури,

залишається

збереження

максимального пулу життєздатних

фолікулів в посттрансплантаційному періоді. Було показано [115, 189], що
близько 50% примордіальний фолікулів від загального пулу гине в результаті
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ішемічних ушкоджень протягом першого тижня, тобто знижується тривалість
функціонування

трансплантата

і можливість відновлення

фертильності.

Ступінь ішемічних ушкоджень яєчника визначається такими параметрами, як
розмір фрагментів тканини, а також швидкість і ступінь васкуляризації області
трансплантації. В останнє десятиліття в літературі широко обговорюються
питання, пов’язані із застосуванням різних методів зниження ступеня
ішемічного пошкодження. Gavish Z. et al. (2004) проводили порівняльний аналіз
функції оваріальної тканини вівці при трансплантації фрагментів звичайної
товщини (1–2 мм) і більш тонких (0,5–0,9 мм) [190]. Свіжі або кріоконсервовані
зразки були ксенотрансплантовані стерилізованим імунодефіцитним мишам
(n = 49). Трансплантати всіх груп спостереження були вилучені через 7 днів для
аналізу. Встановлено, що трансплантація як свіжої, так і кріоконсервованої
тканини призводить до відновлення гормональної секреції і фертильності.
Проте «вигорання» фолікулів було більш інтенсивним в тонко підготовлених
фрагментах тканини. В цьому випадку спостерігався обширний фіброз у всіх
досліджуваних групах. Отже, зменшення товщини трансплантата не призвело
до позитивного ефекту при реваскуляризації. Запропоноване Ferreira M. et al.
(2000), Revel A. et al. (2001) припущення [191, 192], що зменшення розміру і
товщини фрагмента тканини для трансплантації могли б знизити ступінь
ішемічних ушкоджень в результаті прискорення васкуляризації не отримало
експериментальних

доказів.

Отриманий

протилежний

результат

був

інтерпретований як можлива втрата зростаючих фолікулів при механічному
подрібненні фрагментів тканини яєчника [190].
У роботі Lee D.M. et al. (1994) досліджували розвиток трансплантатів
оваріальної тканини приматів в умовах гетеротопічної трансплантації в різні
сайти: під капсулу нирки, підшкірно і в очеревину. Ендокринна функція
відновлювалась у всіх досліджуваних групах.Максимальне число фолікулів, що
розвиваються спостерігалося в трансплантаті, розташованому в черевній
області. У цій експериментальній групі було вилучено 23 фолікула, що містили
8 життєздатних ооцитів. Шість яйцеклітин були запліднені за допомогою
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інтрацитоплазматичної ін’єкції сперматозоїда (ІКСІ), після чого чотири
ембріона досягли 5 клітинної стадії. Після ембріотрансферу морул була
отримана вагітність при сурогатному материнстві [193].
У

сучасній

літературі

існують

припущення,

що

фактор

росту

фібробластів, трансформуючий фактор росту-β, судинний ендотеліальний
фактор росту (VEGF), а також рівень гонадотропінів в організмі можуть
стимулювати реваскуляризацію трансплантата [194].
Schnorr J. et al. (1992) досліджували функцію трансплантатів оваріальної
тканини приматів при введенні VEGF для прискорення васкуляцізаціі.
Протягом 120 днів проводився аналіз вагінальних мазків, гормональний аналіз
крові з вимірюванням концентрації статевих (естрадіол, прогестерон) і
гіпофізарних гормонів (ЛГ і ФСГ). Показано, що застосування VEGF
призводило до зменшення часу функціонування трансплантатів [195].
Таким чином, незважаючи на наведені вище успішні експериментальні
роботи з трансплантації кріоконсервованої оваріальної тканини, відновлення
дітородної функції носить несистемний характер. Це пов’язано з тим, що різні
спроби збільшити пул життєздатних фолікулів за рахунок зниження ішемічних
ушкоджень, на сьогоднішній день виявилися неефективними. Отже, необхідна
подальша

оптимізація

існуючих

протоколів

кріоконсервування

та

трансплантації оваріальної тканини для стандартизації даного методу.
Можливості

трансплантації

оваріальної

тканини

для

клінічного

застосування розглядаються вченими і лікарями протягом багатьох років.
Проте тільки на початку 20 сторіччя трансплантація репродуктивних
органів

набула

широкого

поширення

в

практиці

для

відновлен ня

ендокринної та репродуктивної функції у жінок. Дослідження, проведені
Hovatta O. et al. в 1986 році [20], показали стійкість оваріальної тканини
людини до низькотемпературного консервування під захистом ДМСО або
в поєднанні 1,2-ПД і сахарози. При цьому структурна цілісність фолікулів
і компонентів строми, а також неушкоджена архітектоніка тканини після
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заморожування-відігріву

дали

підставу

авторам

припускати,

що

існує

можливість її подальшого використання для трансплантації. Стійкість
оваріальної тканини до кріоушкоджень, а саме, високій рівень збереження
примордіальних фолікулів були підтверджені й іншими дослідниками [28, 196].
У сучасній репродуктивній медицині одним з можливих підходів
відновлення ендокринної функції і фертильності у жінок при патологіях
яєчників різного генезу може стати комплексне застосування методів
трансплантації

кріоконсервованої

оваріальної

тканини

(орто-

або

гетеротопічною) в поєднанні з допоміжними репродуктивними технологіями
(екстракорпоральне запліднення (ЕКЗ)), дозрівання фолікулів in vitro.
Ортотопічна трансплантація яєчника або його фрагментів здійснюється
лапароскопічно в область малого тазу. При цьому фрагменти
коркового шару оваріальної тканини трансплантують на мозкову речовину
яєчника з накладенням судинних анастомозів, або ж формується перитонеальна
кишеня на поверхні очеревини поруч з фімбріями і судинною мережею яєчника
[197].
При ортотопічній трансплантації забезпечуються природні фактори для
оптимального розвитку фолікулів (температура, тиск, паракринні фактори і
кровопостачання), що може призвести до природної вагітності в разі
прохідності маткових труб [198, 199].
Перша ортотопічна трансплантація оваріальної тканини людини була
виконана Oktay K. і Karlikaya G. (1990) 29-річній пацієнтці з двосторонньою
оваріоектомією

фрагменти

кріоконсервованоїоваріальної

тканини

трансплантували лапароскопічно в перитонеальну кишеню в області малого
тазу. При цьому відзначалося відновлення кровопостачання трансплантата,
розвинення фолікула розміром 17 мм і менструального циклу після
гормональної стимуляції протягом 10 міс [200].
Radford J. et al. (1991) проводили забір і кріоконсервування тканини
яєчника

у 36-річної пацієнтки з

лімфомою Ходжкіна

перед

курсом

високодозової хіміотерапії. Після настання менопаузи пацієнту була проведена
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ортотрансплантація двох фрагментів оваріальної тканини на поверхню
яєчників. Через 8 місяців було відзначено підвищення рівня статевих гормонів і
один менструальний цикл. На думку авторів це було пов’язано з недостатньою
кількістю життєздатних фолікулів фрагментах оваріальної тканини, що
трансплантуються [201].
У 1994 році Donnez J. et al. опублікували дані про першу вагітність і
народження

дитини

при

трансплантації

кріоконсервованих

яєчників.

Заморожування яєчника було виконано в 1987 році перед курсом хіміотерапії
25-річної пацієнтки з IV стадією лімфоми Ходжкіна. У 1993 році провели
аутотрансплантацію

одного

великого

і

35

маленьких

фрагментів

кріоконсервованої тканини яєчника в перитонеальну кишеню, розташовану
дуже близько до судин правогояєчника і фімбрій фаллопієвої труби. Аналіз
концентрації 17b-естрадіолу, наявність овуляторного циклу з 5 по 9 місяць
після імплантації. Слід зазначити, що через 11 місяців пацієнтка завагітніла і
згодом народила здорову дитину [179].
У 1995 році Meirow D. et al. повідомили про успішну ортотопічну
аутотрансплантацію кріоконсервованої тканини яєчника у пацієнтки після
пересадки кісткового мозку і хіміотерапії. У цьому випадку через вісімьмісяців
після трансплантації спостерігалася перша спонтанна менструація,а ще через
місяць

друга. Після встановлення циклу був проведений забір зрілої

яйцеклітини для подальшої процедури ЕКЗ, в результаті якої народилася
здорова дитина вагою 3000 г. [197].
До 2003 року було проведено 60 ортотопічних трансплантацій
кріоконсервованої тканини яєчників з використанням повільного режиму
заморожування-відігріву в дослідних центрах Європи [202]. У 93% випадків
було відзначено відновлення активності яєчників. При цьому з 60 жінок 11
завагітніли, шестеро з них народили 12 здорових дітей [198]. Слід зазначити,
що вагітність наступала у жінок молодше 30 років [202], що, мабуть,
обумовлено великим фолікулярним пулом на момент кріоконсервування.
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Проте, незважаючи на те, що ортотопічну трансплантація створює
можливість відновлення фертильності в сприятливих природних умовах, існує
ряд недоліків цього методу. По-перше, операція трансплантації в цьому
випадку є інвазивною, а по-друге, об’єм трансплантата обмежується площею
яєчника, що значно знижує кількість фолікулів потенційно здатних до розвитку
і подальшого запліднення [7]. Більш простою процедурою і економічно
ефективною є гетеротопічна трансплантація, незв’язана з обмеженнями в
кількості

пересаджуваних

фрагментів.

При

цьому

оваріальна

тканина

імплантується під шкіру передньої черевної стінки або в область передпліччя,
що дає можливість спостерігати за розвитком фолікулів і проводили аспірацію
для подальшого ЕКЗ. Дана процедура є оптимальною для пацієнтів при
наявності спайок в області малого тазу і може бути при необхідності проведена
повторно [198, 203, 204].
Leporrier M. et al. (1977) показали відновлення менструального циклу у
пацієнтки з лімфомою Ходжкіна після курсів хіміотерапії при гетеро топічній
трансплантації лівого яєчника під шкіру передпліччя з накладенням судинного
анастомозу [205]. Аналогічна підшкірна трансплантація коркового шару
яєчників на глибину 1 см в фасцію плеча променевого м’яза була здійснена 35річній пацієнтці з карциномою шийки матки [206]. Протягом шести тижнів
після операції рівень ФСГ і ЛГ залишався в межах, характерних для
постменопаузи. Через десять тижнів ультразвукове дослідження трансплантата
показало наявність чотирьох антральних фолікулів і одного домінантного
розміром 15 мм. При цьому спостерігався щомісячний фолікулярний ріст, хоча
рівень прогестерону сягав постовуляторного.

На

120–226

день після

трансплантації по завершенню замісної гормональної терапії відзначалися
низька концентрація ФСГ і ЛГ в крові. Цікаво відзначити, що в цьому випадку
ліктьова судина взяла на себе роль вени яєчників, про що свідчить підвищення
рівня естрадіолу в 10 разів відносно даного показника в периферичній вені. З
трансплантата було отримано фолікул розміром 14 мм, що містив ооцит на
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стадії поділу метафаза- I. Проте, після його дозрівання in vitro процедура ІКСІ
не привела до запліднення.
Oktay K. et al. (1991) трансплантували тканину яєчника в медіальну зону
передпліччя 37-річній пацієнтці з двосторонньою оваріоектомією і щільними
тазовими спайками. Наряду з замісною гормональною терапією через шість
місяців після трансплантації ультра звукове дослідження (УЗД) показало
розвиток фолікула розміром до 7,5 мм. Скасування замісної гормональної
терапії не викликало порушення менструального циклу. Через десять місяців
після трансплантації була зареєстрована спонтанна овуляція [207].
В роботі [208] описаний випадок гетеротопічної трансплантації
кріоконсервованої оваріальної тканини 36-річній пацієнтці з II стадією раку
молочної залози, якої раніше була проведена двостороння мастектомія з
розтином лімфатичного вузла. При цьому кортикальний шар тканини був
імплантований в область прямої фасції очеревини. В цьому випадку
передпліччя не могло служити сайтомтрансплантації в зв’язку з попередньою
обширною пахвовою лімфодіссекцією. У процесі розвитку трансплантата було
вилучено 20 ооцитів, вісім з яких досягли запліднення за допомогою процедури
ЕКЗ. Тільки один ооцит розвинувся до 4 клітинної стадії ембріона, проте
вагітність після імплантації не наступила. Oktay K. (1994) і співавт встановили,
що в разі гетеротопічною трансплантації розміри зрілих фолікулів набагато
менше, ніж при ортотопічній і досягали діаметру 10–12 мм і 16–17 мм,
відповідно. Авторами було висловлено припущення, що виявлена різниця в
розмірах зрілих фолікулів є результатом просторових обмежень, а не швидкості
дозрівання (середня тривалість фолікулогенезу була порівнянна з фізіологічною
нормою) [208].
Перша успішна вагітність при гетеротопічній трансплантації була
отримана Stern C. і Gook D. в 2003 році. У 1991 пацієнтці у віці 21 рік була
проведена лівобічна оваріоектомія на ранній стадії раку клітин гранульози.
Через 4 роки після проходження курсу протиракової терапії було виконано
вилучення тканини правого яєчника для кріоконсервування з використанням
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1,2-ПД і сахарози [209]. У 2000 році пацієнтці трансплантували 60 фрагментів
кріоконсервованої оваріальної тканини в праву і ліву латеральну стінку таза,
передню черевну стінку і в підочеревинну область [210]. Вперше за чотири з
половиною місяці було виявлено відновлення ендокринної функції. В даний
період часу вченим вдалося отримати три зрілих ооцита для запліднення і
зробити підсадку двох ембріонів, проте вагітність не наступила. Через 2 роки
при відсутності клінічних симптомів менопаузи цій пацієнтці було повторно
трансплантовано 30 фрагментів кріоконсервованої тканини яєчника в область
попередніх трансплантатів для збільшення пулу зрілих ооцитів. Поряд з цим,
було проведено цикл стимуляції дозрівання ооцитів рекомбінантним ФСГ, ЛГ і
антагоністомгонадоліберину, в результаті чого в правій передній черевній
стінці спостерігався розвиток двох фолікулів розміром 16 і 18 мм. Їх овуляція
була ініційована на стадії MII рекомбінантним хоріоничним гонадотропіном.
Обидва ооцита пройшли процедуру ІКСІ, в результаті якої розвились два
ембріона 8 і 5 клітинної стадії розвитку. На 4 тижні гестації був отриманий
початковий

позитивний

тест

на

вагітність,

наявність

дихоріальної

діамніотичної двійні на трансвагінальному УЗД було зареєстровано на 6 тижні
[208].
Незважаючи на те, що народження дітей було досягнуто після
ортотопічної трансплантації, відсоток успішних операцій залишається досить
низьким, оскільки в більшості випадків відбувається загибель основного пулу
фолікулів в результаті посттрансплантаційної ішемії. Сайти гетеротопічної
трансплантації забезпечують ряд технічних переваг для прискорення процесу
відновлення кровопостачання трансплантата. Проте в цьому випадку зміна
температурного режиму і відсутність внутрішньовуляторних ендокринних і
паракринних факторів призводить до розвитку більшого числа атретичних
фолікулів.
Таким чином, кріоконсервування і трансплантація оваріальної тканини –
технологія яка інтенсивно розвивається, як в області експериментальної
біології, так і в клінічній медицині. На сьогоднішній день за протоколом одного
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з найбільших центрів кріоконсервування (Кріобанк Бонн) життєздатність
фолікулів після заморожування-відігріву складає 77–93% [211], Проте в стромі
відзначається зменшення рівня споживання глюкози, що вказує на знижений
метаболізм в тканині. Ці дані свідчать про необхідність удосконалення методу
кріоконсервування оваріальної тканини, оскільки для повноцінного процесу
фолікулогенезу необхідно збереження всіх структурних компонентів тканини
яєчника. Крім того, в результаті ішемічних посттрансплантаційних ушкоджень
з 500–1000 примордіальних фолікулів гине приблизно 50%, що є критичним
показником для відновлення репродуктивної функції [212, 213].
Аналіз, наведених вище літературних даних, дозволяє зробити висновок,
що на даний момент не існує оптимального протоколу кріоконсервування та
трансплантації оваріальної тканини. Це обумовлює необхідність подальших
досліджень як для створення банків генофонду рідкісних видів тварин так і для
збільшення відсотка успішних трансплантацій кріоконсервованої оваріальної
тканини, що призводять до народження здорових дітей у клінічній практиці.
Прискорити досягнення в цій сфері можливо шляхом проведення подальших
експериментів на тваринах.
Як зазначалося вище, розмір трансплантатів оваріальної тканини і місце
імплантації – це основні фактори, що визначають тривалість ішемії. Під час
повного видалення яєчників однією з проблем є збереження репродуктивного
тракту [214], оскільки він втрачає функціональну здатність. Проте, якщо яєчник
реципієнта видалити не в повному обсязі, в подальшому важко визначити з
якого яєчника (власного або трансплантованого) виникло потомство [117, 215,
216]. Таким чином, метод ортотопічної трансплантації має ряд технічних
складнощів при дослідженнях. Тому для вивчення розвитку трансплантатів
оваріальної

тканини

більш

оптимальним

методом

є

гетеротопічна

трансплантація. У сучасній літературі описані сайти, які можуть забезпечити
високий рівень кровопостачання трансплантата.
В експериментах на лабораторних тваринах трансплантацію оваріальної
тканини проводили внутрішньочеревинно [217] під капсулу нирки [168, 116,
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217, 218], або підшкірно [186, 187]. У випадку підшкірних трансплантатів
відмічались недостатнє кровопостачання і зміна судинної цілісності [219], що
призводило до відсутності трансплантатів в посттрансплантаційний період.
Donnez J. et al. [179] припустили, що, оскільки підшкірний оваріальний
трансплантат розміщується близько до поверхні тіла, то фолікули можуть
зазнавати змін температури і тиску, що може привести до пошкодження
ооцитів. Що в свою чергу призводить до пошкодження цитоскелету і аномалій
мейозу [181].
Вченими [194, 220, 221, 222] в порівняльному аспекті була проведена
трансплантація оівріальної тканини в різні сайти: порожнину бурси, під
капсулу нирки і підшкірно. Краща збереженність фолікулів зазначалась коли
трансплантацію тканини проводили під капсулу нирки. Цей результат
ймовірно, пов’язаний з добрим кровопостачанням трансплантата, що сприяє
його реваскуляризації. Відомо, що нирка отримує приблизно 20% серцевого
виходу і підвищену концентрацію ангіогенних факторів росту. Ймовірно, що і
ренін-ангіотензинова система нирок впливає на фолікулогенез і дозрівання
яйцеклітин в трансплантатах, розташованих під капсулою нирки [222, 223].
Таким чином, трансплантація оваріальної тканини під ниркову капсулу являє
собою ідеальне місце, з одного боку, для швидкої реваскуляризації, з іншого для легкого вилучення та аналізу морфології трансплантатів [224, 225, 226].
У зв’язку з цим ми вважали за доцільне при постановці власних
досліджень вивчити морфофункціональний стан трансплантатів у вигляді
кріоконсервованої оваріальної тканини в організмі тварин-реципієнтів на
основі аналізу гістологічних препаратів

трансплантатів

та

визначення

показників рівня статевих гормонів в плазмі крові тварин-реципієнтів. А у
якості сайту для трансплантації використовувати підниркову капсулу.
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РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Експерименти

проведені

відповідно

до

«Загальних

принципів

експериментів на тваринах», схваленими V Національним конгресом з біоетики
(Київ; 2003) і узгоджені з положеннями «Європейської конвенції про захист
хребетних тварин, що використовуються для експериментальних та інших
наукових цілей» (Страсбург, 1976). На прведення роботи отриманий дозвіл
комітету по біоетики ІПКіК НАН України (Протокол №4 від 26.11.13). У роботі
було використано 317 тварин. Кожний експеримент був повторений не менше 5
разів.
2.1. Дизайн дослідження
Вивчення дії електролітних і неелектролітних компонентів у складі
середовища насичення 1,5 і 3,0 М 1,2-ПД на збереженість структури
оваріальної тканини.

Встановлення оптимального режиму насичення/відмивання фрагментів
оваріальної тканини 1,5 і 3,0 М розчинами КП (1,2-ПД або ДМСО).

Визначення залежності режиму заморожування (з ІК, без ІК) від типу КП
та його кінцевої концентрації на рівень пошкодження оваріальної
тканини.

Вивчення функціонування трансплантатів оваріальної тканини після
кріоконсевування за режимами, що досліджувались.
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2.2. Вилучення оваріальної тканини
Матеріалом дослідження служили фрагменти (1×1 мм, товщиною 1–2
мм) оваріальної тканини щурів лінії Вістар. Тварини утримувалися в
стандартних умовах віварію ІПКіК НАН України. Тканину яєчників щурів
вилучали у декапітованих тварин після відповідного знеболювання і поміщали
в

фосфатно-сольовий

(«Київмедпрепарат»,

буфер,

який

Україна)

і

містив
75

10

мг/мл

мг/мл

стрептоміцину

бензилпеніциліну

(«Київмедпрепарат») при 22°C. Жир і брижа були відокремлені у стерильній
чашці Петрі, після чого проводили фрагментацію тканини [117].

2.3.

Насичення/відмивання

оваріальної

тканини

розчинами

проникаючих КП
В якості КП, для насичення оваріальної тканини, були використані
ДМСО («Sigma», США) або 1,2-ПД («Sigma»). Насичення КП проводили
ступінчато при кімнатній температурі (22°С): від 0 М КП (30 хв) до 1,5 М КП
(30 хв) і до 3,0 М КП.
2.3.1. Насичення оваріальної тканини 1,2-ПД
Розчини КП готували на основі наступних вихідних середовищ: 1 –
ДМЕМ (300 мОсмоль/л); 2 – ДМЕМ, що містив додатково 100 мМ NaCl
(496 мОсмоль/л); 3 – ДМЕМ, що містив додатково 200 мМ сахарози
(534 мОсмоль/л) (табл. 2.1).
Таблиця 2.1
Насичення фрагментів оваріальної тканини 1,2-ПД
КП

1,2-ПД

Насичення при
середовище 1 середовище 2 середовище 3
22 ºС
Крок 1 (30 хв)
1,5 M
1,2-ПД+
середовище (1, 2, 3) ДМЕМ
ДМЕМ + 100 ДМЕМ, 200
мМ NaCl
мМ сахарози
Крок 2 (30 хв)
3,0 M
1,2-ПД+
середовище (1, 2, 3)
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2.3.2. Насичення/відмивання оваріальної тканини 1,2-ПД і ДМСО
Розчини КП на основі наступних вихідних середовищ: 1 – ДМЕМ;
2 – ДМЕМ, що містив додатково 10% ЕТС; 3 – ДМЕМ, що містив додатково
200 мМ сахарози. Насичення КП проводили поетапно при кімнатній
температурі (22°С): від 1,5 М КП (30 хв) до 3,0 М КП (30 хв) (табл. 2.2).
Відмивання КП здійснювали ступінчато при кімнатній температурі
(22ºС) за допомогою двох різних режимів (табл. 2.3).
Таблиця 2.2
Насичення фрагментів оваріальної тканини КП
КП

1,2-ПД
/ДМСО

Насичення при
середовище 1 середовище 2 середовище 3
22 ºС
Крок 1 (30 хв)
1,5 M
КП
+
середовище (1, 2, 3) ДМЕМ
ДМЕМ + 10
ДМЕМ, 200
% ЕТС
мМ сахарози
Крок 2 (30 хв)
3,0 M
КП
+
середовище (1, 2, 3)
Таблиця 2.3
Відмивання КП з оваріальної тканини

Відмивання при 22 ºС
Крок 1 (10 хв)
Крок 2 (10 хв)
Крок 3 (10 хв)

Режим 1
ДМЕМ,
249 мМ
сахарози, 1,5 M КП
ДМЕМ
249 мМ
сахарози,
ДМЕМ

Режим 2
ДМЕМ
+
500 мМ
манітолу + 1,5 M КП
ДМЕМ
+
500 мМ
манітолу
ДМЕМ
+
249 мМ
манітолу

2.4. Оцінка пошкодження тканини після насичення/відмивання КП
Після

насичення/відмивання

КП

фрагменти

оваріальної тканини

інкубували в середовищі ДМЕМ («Sigma») протягом 60 хв при температурі
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37°С

в

СО2 інкубаторі («Thermoscientific»,

інкубаційного

періоду,

зразки

фіксували

США).

для

В

кінці

якісного

і

кожного

кількісного

морфологічного аналізу [227].
2.4.1. Оцінка морфології фолікулів у напівтонких зрізах на етапі
насичення – відмивання КП. Дослідження напівтонких зрізів
Для

більш

насичення/відмивання

повної
КП,

оцінки
був

морфології

проведений

фолікулів

морфологічний

на

етапі

аналіз

з

використанням фрагментів яєчників з контрольної і експериментальної груп.
Для отримання зразків свіжого контролю проводили вилучення яєчників, з
подальшою фрагментацією коркового шару (1-2 мм), одразу після їх фіксували
і готували для гістологічного дослідження.
2.4.2. Приготування напівтонких зрізів яєчників
Фіксацію здійснювали в 2,5% глутаровому альдегіді в 0,1 М
какоділатному буфері і залишали для фіксації на ніч. Згодом ці фрагменти
промивали в буфері, обробляли осмієм, фарбували в блоках уранілацетатом,
зневоднювали в зростаючих концентраціях етанолу, і заливали в епоксидну
смолу [228]. Напівтонкі зрізи, 0,5–1 мкм товщиною, фарбували 1%
толуїдиновим синім в 1% водному розчині бури (кожен третій зріз) для
виявлення

фолікулів

[229,

230]

за

допомогою

світлової

мікроскопії

(«AmScopeIN300T-FL», США) та пакету прикладних програм «Axio Vision
Release 4.7.2» («Carl Zeiss», Німеччина).
Було підраховано число нормальних і дегенеративних фолікулів. Щоб
уникнути повторного рахунку одного і того ж фолікула, в зрізі аналізували
тільки фолікули з видимим ядром. Кількість нормальних і дегенеративних
фолікулів виражали у відсотках по відношенню до загальної кількості
фолікулів у зразку. Деструктивні зміни фолікулів (рис. 2.1) були оцінені за
наступною класифікацією [230, 231, 232]:
нормальні фолікули – мають цілісний ооцит з круглим ядром (в центрі
якого знаходиться конденсований хроматин у вигляді компактної сферичної
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структури)

і

ядерцем,

з

однорідною

ооплазмою,

оточений

добре

організованими, щільно розподіленими клітинами гранульози і цілісною
базальною мембраною (рис. 2.1, А);
дегенеративний тип 1(Т1) – зменшений в об’єміооцит з пікнотичним
ядром, спостерігається порушення міжклітинного контакту у шарі клітин
гранульози (рис. 2.1, Б);
дегенеративний тип 2 (Т2) – стиснутий ооцит з пікнотичним ядром,
клітини гранульози дезорганізовані і втрачають контакт з ооцитом (рис. 2.1, В).

Pис. 2.1. Гістопрепарат напівтонких зрізів оваріальної тканини після
фарбування толуїдиновим синім. Де, А – нормальний фолікул; Б –
дегенеративний тип 1; В – дегенеративний тип 2; О – ооцит, Г – гранульозні
клітини, Я – ядро, ЗП – зона пелюціда, Т– клітини теки, * – акумуляція рідини
Дослідження гістологічних препаратів напівтонких зрізів здійснювали за
допомогою мікроскопа з вбудованою камерою «Axio Observer Z1» («Carl
Zeiss») з об’єктивом «Plan Fluor» ×20 і ×40.
2.4.3. Вимірювання об’єму ооцитів в структурі тканини
Від двох до чотирьох зрізів оваріальної тканини від кожної самки
фарбували,

як

було

описано

раніше,

розмір

ооцитів

аналізували

з

використанням комп’ютерної програми «Axio Vision Release 4.7.2» («Carl
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Zeiss»), об’єм клітин розраховували згідно за формулою V = 0,75224 (А)1,5
[126]: де А – площа поперечного перерізу ооцита.
Відносні зміни об’єму ооцита в розчинах з КП, визначали як Vдосл/Vк, де
Vдосл – об’єм ооцита в дослідній групі, Vк – обє’м інтактного ооцита.
2.5. Кріоконсервування фрагментів оваріальної тканини
В якості контейнерів для заморожування використовували кріоапмпули
об’ємом 2 мл («Nunc», США). Загальний об’єм зразка, що заморожувався
становив 1,5 мл.
Ре заморожувача. Реєстрацію програми заморожування проводили по
еталонному зразку за допомогою мідь-константанової термопари і самописця
Endim 622.01 («VEB MS», Німеччина).
Вимірювальний спай термопари знаходився в геометричному центрі
зразка. В якості еталонного зразка використовували розчин кріоконсервуючого
середовища, яке було аналогічним до вживаного в досліджуваних зразках в
кожному експерименті.
Заморожування зразків оваріальної тканини проводили за двома
режимами,

що

відрізняються

наявністю

або

відсутністю

процедури

температурної ініціації кристалоутворення (ІК). Критерієм для вибору початку
температурної ініціації кристалоутворення служили температура кристалізації
розчину кріоконсервування, що використовували та середнє значення можливої
температури перезаморожування зразка при даній швидкості заморожування
[233].
Режим 1: заморожування з постійною швидкістю 1 град/хв, додатково
вводили процедуру температурної ініціації кристалоутворення, далі до –40°С з
наступним зануренням в рідкий азот.
Режим 2: заморожування з постійною швидкістю 1 град/хв до –40°С з
наступним зануренням в рідкий азот.
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Зразки, заморожені згідно різним режимам заморожування, відтаювали
на водяній бані при 42°С до появи рідкої фази (1,5 хв).

2.6. Визначення рівня ТБК активних продуктів у фрагментах
оваріальної тканини
Концентрацію ТБК-активних сполук у гомогенаті тканини визначали за
реакцією між малоновим діальдегідом (похідні) і тіобарбітуровою кислотою,
яка в умовах високої температури та кислого середовища (рН 3,0) утворює
триметиновий комплекс рожевого кольору. Величину поглинання забарвленого
розчину вимірювали на СФ-46 («ЛОМО», Росія) при λ 532 нм. Результати
виражали в вигляді мкмоль на мг тканини [234].
Концентрацію ТБК активних продуктів в гомогенаті оваріальної
тканинии, що кріоконсрвовали визначали одразу після відмивання розчинів КП,
а також після подальшої інкубації в СО2 інкубаторі в середовищі ДМЕМ.
Інкубацію проводили в інкубаторі («Thermoscientific») протягом 3-х, 24-х год.
2.7. Гетеротопічна трансплантація
Функцію оваріальної тканини після впливу кріоконсервування вивчали
методом трансплантації під капсулу лівої нирки щурів. Для проведення
експериментальної роботи тварини були розділені на наступні групи: група К1
– контрольна (інтактні тварини), група К2 – тварини з двосторонньою
оваріоектомією, група К3 – тварини з трансплантатами свіжовиділеної
оваріальної тканини,
група

1

–

тварини

з

трансплантатами

оваріальної

тканини

кріоконсервованої під захистом 1,5 М 1,2-ПД режимом заморожування 1 (з ІК);
2 – тварини з трансплантатами оваріальної тканини кріоконсервованої
під захистом 3,0 М 1,2-ПД режимом заморожування 1 (з ІК);
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3 – тварини з трансплантатами оваріальної тканини кріоконсервованої
під захистом 1,5 М 1,2-ПД режимом заморожування 2 (без ІК);
4 – тварини з трансплантатами оваріальної тканини кріоконсервованої
під захистом 3,0 М 1,2-ПД режимом заморожування 2 (без ІК);
5 – тварини з трансплантатами оваріальної тканини кріоконсервованої
під захистом 1,5 М ДМСО режимом заморожування 1 (з ІК);
6 – тварини з трансплантатами оваріальної тканини кріоконсервованої
під захистом 3,0 М ДМСО режимом заморожування 1 (з ІК);
7 – тварини з трансплантатами оваріальної тканини кріоконсервованої
під захистом 1,5 М ДМСО режимом заморожування 2 (без ІК);
8 – тварини з трансплантатами оваріальної тканини кріоконсервованої
під захистом 3,0 М ДМСО режимом заморожування 2 (без ІК).
2.7.1. Експериментальна модель оваріоектомії
Трансплантацію оваріальної тканини в усіх групах здійснювали
одночасно з двосторонньою оваріоектомією. Операції статевозрілим щурам
лінії Вістар проводили в стерильних умовах згідно відповідного знеболювання.
Для проведення операції використовували: операційний мікроскоп, скальпель
офтальмологічний, ножиці для мікрохірургії, очні анатомічні та хірургічні
пінцети, затискачі хірургічні, голкотримач, хірургічні голки, шовний матеріал,
фізіологічний розчин NaCl, що містить по 100 ОД/мл пеніциліну і
стрептоміцину. Щура фіксували до операційного столика за лапки черевної
стороною догори, обробляли операційне поле на черевці дворазовим
протиранням спиртом; скальпелем робили поздовжній розріз шкіри по середній
лінії довжиною близько 2 см, потім відсепаровували шкіру від м’язового шару.
Вхопивши хірургічним пінцетом м’язовий шар, розрізали його по білій лінії
знаходили матку, слідували по лівому її рогу, далі по яйцепроводу і знаходили
яєчник. Накладали загальну лігатуру на верхню частину яйцепроводу і зв’язку,
що підтримує яєчник, після цього відрізали його ножицями. Аналогічно
проводили оваріоектомію правого яєчника. Операційну порожнину промивали
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фізіологічним розчином з антибіотиками. Розріз черевної стінки зашивали
пошарово. Шов обробляли 3-х відсотковим розчином йоду.
2.7.2. Трансплантація оваріальної тканини під капсулу нирки
В якості сайту для гетеротопічної ауто- і алотрансплантації оваріальної
тканини використовували простір під нирковою капсулою. Доцільність
використання цього сайту трансплантації була показана багатьма науковцями
[220, 221, 222]. Так, високий рівень виживання фолікулів, ймовірно, пов’язаний
з гарним кровопостачанням трансплантата, що сприяє реваскуляризації. При
цьому, є дані літератури, які підтверджують, що ренін-ангіотензинова система
нирок має вплив на яєчники [223, 235]. У зв’язку з цим, цілком ймовірно, що
ренін-ангіотензинова система нирок впливає на розвиток фолікулів і дозрівання
яйцеклітин в трансплантатах яєчників, розташованих під нирковою капсулою
[222]. Таким чином, трансплантація оваріальної тканини під капсулу нирки
являє собою ідеальне місце, з одного боку, для швидкої реваскуляризації, з
іншого – для легкого вилучення та аналізу морфології трансплантатів [224, 225,
226].
Всі операції проводили під наркотизацією. Через м’язовий розріз, що
був вироблений в ході оваріоектомії, звільнявся верхній полюс лівої нирки.
Гострим очним пінцетом порушувалася цілісність ниркової капсули, в
результаті чого утворювалась «кишеня», куди вносився трансплантаційний
матеріал (фрагменти оваріальної тканини), відмитий від КП в дозі 0,15 мг/г
маси тварини (рис. 2.3, А).
Потім нирку зсовували на колишнє місце, операційну порожнину
промивали 0,9% -м розчином NaCl з антибіотиками і накладали пошарово шви.
Сформований шов обробляли 3% розчином йоду.
На 30-ту добу після трансплантації проводили евтаназію тварини згідно
відповідного знеболювання. З внутрішньо-серцевої пункції брали кров для
аналізу, яку центрифугировали при 3000 об/хв. 20 хв. Збирали супернатант,
частина якого йшла на вимір показників ліпідного обміну, а іншу піддавали
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заморожуванню при температурі –18°С для подальшого визначення рівня
статевих гормонів. Вилученні і нирки з трансплантатом представлені на
рис. 2.2, Б.

Рис. 2.2. Вид нирки з трансплантатом оваріальної тканини: А – під час
операції, Б – на 30-ту добу після трансплантації
2.8. Визначення концентрації статевих гормонів в плазмі у тварин
після трансплантації оваріальної тканини
Рівень естрадіолу і прогестерону в плазмі крові тварин-реципієнтів
визначали методом

хемілюмінесцентного іммуноферментного

аналізу з

використанням стандартних тест-наборів STAIA-PACKhsE2G та STAIAPACKPRO

(«TosohCorporation»,

Японія)

згідно

з

інструкцією

та

з

використанням імуноферментного аналізатора («TosohAIA 1199», Японія).
Принцип роботи даних наборів полягає увстановленні рівноваги між
міченими естрадіолом, прогестероном і відповідними до них ендогенними
гормонами аналізованого зразка з антитілами, іммобілізованими на магнітних
кульках. Магнітні кульки промивали для відмивання незв’язаних антитілами
мічених гормонів і згодом інкубували з флюорогенним субстратом, 4метилумбеллиферилфосфатом.
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Концентрацію естрадіолу і прогестерону в досліджуваних зразках
плазми крові розраховували за калібрувальним графіком залежності зв’язаного
гормону від його концентрації в стандартних калібрувальних пробах.
2.9. Визначення показників ліпідного обміну в плазмі у тварин після
трансплантації оваріальної тканини
Вміст

холестерину,

ліпопротеїнів

високої

тригліцеридів визначали фотоколориметричним
стандартних

тест-наборів

(ТОВ

НВП

щільності

методом

за

«Фiлiсiт-дiагностики»

(ЛПВЩ)

і

допомогою
(Україна),

ЗАТ«Диякон-ДС»(Росія)) згідно з відповідною інструкцією.
Принцип методу визначення вмісту холестерину заснований на тому, що
при гідролізі ефірів холестерину холестеринестеразою утворюється вільний
холестерин, який окислюється киснем повітря під дією холестериноксідази з
утворенням еквімолярних кількостей перекису водню. Під дією пероксидази
перекис водню окисляє хромогенні субстрати з утворенням забарвленої
сполуки, інтенсивність забарвлення якої прямо пропорційна концентрації
холестерину в пробі. Вимірювання проводили на СФ-46 («ЛОМО») при
довжині хвилі 480–520 нм.
Визначення концентрації тригліцеридів базується на тому, що ліпаза
каналізує реакцію гідролізу тригліцеридів з утворенням жирних кислот і
еквімолярної кількості гліцерину. Гліцерин при наявності АТФ, гексокінази і
гліцерофосфатоксідази окислюється киснем повітря з утворенням еквімолярних
кількостей перекису водню. Пероксидаза каталізує окислення хромогенних
субстратів перекисом водню в присутності хїлорфенолу з утворенням
забарвленого продукту, інтенсивність забарвлення якого прямо пропорційна
концентрації

тригліцеридів

в

пробі.

Вимірювання

проводили

фотоколориметрично при тій же довжині хвилі 480–520 нм.
Визначення вмісту ЛПВЩ ґрунтується на тому, що фосфовольфрамова
кислота і іони магнію пов’язують хиломікрони, ліпопротеїни дуже низької
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щільності

і

ліпопротеїни

низької

щільності.

Осад

осаджували

центрифугуванням. Фракція ліпопротеїнів високої щільності залишалась в
прозорому супернатанті, в якому визначали вміст холестерину ЛПВЩ
ферментативним фотоколориметричним методом при довжині хвилі 480–520 нм.
2.10. Гістологічні дослідження трансплантатів
Трансплантати для гістологічного дослідження були вилучені разом з
ниркою та фіксували 10% розчином нейтрального формаліну протягом 48 год,
зневоднювали етанолом і заливали розплавленим парафіном. З кожного зразка
робили серійні зрізи всього трансплантата товщиною 10 мкм. Кожен третій зріз
фарбували

гематоксилін-еозином

[236].

Препарати

гістологічних

зрізів

досліджували під світловим мікроскопом при збільшеннях об’єктива ×20 і ×40,
вивчаючи тільки фолікули з видимим ядром для виключення повторного
рахунку одного і того ж фолікула. Мікрофотозйомку проводили за допомогою
мікроскопа («AmScopeIN300T-FL») і пакета прикладних програм для обробки
зображення«Axio Vision Release 4.7.2» («Carl Zeiss»). Для аналізу даних
конфокальної мікроскопії додатково застосовували Zeiss LSM Image Browser
V.4.2.0.121 («CarlZeiss MicroImaging GmbH»а).
На гістологічних зрізах ідентифікували стадії розвитку фолікулів
відповідно до класифікації [231]: примордіальний – ооцит оточений одним
шаром сплощіних гранульозних клітин; первинний – ооцит оточений
одиночним шаром кубічних клітин гранульози; преантральний – ооцит
оточений більш, ніж двома шарами гранульозних клітин, формується
порожнина, яка містить фолікулярну рідину, навколо яких знаходяться
поодинокі тека-клітини; антральний – ооцит збільшений в об’ємі, оточений
кількома шарами гранульозних клітин, з великою порожниною, яка містить
фолікулярну рідину. Клітини з більш ніж одним шаром гранульозних клітин
визначали як зростаючі. Аналіз морфометрії здійснювали за допомогою
комп’ютерної програми «AxioVisionRelease 4.7.2» («Carl Zeiss»).
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2.11. Цитологічне дослідження вагінальних мазків
Клітинний

склад

вагінальних

мазків

дозволяє

з’ясувати

стадію

естрального циклу тварини [237]. Взяття вагінальних мазків робили ватною
паличкою. Підсохлий мазок фіксували, проводячи кілька разів над полум’ям
газового пальника, після чого фарбували протягом 15–20 хв 1% метиленовою
синькою. За допомогою світлового мікроскопа визначали клітинний склад
вагінальних мазків і встановлювали стадію естрального циклу. Мазки брали
кожен день протягом двох тижнів, починаючи з 10 доби після трансплантації.
Естральний цикл у щурів складається з п’яти послідовних стадій [237].
На

стадії проеструса

мазок

складається

з

епітеліальних клітин,

які

розміщуються поодиноко або групами (рис. 2.3). Поодинокі клітини – овальної
форми, клітини, розташовані групами, неправильної фоми. Всі епітеліальні
клітини містять ядра. На стадії еструса епітеліальні клітини зникають, в поле
зору перебувають тільки без’ядерні ороговілі лусочки неправильної фоми, що
розміщені невеликими групами.
Метеструс – в мазку серед ороговілих клітин з’являються лейкоцити і
поодинокі епітеліальні клітини. Коли настає діеструс (стадія спокою) у
вагінальному мазку знаходиться багато лейкоцитів, поодинокі епітеліальні
клітини, значна кількість слизу.

Рис. 2.3. Стадії естрального циклу: А – еструс, Б – метеструс, В – діеструс
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2.12. Статистична обробка результатів
Статистичну обробку результатів проводили за допомогою програми
«Еxcel» («Microsoft», США) та STATISTICA 6 («StatSoft Russia», США). Для
отримання

статистично

вірогідних

висновків

застосовували

або

непараметричний U критерій Мана-Уітні або параметричний t-критерій
Стьюденту залежно від розподілу даних. Дані представлені у вигляді M ± m
(середнє значення ± стандартна похибка). Відмінності вважали статистично
значущими при р<0,05.
2.13. Використані реактиви
В роботі використовували реагенти марки х.ч., ч.д.а. Діагностичні
набори STAIA-PACKhsE2G та STAIA-PACKPRO («TosohCorporation», Японія),
набір реагентів для визначення холестерину, ЛПВЩ і тригліцеридів ЗАТ
(«Диякон-ДС», Росія), стрептоміцин («Київмедпрепарат») бензилпеніцилін
(«Київмедпрепарат»), фізіологічний розчин «Біолек» (Харків), формалін (ТОВ
«Віста», Україна), манітол («Днiпрофарм», Україна),1,2-ПД, ДМСО («Sigma»),
ДМЕМ («Sigma»).
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РОЗДІЛ 3
МОРФОЛОГІЧНІ ТА ВІДНОСНІ ОБ’ЄМНІ ЗМІНИ СТРУКТУРИ
ОВАРІАЛЬНОЇ ТКАНИНИ ЗА УМОВ ЇЇ НАСИЧЕННЯ
1,2-ПРОПАНДІОЛОМ ВИХІДНИМИ СЕРЕДОВИЩАМИ,
РІЗНИМИ ЗА СКЛАДОМ

В даний час емпіричні підходи додавання розчинів проникаючих КП до
фрагментів оваріальної тканини, описані на підставі теоретично розрахованих
коефіцієнтів проникності молекул води і КП для мембран ембріонів і ооцитів
[238, 239]. Ці дані дозволяють оптимізувати час і температуру експозиції зрілих
ооцитів і ембріонів в розчинах КП при одноразовому і багатоетапному їх
додаванні. Морфологічна особливість структури оваріальної тканини, а саме,
наявність щільних міжклітинних контактів дає підставу припускати, що
осмотичні реакції ооцитів, в даному випадку будуть носити зовсім інший
характер, який обумовлений нерівномірною швидкістю дифузії КП за об’ємом
зразка [240]. Отже, протоколи насичення оваріальної тканини розчинами
проникаючих КП повинні бути оптимізовані. Згідно з даними літератури
використання вихідних гіперосмолярних середовищ, є одним з підходів
насичення оваріальної тканини зростаючими концентраціями проникаючих КП.
У зв’язку з вищенаведеним, ми вважали за доцільне дослідити
збереження структури оваріальної тканини і характер об’ємних змін ооцитів
при двоетапному додаванні гіперосмолярного розчину 1,2-ПД (0 М → 1,5 М →
3,0 М КП, Т = 22ºС), залежно від композиційного складу середовища
експозиції. Протокол схеми експерименту описаний в розділі матеріали и
методи 2.2.2.
На першому етапі наших досліджень була проаналізована (рис. 3. 1)
морфологія оваріальної тканини щурів контрольної групи, тобто з нормальною
фізіологією. Видно, що фолікули містять сферичний ооцит з великим
ексцентричним ядром, оточеним помірно гранулярною цитоплазмою. Зовні
ооцит оточений рівномірною глікопротеїновою оболонкою – зона пелюціда, до
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якої щільно прилягають шари клітини гранульози, що контактують між собою і
з внутрішньою стороною базальної мембрани. Із зовнішнього боку базальної
мембрани знаходяться клітини теки.

Рис 3.1. Напівтонкі зрізи нативної оваріальної тканини щурів.
Де, О – ооцит, Г – клітини гранульози, Т – клітини теки, Я – ядро, ЗП – зона
пелюціда, БМ – базальна мембрана. Забарвлення толуїдиновим синім
Як видно (рис. 3.2), використання ізотонічного середовища ДМЕМ
(середовище 1), в якості розчину насичення призводило до незначних змін
структури фолікула: спостерігалося поява грубозернистої гранулярності
цитоплазми ооцита при додаванні зростаючих концентрацій 1,2-ПД (рис. 3.2, А,
Б). При цьому клітини гранульози зберігали щільний контакт з ооцитом, який
залишався сферичним з чіткою вираженою рівномірною зоною пеллюціда.
Зміни структури клітин теки і інтерстиціальних клітин не відзначалося. Клітини
теки щільно контактували між собою і базальною мембраною.
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Рис. 3.2. Напівтонкі зрізи оваріальної тканини щурів після насичення
середовищем ДМЕМ. А – насичення в 1,2-ПД 1,5 М; Б – 3,0 М. Де, О – ооцит,
Г – клітини гранульози, Т – клітини теки, Я– ядро, ЗП – зона пелюціда, БМ – базальна
мембрана. Забарвлення толуїдиновим синім
Підвищення осмолярності вихідного середовища шляхом введення
електролітного компонента – 100 мМ NaCl (середовище 2) (рис. 3.3, А, Б) і
неелектролітного – 200 мМ сахарози (середовище 3) (рис. 3.4, А, Б) викликало
зміну

морфологічної

структури

оваріальної

тканини

при

насичуванні

зростаючими концентраціями 1,2-ПД.
На першому етапі інкубації (1,5 М 1,2-ПД) у разі застосування
середовища 2 значних морфологічних змін не спостерігалося (див. рис. 3.3, А).
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При цьому зберігалась зона пелюціда, міжклітинні контакти між ооцитом і
гранульозою, а також гранульозою і текою. Збільшення концентрації КП до
3,0 М (див. рис. 3.3, Б) призводило до акумуляції рідини між структурними
компонентами тканини, стисненню клітин і втрати міжклітинних контактів у
внутрішньому шарі фолікула. У зовнішньому шарі фолікула зберігався контакт
клітин гранульози з базальною мембраною і клітинами теки (див. рис. 3.3, Б).

Рис

3.3.

Напівтонкі

зрізи

оваріальної

щурів

після

насичення

середовищем ДМЕМ + 100 мМ NaCl. Де, А – насичення в 1,2-ПД 1,5 М; Б – 3,0 М.
Де О – ооцит, Г – клітини гранульози, Т – клітини теки, Я – ядро, ЗП – зона
пелюціда, БМ – базальна мембрана. Забарвлення толуїдиновим синім
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Рис 3.4. Напівтонкі зрізи оваріальної тканини щурів після насичення
середовищем ДМЕМ, 200 мМ сахарози. А – насичення в 1,2-ПД 1,5 М; Б – 3,0 М.
Де, * – акумуляція рідини. Забарвлення толуїдиновим синім
Додавання в середовище насичення сахарози (середовище 3) викликало
акумуляцію рідини в стромі оваріальної тканини вже на першому етапі
інкубації з 1,2-ПД (див. рис. 3.4, А). В цьому випадку не спостерігалося
порушень щільних контактів в структурі фолікулів (див. рис. 3.4, А).
Морфологія ооцита відповідала фізіологічній нормі.
Збільшення концентрації 1,2-ПД до 3,0 М призводило до утворення
вільного простору між клітинами гранульози і стромальними елементами
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оваріальної тканини (див. рис. 3.4, Б). При цьому щільний міжклітинний
контакт між структурними елементами фолікула, (ооцитом, клітинами
гранульози, теки і базальної мембрани) зберігався (див. 3.4, Б).
З огляду на описаний вище різний характер морфологічних змін
оваріальної тканини, залежно від композиційного складу середовища при
насиченні КП, було проведено аналіз об’ємних змін ооцитів в структурі
тканини.
Як випливає з рис. 3.5, зміна об’єму ооцитів визначалася як
осмолярністю, так і композиційним складом середовища насичення. Ймовірно,
що насичення тканини в середовищах, що містять 1,5 М 1,2-ПД, призводило до
значимого зменшення об’єму ооцитів в середовищі 3, наряду з цим, в
середовищах 1 і 2 даний показник знаходився в межах фізіологічної норми.
При збільшенні концентрації 1,2-ПД до 3,0 М зазначалося стиснення
ооцитів в середовищах 2 і 3 на 30 і 36% відповідно, а в середовищі 1 на 15%.
Необхідно відзначити, що амплітуда зміни об’єму при ступневому насиченні
тканини КП (1,5 М → 3,0 М) в середовищах 1 і 3 була незначна (5 – 7%), в той

Відносний об’єм, Vдосл/Vк

час як в середовищі 2 спостерігалися коливання об’ємних змін ооцитів до 28%.
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Рис. 3.5. Відносний об’єм ооцитів при інкубації в 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, р < 0,05
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Аналіз рівня збереження фолікулів після насичення КП показав (рис. 3.6,
А), що максимальне збереження фолікулів різних типів зрілості при насиченні
тканини КП відзначена в середовищах 1 і 3.
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Рис. 3.6. Кількість фолікулів (%) при насиченні 1,2-ПД в різних
середовищах: К – контроль, 1 – ДМЕМ, 2 – ДМЕМ + 100 мМ NaCl, 3 – ДМЕМ +
200 мМ сахарози. Де, А - нормальні фолікули і дегенеративні фолікули типу 1.
В – фолікули дегенеративного типу 2; * – різниця статистично значуща
порівняно з контролем, р < 0,05
Слід зазначити , що рівень фолікулів з незворотними змінами (тип 2) був
незначним (рис. 3.6, Б), а в разі застосування середовища 2 їх кількість
становила 29,7 ± 3,2 і (39,3 ± 4,1)%, відповідно в 1,5 М і 3,0 М 1,2-ПД.
Експериментальні дані, наведені вище, вказують на те, що основним
чинником, що визначає збереження структури оваріальної тканини в умовах
дії гіперосмолярного розчину проникаючого КП, є композиційний склад
середовища насичування. Підвищення осмолярності вихідногосередовища за
рахунок введення NaCl (середовище 2) і непроникаючого компонента –
сахарози (середовище 3) призводило до різних морфологічних і об’ємних змін
оваріальної тканини, а при використанні вихідного ізотонічного середовища
(середовище 1) об’єм ооцитів при збільшенні концентрації 1,2-ПД залишався в
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межах фізіологічних значень. Насичення тканини середовищем 3 призводило
до стиснення клітин вже на першому етапі експозиції з КП (1,5 М 1,2-ПД) і
залишалося таким при подальшому збільшенні його концентрації до 3,0 М, тоді
як у разі використання середовища 2, об’ємні зміни були виявлені тільки в
3,0 М розчині 1,2-ПД. Зазначені вище відмінності, ймовірно, пов’язані з різною
осмотичною відповіддю клітин на підвищення осмолярності середовища при
введенні електролітного або неелектролітного компонента.
Було показано [165, 241, 242], що зміна осмотичного тиску в
позаклітинному середовищі за рахунок введення органічних і неорганічних
іонів призводить до порушення іонного гомеостазу клітини, в результаті чого
відбувається

включення

адаптаційних

механізмів

підтримання

сталості

клітинного об’єму RVD (regulatory volume decrease) і RVI (regulatory volume
increase). Крім цього при введенні в позаклітинне середовище проникають КП
об’ємні зміни клітин будуть визначатися коефіцієнтом проникності мембрани
для води і кріопротекторів [165, 243, 244].
В даний час встановлено, що для ооцитів коефіцієнт проникності
мембрани для молекул води вище, ніж для досліджуваних нами КП (ДМСО,
1,2-ПД), і динаміка об’єму клітин при експозиції в гіперосмолярних розчинах
КП носить двофазний характер [157, 245]. Показано, що протягом перших хв
експозиції ооцитів в 1,5 М КП (ДСМО, 1,2-ПД) відбувається первісне
стиснення клітин, пов’язане з виходом осмотично-активної води, після чого
відбувається відновлення їх об’єму до 90–95% за рахунок дифузії молекул води
і КП в середину клітини за градієнтом концентрації [126].
Збереження морфологічної цілісності структури фолікула (рис. 3.2, рис.
3.6) при використанні вихідного ізоосмолярного середовища 1, можна пояснити
тим, що в цьому випадку час експозиції (30 хв) є достатнім для відновлення
об’єму клітин за рахунок проникнення КП, з одного боку, і включенням
адаптаційних механізмів регуляції об’єму, з іншого. Аналогічний результат був
отриманий при застосуванні вихідного гіперосмолярного електролітного
середовища 2 при насиченні 1,2-ПД (1,5 М). Проте, збільшення концентрації
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КП в цьому середовищі до 3,0 М призводило довірогідногозменшення об’єму
ооцитів (рис. 3.3), яке супроводжувалося наявністю значної кількості
пошкоджених фолікулів (дегенеративний тип 2) (рис. 3.6). У цих умовах,
відновлення об’єму не відбувалося за рахунок присутності високої концентрації
NaCl в позаклітинному середовищі, яке порушує іонний гомеостаз [246].
Зіставляючи дані, наведені на рис. 3.4 і 3.6, необхідно відзначити, що в разі
вихідного гіперосмолярного середовища 3 подібне зменшення об’єму ооцитів
спостерігалося вже на першому етапі насичення тканини розчином 1,2-ПД
(1,5 М). Цей факт, можна пояснити тим, що підвищення осмолярності
вихідного середовища шляхом додавання сахарози призводить до стиснення
клітин, як за рахунок осмотичного тиску створюваного КП, так і виходу
внутрішньоклітинних аніонів та катіонів по градієнту концентрації в
неелектролітному середовищі [164, 247]. Проте, в цих експериментальних
умовах (рис. 3.4 і 3.6), незважаючи на акумуляцію рідини в стромі тканини,
зберігаються структура ооцита і щільні міжклітинні контакти в фолікулі.
Аналогічні дані були отримані на ооцитах Comizzoli Р. et al. [248]. Авторами
показано, що ооцити в гіпертонічних розчинах, що були приготовлені шляхом
додавання сахарози в різних концентраціях (0,2–1,4 M) до ізотонічного розчину
фосфатно-сольового буфера (290 мОсмоль/л), демонструють осмотичну
стійкість в межах від 200 до 750 мОсмоль/л. У цих умовах відбувається
зменшення їх об’єму на 40%, проте зберігається їх морфологічна і
функціональна цілісність, а також відбувається формування бластоцит в умовах
in vitro після процедури екстракорпорального запліднення (ЕКЗ). Отже, можна
припустити, що стиснення клітин і відсутність дегенеративних фолікулів типу
2, при еквілібраціі тканини зі зростаючими концентраціями 1,2-ПД (1,5→3,0 М)
в гіперосмолярних середовищах, що містять сахарозу, є оборотним процесом
при поверненні в фізіологічні умови. Таким чином, композиційний склад
вихідних гіперосмолярних середовищ при насиченні тканини КП є основним
чинником, що визначає її збереження.
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Аналіз експериментальних даних викладених в цьому розділі свідчить
про те, що в умовах дії гіперосмолярних розчинів КП порушення морфології
оваріальної

тканини,

об’ємні

зміни

клітин

визначалися

насамперед

композиційним складом середовища насичення.
За результатами розділу 3 опубліковані роботи:
[249, 250, 251].
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РОЗДІЛ 4
ВПЛИВ ОСМОТИЧНО АКТИВНИХ НЕЕЛЕКТРОЛІТІВ
(САХАРОЗА, МАНІТОЛ) У СКЛАДІ СЕРЕДОВИЩА
НАСИЧЕННЯ/ВІДМИВАННЯ РОЗЧИНАМИ ДМСО ТА 1,2-ПД НА
ЗБЕРЕЖЕНІСТЬ ОВАРІАЛЬНОЇ ТКАНИНИ
У сучасній репродуктивній медицині, в основному, застосовується
протокол повільного заморожування оваріальної тканини, що базується на
використанні ізотонічних середовищ насичення (ДМЕМ, Лейбовіц 15), що
містять проникаючий КП в концентрації 1,5 М [28, 108, 114, 252]. На жаль,
ефективність даної технології невелика, оскільки спостерігається атрезія
значної

кількості

примордіальних

фолікулів

після

трансплантації

кріоконсервованої оваріальної тканини. Одним з можливих механізмів якої є
апоптоз клітин строми і гранульози, в результаті чого порушується ендокринна
і паракринна регуляція фолікулогенезу [253].
Відомо [102, 253], що для зростання і розвитку фолікулів необхідно
зберегти не тільки структуру ооцита, але і всю архітектоніку оваріальної
тканини,

включаючи

проникнення

КП

міжклітинні

у фрагментах

контакти.

тканини,

Нерівномірна

обмеження

руху

динаміка
рідини

в

міжклітинному просторі є ключовими факторами, що впливають на об’ємні і
структурні зміни соматичних клітин і ооцита. Ці зміни відбуваються як на етапі
насичення,

так і відмивання

КП,

що спричиняє

складність процесу

кріоконсервування оваріальної тканини. Зниження шкідливої дії розчинів КП
може бути досягнуто шляхом їх ступінчатого насичення/відмивання [162], а
також введенням до складу кріозахисних середовищ непроникаючих білкових
компонентів (ЕТС, людський альбумін, аутологічна сироватка) [134] або ж
введенням осмотично активних цукрів (сахароза, трегалоза і рафіноза) [131,
132].
У попередньому розділі було показано, що варіювання композиційним
складом середовища насичення призводило до підвищення рівня збереження
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морфологічної цілісності оваріальної тканини в умовах дії зростаючих
концентрацій 1,2-ПД. Згідно з даними літератури, успішне кріоконсервування
тканини яєчників здійснюється не тільки під захистом 1,2-ПД, а й ДМСО. У
зв’язку з цим в подальшому дослідженні було проведено порівняльний аналіз
ефективності застосування багатокомпонентних середовищ при ступінчатому
насиченні/відмиванні 3,0 M ДМСO і 1,2-ПД (Протокол схеми експерименту
описаний в розділі матеріали и методи 2.3).
Як випливає з експериментальних даних при поетапному додаванні
розчинів КП (1,5 М → 3,0 М) характер морфологічних трансформацій
оваріальної

тканини

визначався

композиційним

складом

середовища

насичення. Так, використання середовища ДМЕМ як розчин насичення
призводило до незначних змін структури фолікула при додаванні зростаючих
концентрацій

1,2-ПД,

а

саме,

спостерігалася

поява

грубозернистої

гранулярності цитоплазми ооцита (рис. 4.1, А, В). При цьому клітини
гранульози зберігали щільний контакт з ооцитом сферичної форми з чіткою
вираженою рівномірною зоною пеллюціда. Ядро ооцита мало незначну
гетерогенність з явно вираженою мембраною. Зміна структури клітин теки і
інтерстиціальних клітин не відзначалася. Клітини теки щільно контактували
між собою і базальною мембраною (див. рис. 4.1, А, В).
Використання зростаючих концентрацій ДМСО (1,5 М→3,0 М) на
основі ДМЕМ також призводило до аналогічних незначних структурних змін
(рис. 4.1, Б, Г).
Введення в середовище насичення такого непроникаючого компонента,
як 10% ЕТС викликало акумуляцію рідини в стромі оваріальної тканини при її
інкубації в розчинах 1,2-ПД (рис. 4.2). Як видно на гістологічних зрізах, після
експозиції тканини в середовищі ДМЕМ, що містило 10% ЕТС і 1,5 М 1,2-ПД,
спостерігався вільний простір між клітинами теки і порушення їх контакту з
базальною мембраною. При цьому відзначалося набухання клітин теки (див.
рис. 4.2, А), однак спостерігалосязбереження щільних контактів між клітинами
гранульози, а також між клітинами гранульози і ооцитом. Ооцит має
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характерну для нього округлу форму, однорідну цитоплазму, ядро з чітко
вираженою мембраною.

Рис 4.1. Напівтонкі зрізи оваріальної тканини щурів після насичення
середовищем ДМЕМ. А – 1,5 М 1,2- ПД, Б – 1,5 М ДМСО, В – 3,0 М 1,2- ПД, Г
– 3,0 М ДМСО. Де, Я – ядро, О – ооцит, Г – клітини гранульози, Т – клітини
теки, ЗП – зона пелюціда, БМ – базальна мембрана. Забарвлення толуїдиновим
синім
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Підвищення концентрації 1,2-ПД до 3,0 М в цьому середовищі (рис. 4.2,
В) не викликало подальших деструктивних змін морфології оваріальної
тканини.

Рис 4.2. Напівтонкі зрізи оваріальної тканини щурів після насичення
середовищем ДМЕМ + 10% ЕТС. А – 1,5 М 1,2- ПД, Б – 1,5 М ДМСО, В – 3,0 М
1,2- ПД, Г – 3,0 М ДМСО. Де, Я – ядро, О – ооцит, Г – клітини гранульози, Т –
клітини теки, ЗП – зона пелюціда, БМ – базальна мембрана,* – акумуляція
рідини. Забарвлення толуїдиновим синім
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В аналогічному середовищі насичення (ДМЕМ, 10% ЕТС), що містить
1,5 М ДМСО (рис. 4.2, Б) спостерігалися початкові етапи стиснення ооцита, що
проявлялося в зміні його форми. Видно, що навколо деформованого ядра
відбувалося утворення вільного простору. При цьому (див. рис. 4.2, Б)
цитоплазма ооцита мала високу ступінь грануляції, в цьому випадку зона
пелюціда збереглася. В стромі тканини відзначалася акумуляція рідини, в
результаті чого порушувався контакт клітин гранульози і теки. При збільшенні
концентрації ДМСО до 3,0 М в цьому середовищі подальша трансформація
структури оваріальноїтканини не була виявлена (рис 4.2, Г).
У середовищі ДМЕМ, що містило 200 мМ сахарози і 1,5 М 1,2-ПД
(рис. 4.3, А), також видно наявність акумуляції рідини між стромальними
елементами оваріальної тканини. Проте, в цьому випадку клітини теки
зберігали щільний контакт між собою і базальною мембраною. Цитоплазма
ооцита мала гомогенну структуру, ядро – округлу форму. Видно, що зона
пелюціда зберігала свою товщину і гомогенність по всьому периметру ооцита,
також спостерігалося збереження контакту між клітинами гранульози і
ооцитом.
Збільшення концентрації 1,2-ПД до 3,0 М в цьому випадку приводило до
ущільнення структури строми тканини, але при цьому зазначалося утворення
вільного простору між клітинами гранульози за рахунок акумуляції рідини.
Проте, щільний міжклітинний контакт між структурними елементами фолікула,
а саме, між ооцитом, клітинами гранульози, теки і базальної мембрани
зберігався (рис. 4.3, В).
Динаміка морфологічних змін при насиченні оваріальної тканини
зростаючими концентраціями ДМСО (1,5 М → 3,0 М) в середовищі ДМЕМ, що
містило 200 мМ сахарози представлена на рис. 4.3, Б, Г. Видно, що
морфологічні зміни в структурі тканини мали характер аналогічний такому, як і
в разі використання 1,2-ПД. На гістологічних препаратах оваріальної тканини
(рис. 4.3, Б) спостерігалося незначне стиснення ядра, навколо якого утворився
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«пустий» простір. Гранульована цитоплазма розташована по периферії ооцита.
При цьому, зона пелюціда і всі структурні компоненти фолікула залишалися
без змін.

Рис. 4.3. Напівтонкі зрізи оваріальної тканини щурів після насичення
середовищем ДМЕМ + 200 мМ сахарози. А – 1,5 М 1,2 -ПД, Б – 1,5 М ДМСО,
В – 3,0 М 1,2- ПД, Г – 3,0 М ДМСО. Де, Я – ядро О – ооцит, Г – клітини
гранульози, Т – клітини теки, ЗП – зона пелюціда, БМ – базальна мембрана,
* – акумуляція рідини. Забарвлення толуїдиновим синім
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З огляду на описаний вище різноспрямований характер морфологічних
трансформацій оваріальної тканини, залежно від композиційного складу
середовища при насиченні 1,2-ПД і ДМСО, ми вважали за доцільне
проаналізувати

об’ємні зміни

ооцитів

в

структурі тканини

в

даних

Відносний об’єм, Vдосл/Vк

експериментальних умовах (рис. 4.4, А).
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Рис 4.4. Відносний об’єм ооцитів при інкубації в різних середовищах
при насиченні 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
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Можна бачити (див. рис. 4.4, А), що при насиченні тканини 1,5 М 1,2ПД відзначалося достовірне зменшення об’єму тільки в середовищі ДМЕМ, що
містило 200 мМ сахарози. При інкубації тканини в середовищах ДМЕМ і
ДМЕМ + 10% ЕТС в цій концентрації 1,2-ПД, об’єм ооцитів відповідав
фізіологічній нормі. Збільшення концентрації 1,2-ПД до 3,0 М (рис 4.4, А)
призводило до недостовірного зменшення об’єму ооцитів щодо 1,5 М 1,2-ПД у
всіх досліджуваних середовищах. Слід зазначити, що максимальне стиснення
ооцитів відбувалося в присутності 1,5 М і 3,0 М 1,2-ПД при інкубації тканини в
середовищі ДМЕМ, 200 мМ сахарози (див. рис. 4.4, А). При використанні
ДМСО дана тенденція зберігалася тільки при інкубації тканини в 3,0 М
концентрації КП (рис. 4.4, Б), тоді як при 1,5 М концентрації ДМСО об’ємні
зміни ооцитів не мали достовірних відмінностей залежно від композиційного
складу середовища насичення. Як видно з діаграм, наведених на рис. 4.4, А і Б,
достовірне зменшення об’єму ооцитів спостерігалося при насиченні тканини
3,0 М як 1,2-ПД, так і ДМСО при використанні гиперосмолярного середовища
інкубації на основі ДМЕМ+200 мМ сахарози.
Важливим етапом кріоконсервування є відмивання КП. Відмивання від
КП проводилося двома засобами у всіх досліджуваних випадках (розділ
матеріали і методи). На рис. 4.5, А, Б представлена морфологія оваріальної
тканини після відмивання 3,0 М розчинів 1,2-ПД і ДМСО, в разі насичення
тканини середовищем на основі ДМЕМ. Як видно (рис 4.5, А), при відмиванні
1,2-ПД з використанням режиму 1 (сахароза) спостерігалося стиснення ооцитів
і клітин гранульози і порушення контакту між ними. Клітини теки зберігали
свою вихідну структуру, проте відзначався вихід рідини в міжклітинний
простір строми оваріальної тканини.
При відмиванні 1,2-ПД за режимом 2 (манітол) (рис. 4.5, Б) деструктивні
зміни строми оваріальної тканини мали аналогічний характер. Слід зазначити,
що незважаючи на стиснення клітин гранульози, ядро і ооцит зберігали свою
початкову форму.
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Рис. 4.5. Напівтонкі зрізи оваріальної тканини щурів після відмивання
1,2-ПД режимом 1 (А) і 2 (Б) і ДМСО режимом 1 (В) і 2 (Г) в разі насичення
розчином ДМЕМ. Де, Я – ядро О – ооцит, Г – клітини гранульози, Т – клітини
теки, * – акумуляція рідини. Забарвлення толуїдиновим синім
У цій експериментальній групі після відмивання ДМСО згідно з
режимом 1 (рис. 4.5, В) спостерігалась дезінтеграція всіх клітинних структур
оваріальної тканини, а саме: ооцити набували грибовидної форми з розмитим
контуром мембрани, відзначалось зменшення об’єму клітин гранульози і їх
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дезорганізація. Використання режиму 2 (рис. 4.5, Г) для відмивання КП
супроводжувалось розвитком аналогічних деструктивних змін.
На рис. (4.6, А, Б, В, Г) представлена структура оваріальної тканини
після відмивання 3,0 М розчинів 1,2-ПД і ДМСО, у разі насичення тканини
середовищем на основі ДМЕМ в присутності 10 % ЕТС.

Рис. 4.6. Напівтонкі зрізи оваріальної тканини щурів після відмивання
1,2-ПД режимом 1 (А) і 2 (Б) і ДМСО режимом 1 (В) і 2 (Г) в разі насичення
розчином ДМЕМ + 10 % ЕТС. Де, Я – ядро О – ооцит, Г – клітини гранульози,
Т – клітини теки, * – акумуляція рідини. Забарвлення толуїдиновим синім
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У цій експериментальній групі після відмивання КП незалежно від
використовуваного режиму відзначалося руйнування строми оваріальної
тканини, а також структурних елементів фолікула (рис. 4.6, А, Б, В, Г). Видно,
що відбувалося стиснення ооцитів, зникнення їх контурів, а також контурів
базальної мембрани і акумуляція рідини між клітинами гранульози і теки.
Якісні відмінності в збереженні морфологічної цілісності після
відмивання

3,0

М

концентрації

1,2-ПД

і

ДМСО

були

отримані

в

експериментальній групі, де в якості вихідного середовища насичення був
використаний розчин ДМЕМ, що містив 200 мМ сахарози. Можна бачити
(рис. 4.7, А, Б, В, Г), що в цьому випадку використання досліджуваних режимів
відмивання дозволило зберегти всі міжклітинні контакти в структурі фолікула,
а саме між ооцитом і клітинами гранульози і клітинами теки. Зона пелюціда в
цій групі мала рівномірну і однорідну по товщині структуру. Слід зазначити,
що під час відмивання КП за умов використання режиму 1 відзначалося
незначне стиснення ооцитів (рис. 4.7, А, В), тоді як використання режиму 2
призводило до збереження округлої форми ооцитів (рис. 4.7, Б, Г).
Необхідно підкреслити, що у всіх експериментальних групах, як після
відмивання 1,2-ПД, так і ДМСО, була виявлена деформація форми ооцитів в
основному у фолікулів, що знаходяться на більш пізніх стадіях фолікулогенезу
(оточених більш ніж одним шаром кубоідальних клітин гранульози).
У фолікулів цих стадій спостерігалося стиснення клітин гранульози, яке
супроводжувалось їх роз’єднанням і втратою щільного контакту з ооцитом.
Фолікули ранніх стадій розвитку (примордіальні і первинні) зберігали свою
морфологічну структуру, що була близькою до фізіологічної норми.
Кількісний аналіз збереження структури тканини після відмивання КП
показав, що при насиченні тканини середовищами ДМЕМ і ДМЕМ+10% ЕТС
кількість нормальних фолікулів складала від 11,6 до 32,2% при використанні
обох режимів відмивання від КП (табл. 4.1). У цих експериментальних точках
36–63% фолікулів мали зворотні ушкодження (дегенеративний тип 1) і 12–46 %
– незворотні (дегенеративний тип 2).
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Рис. 4.7. Напівтонкі зрізи оваріальної тканини щурів після відмивання
1,2-ПД режимом 1 (А) і 2 (Б) і ДМСО режимом 1 (В) і 2 (Г) в разі насичення
розчином ДМЕМ + 200 мМ сахарози. Де, Я – ядро О – ооцит, Г – клітини
гранульози, Т – клітини теки, * – акумуляція рідини. Забарвлення толуїдиновим
синім
Максимальний рівень збереження фолікулів після насичення/відмивання
розчинами 1,2-ПД і ДМСО відзначався за умов використання середовища
ДМЕМ з 200 мМ сахарозою (табл. 4.1). При цьому кількість нормальних
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фолікулів складала 67–93%. Як випливає з табл. 4.1 збереження фолікулів після
відмивання КП залежало від композиційного складу вихідного середовища
насичення.
Таблиця 4.1
Кількість нормальних та дегенеративних фолікулів (%) після відмивання
від 3,0 М КП

Насичення

Средовище 1
ДМЕМ

Відмивання
Режим 1
Режим 2

Средовище 2
ДМЕМ+10%
ЕТС

Режим 1

Средовище 3
ДМЕМ+
199мМ
сахарози

Режим 1

Режим 2

Режим 2
Контроль

КП
1,2-ПД
ДМСО
1,2-ПД
ДМСО
1,2-ПД
ДМСО
1,2-ПД
ДМСО
1,2-ПД
ДМСО
1,2-ПД
ДМСО

Норма
(%)
11,6 ± 1,3*
28,1 ± 2,5*
30,9 ± 2,8*
11,5 ± 1,0*
0,0*
32,2 ± 3,2*
17,4 ± 1,2*
11,8 ± 0,9*
93,3 ± 8,9
80,6 ± 7,9
67,0 ± 7,1*
68,4 ± 8,2*
89,6±8,2

Дегенеративні
фоллікули (%)
Тип 1
62,8 ± 6,6*
59,4 ± 6,2*
36,4 ± 3,3*
42,3 ± 5,1*
57,1 ± 6,2*
34,8 ± 3,3*
52,2 ± 5,6*
51,0 ± 4,9*
4,4 ± 0,3*
16,1 ± 1,4*
15,3 ± 1,3*
27,4 ± 2,5*
9,3±0,7

Тип 2
25,6 ± 2,3*
12,5 ± 1,6*
32,7 ± 2,3*
46,2 ± 5,2*
42,9 ± 4,1*
33,0 ± 2,8*
30,4 ± 2,6*
37,2 ± 3,5*
2,3 ± 0,3*
3,3 ± 0,7*
17,7 ± 1,4*
4,2 ± 0,4*
89,6 ± 8,2

Примітка: * – різниця статистично значуща порівняно з контролем, р <0,05.
Експериментальна група з максимальним збереженням фолікулів в
структурі тканини (див. табл. 4.1) була піддана подальшій 60 хв інкубації в
розчині ДМЕМ при 37оС для виявлення найбільш раціонального режиму
відмивання КП. Отже, відновлення цілісності морфологічної структури
оваріальної тканини і об’єму ооцитів після відмивання КП режимами 1 і 2 було
спостережено виявлено тільки в разі насичення тканини середовищем ДМЕМ,
що містило 200 мМ сахарози.
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Згідно гісологічних досліджень, при відмиванні КП згідно режиму 1
існують

якісні

відмінності

в

структурі

тканини

залежно

від

типу

використовуваного КП (рис. 4.8, А і В).

Рис. 4.8. Напівтонкі зрізи оваріальної тканини щурів після інкубації при
застосуванні для відмивання КП режиму 1 (А – 1,2ПД, В – ДМСО) і режиму 2
(Б – 1,2ПД, Г – ДМСО). Де, Я – ядро, О - ооцит, Г – клітини гранульози, Т –
клітини теки, ЗП – зона пелюціда, БМ – базальна мембрана, * – акумуляція
рідини. Забарвлення толуїдиновим синім
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Так, у разі ДМСО ооцит мав округлу форму, трохи гранульовану
цитоплазму і чітко виражену зону пеллюціда. Ядро ооцита зберігало
гомогенність структури і цілісність мембрани. Клітини гранульози щільно
контактували з ооцитом і між собою, також зазначалося збереження контактів
між клітинами теки і базальною мембраною. В аналогічних експериментальних
умовах використання 1,2-ПД приводило до зміни структури оваріальної
тканини при її інкубації (рис. 4.8, А).
При цьому спостерігалася акумуляція рідини в стромі оваріальної
тканини, порушення контакту між ооцитом і клітинами гранульози, а також між
клітинами теки і гранульози. Однак при цьому зберігалися як сферична форма
ооцита, так і структура ядра (див. рис. 4.8, А).
Відмивання КП згідно режиму 2 (манітол) не виявило залежно від типу
КП якісних відмінностей в структурі тканини на етапі інкубації при 37°С. На
гістологічних

зрізах

морфологія

тканини

мала

структуру

відповідну

фізіологічній нормі (рис. 4.8, Б, Г).
Аналіз збереження фолікулів після інкубації в СО 2 інкубаторі показав,
що за умов використання ДМСО кількість нормальних фолікулів становить
83–87% незалежно від режиму відмивання КП, тоді як за умов застосування
1,2-ПД цілісність фолікулів визначалася режимом відмивання КП.
Так, при відмиванні 1,2-ПД за режимом 1 збереження фолікулів була в
2,5 рази нижче порівняно з цим показником при застосуванні режиму 2
(рис. 4.9). Відомо, що в більшості протоколів кріоконсервування оваріальної
тканини [20] застосовуються проникаючі КП в концентрації 1,5 М. Проте,
використання

КП

в

даній

концентрації

в

процесі кріоконсервування

призводитьдо утворення кристалів льоду всередині фрагментів оваріальної
тканини внаслідок нерівномірності розподілу КП [254]. Зниження шкідливої дії
даного чинника може бути досягнуто шляхом підвищення концентрації КП. Як
було показано [230] збільшення концентрації ДМСО і 1,2-ПД до 3,0 М
призводило до зниження рівня життєздатності фолікулів на 18%. Це зниження
було

обумовлено

осмотичним

ефектом

ДМСО

і

1,2-ПД

при
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насиченні/відмиванні КП. Отже, для підвищення ефективності протоколу
кріоконсервування

оваріальної

тканини

необхідно

розробити

підходи

спрямовані на підвищення осмотичної толерантності різних типів клітин в

Відносна кількість, %

структурі тканини.
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Рис. 4.9. Розподіл нормальних фолікулів після інкубації (%); різниця
статистично значуща порівняно з контролем, р < 0,05
Експериментальні дані, наведені вище показали, що при ступінчастому
насиченні/відмиванні 3,0 М ДМСО або 1,2-ПД цілісність структури оваріальної
тканини і об’ємні зміни ооцитів залежать від складу середовища інкубації. Так,
при застосуванні ДМЕМ і ДМЕМ з 10 % ЕТС об’єм ооцитів після 30-ти хв
експозиції в 1,5 М і 3,0 М або 1,2-ПД достовірно не відрізнявся від ізотонічного
(див. рис. 4.2). Цей факт, можна пояснити двофазним характером динаміки
об’ємних змін клітин при експозиції тканини в розчинах КП. Відомо, що
розчини 1,2-ПД і ДМСО є гіперосмолярними і КП проникають в клітини
повільніше, ніж вода. Як наслідок, відбувається стиснення клітин на
початковому етапі, оскільки вода за осмотичним градієнтом виходить з клітин,
а потім відбувається відновлення їх об’єму за рахунок проникнення КП в
клітину [164].
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Підвищення осмолярності вихідного середовища шляхом введення
сахарози (середовище 3) викликало достовірне зменшення об’єму клітин (див.
рис. 4.3) при інкубації в 1,5 М і 3,0 М 1,2-ПД і ДМСО. При цьому, як випливає з
даних (див. рис. 4.3 і табл. 4.1), стиснення клітин на 20 % (див. рис 4.4) в цих
умовах призводило до підвищення рівня збереження фолікулів на етапі
відмивання КП. Це, ймовірно пов’язано з тим, що, з одного боку, сахароза має
властивість стабілізувати клітинні мембрани і білки за допомогою утворення
водневих зв’язків з полярними залишками фосфоліпідних молекул мембрани.
Це властивість дозволяє зберегти цілісність мембрани в безводних умовах [131,
132, 168]. З іншого боку, використання сахарозовмістного розчину для
відмивання КП дозволяє створити досить високий позаклітинний осмотичний
тиск, який значно знижує амплітуду коливань об’ємних змін. У сучасній
літературі використання осмотичних буферів, в основному описано для
зменшення набрякання клітин в суспензії [163].
Зіставляючи дані, наведені в таблиці 4.1, необхідно підкреслити, що
введення осмотично активних речовин (сахароза, манітол) в середовища на
етапі відмивання КП є недостатньою умовою для підвищення осмотичної
стійкості клітин в структурі тканини. Як видно (див. табл. 4.1), поетапне
відмивання КП (режим 1 і 2) дозволило підвищити рівень збереження фолікулів
тільки в разі насичення тканини середовищем, що містить сахарозу. Можна
припустити, що в цих умовах клітини мають більш високу осмотичну стійкість,
обумовлену їх стисненням на етапі ступеневого насичення (див. рис. 4.3). Отже,
необхідність наявності осмотично активних речовин (сахароза, манітол) в
середовищах якна етапінасичення, так і відмивання КП запобігає набуханню
клітин і дозволяє зберегти щільні міжклітинні контакти в структурі тканини.
Аналіз морфологічної структури, (див. рис. 4.8, А, Б, В, Г), при
додатковому ішемічному впливі показав, що рівень пошкоджень тканини після
насичення/відмивання залежав від типу КП і режиму його відмивання. Відомо,
що ДМСО має більш високу швидкість проникнення в тканину яєчників, ніж
1,2-ПД при 4оC і при 20оC [128, 230]. Отже, можна припустити, що в разі
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ДМСО, це і приводило до більш високого рівня збереження фолікулів після
ішемії (див. рис. 4.8, В, Г). Використання КП з більш низькою швидкістю
проникнення (1,2-ПД) показало різну ефективність осмотично активних
речовину складі розчину для відмивання КП. Так, в присутності сахарози
спостерігалося

виникнення

латентних пошкоджень,

які проявлялися

в

акумуляції рідини і порушення щільних міжклітинних контактів в структурі
тканини при ішемії (див. рис. 4.8, А). Введення манітолу підвищувало рівень
збереження фолікулів (див. рис. 4.8, Б), що, ймовірно, обумовлено зниженням
амплітуди об’ємних змін клітин на етапі відмивання 1,2-ПД. У роботах
показано, що наявність манітола в перфузійних середовищах призводить до
зменшення внутрішньотканинного набряку в ішемінзованих органах [126, 255,
256]. Імовірно, що манітол більш ефективно компенсував різницю осмотичного
градієнта на етапі відмивання 1,2-ПД. Отже, незважаючи на те, що, як сахароза,
так

і

манітол

є

осмотично

активними

компонентами

розчинів,

що

використовуються для насичення/відмивання КП дію їх опосередковано типом
проникаючого КП.
Таким чином, осмотичну дію КП, при підвищенні концентрації КП,
можна

знизити

варіюванням

складу

середовища

інкубації.

Як

експериментально доведено нашими дослідженнями, що подані у цьому
розділі, введення сахарози в середу насичення тканини і манітолу на етапі
відмивання КП призводило до збереження морфологічної цілісності оваріальної
тканини.
За результатами розділу 4 опубліковані роботи:
[257, 258, 259, 260, 261].
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РОЗДІЛ 5
ЗБЕРЕЖЕНІСТЬ СТРУКТУРИ ОВАРІАЛЬНОЇ ТКАНИНИ ЗА
УМОВ ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ РЕЖИМІВ КРІОКОНСЕРВУВАННЯ
В даний час для кріоконсервування оваріальної тканини використовують
повільне заморожування з наступними швидкостями заморожування: від + 22°C
до –7°C зі швидкістю 2 град/хв, після ІК заморожування проводять зі
швидкістю 0,3 град/хв до –30°C і 50 град/хв до –150°C з наступним зануренням
у рідкий азот (–195оС) [20, 199, 209].
У роботах [262, 263] показано, що при використанні базового протоколу
кріоконсервування зберігається цілісність примордіальних фолікулів на тлі
значного пошкодження кристалами льоду строми оваріальної тканини [254].
Згідно даним групи дослідників

[262], підвищення рівня збереження

стромальних елементів може бути досягнуто,як регулюванням процесу
внутрішньотканинного кристалоутворення шляхом варіювання режимами
заморожування-відігріву, так іпідвищенням концентрації КП.
У попередньому розділі нами було показано, що шкідлива дія
гіперосмолярних (3,0 М) розчинів КП може бути нівельована багатоступеневим
насиченням/відмиванням КП в присутності осмотично активних сполук
(сахароза, манітол). Експериментально доведено, що збереження морфологічної
цілісності

і

відсутність

латентних

пошкоджень

було

досягнуто

при

ступінчастому насиченні оваріальної тканини 3,0 М розчинами 1,2-ПД і ДМСО
в присутності 200 мМ сахарози та шляхом поетапного відмивання КП
середовищем, що містило манітол.
Відомо, що пошкодження на етапі заморожування опосередковано
механічними і осмотичними факторами. Основним механічним фактором є
кристалоутворення, яке призводить до концентрування клітин в малому об’ємі
рідкої

фази.

Осмотичні

пошкодження

обумовлені

дією

підвищених

концентрацій солей, які викликають порушення бар’єрних функцій мембран,
що впливає на збереження клітин [27, 102]. Зниження шкідливої дії
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перерахованих вище факторів може бути досягнуто комплексним підбором
концентрації і типу КП, а також режимом заморожування. У зв’язку з цим, ми
вважали доцільним дослідити морфологічні і об’ємні зміни у фрагментах
оваріальної тканини після кріоконсервування залежно від типу і кінцевої
концентрації КП, а також режиму заморожування.
Явище початку спонтанної кристалізації носить імовірнісний характер.
Переохолодження

зразків

є

одним

з

побічних

чинників

під

час

кріоконсервування, що призводить до пошкодження біооб’єктів [233]. Ступінь
переохолодження відрізняється від експерименту до експерименту і може бути
різним навіть для однакових зразків, які одночасно перебувають у кріокамері.
Параметри

проведення

температурної

ініціації

підбираються

з

урахуванням температури кристалізації середовища криоконсервірування, яка в
свою чергу залежить від її складу, концентрації та типу кріопротектора.
В заданий момент часу в камеру програмного заморожувача подається
сильна доза охолоджуючого газового потоку, за рахунок чого короткочасно
різко збільшується швидкість охолодження зразка, особливо в тій його частині,
яка знаходиться поблизу зовнішньої стінки кріоконтейнера і в якій, як правило,
починається процес утворення зародків льоду.
Початком проведення процедури ТІК служить температура, що
перевищує температуру кристалізації середовища

кріоконсервування на

середню величину ступеня переохолодження, певну для даного конкретного
середовища
кристалізаціїї

і

швидкості
середовищ

охолодження.
і

значення

Для

ступеня

визначення

температури

переохолодження

зразка

використовують набір термограмм [233].
На рис. 5.1, А, Б, відображено програмне заморожування фрагментів
оваріальної тканини згідно режиму з ініціацією кристалоутворення (режим 1) і
без ініціації кристалоутворення (режим 2) в присутності 1,5 М КП (А), 3,0 М
КП (Б).
На термограммах (5.1, А, Б) відсутній (режим 1) характерний для
спонтанної кристалізації стрибок температури (режим 2) перед платом
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кристалізації.

Як

кристалоутворення

наслідок,
дає

процедура

можливість

температурної

об’єктивно

оцінити

ініціації
результати

кріоконсервування щодо збереження оваріальної тканини.
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Рис. 5.1. Програмне заморожування згідно режиму 1 (з ІК) і 2 (без ІК) в
присутності 1,5 М КП (А), 3,0 М КП (Б)
На рис. 5.2, 5.3, представлені напівтонкі зрізи оваріальної тканини після
кріоконсервування залежно від режимів заморожування (режим 1 і режим 2) і
типу КП, що використовувався.
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Після відігріву зразків і подальшого відмивання 1,2-ПД були виявлені
наступні трансформації в структурі оваріальної тканини залежно від режимів
заморожування (рис. 5.2, А, B, 5.3, А, B).
Заморожування за режимом 1 в присутності 1,5 М 1,2-ПД (рис. 5.2, А)
призводило до стиснення ооцита після відмивання КП. Це проявлялося в зміні
форми клітини і утворення перивітелінового простору між ооцитом і білковою
оболонкою, що характерно для виходу з цитоплазми осмотично активних
речовин (рис. 5.2, А). При цьому цитоплазма ооцита мала гомогенну структуру.
Ядро зберігало свою форму і чіткі контури мембрани. Зона пелюціда була
рівномірної товщини по всьому периметру ооцита. Клітини гранульози щільно
контактували між собою і клітинами теки.

Рис. 5.2. Напівтонкі зрізи оваріальної тканини після заморожування з
1,2-ПД (1,5 М → 3,0 М) з ініціацією кристалоутворення (режим 1): А – 1,5 М
1,2-ПД; Б – 3,0 М 1,2-ПД; Де Я – ядро, О – ооцит, Г – гранульоза, Т – тека,
ЗП – зона пелюціда, * – акумуляція рідини. Забарвлення толуїдиновим синім
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При збільшенні концентрації 1,2 ПД до 3,0 М при даному режимі
заморожування зміни морфологічної структури після відігріву і відмивання КП
носили схожий характер (рис. 5.2, Б). Основними, з яких були стиснення
ооцитів, зміна форми їх контуру, утворення перивітелінового простору поряд зі
збереженням щільних контактів між структурними елементами фолікулів і
строми оваріальної тканини. Описані вище морфологічні трансформації були
зведені

до

мінімуму

при

охолодженні

оваріальної

тканини

шляхом

використання режиму 2. У цьому випадку, структура тканини яєчника (рис. 5.3,
А, В) незалежно від кінцевої концентраціі1,2-ПД була наступною: ооцити мали
чітко виражену округлу форму, по периметру якої спостерігався незначний
вихід білка з ооплазми. При цьому зміна структури строми, а також порушення
контактів між клітинами гранульози і теки не відзначалося (рис. 5.3, А, Б).

Рис. 5.3. Напівтонкі зрізи оваріальної тканини після заморожування з
1,2-ПД (1,5 М → 3,0 М) без ініціації кристалоутворення (режим 2): А – 1,5 М
11,2-ПД; Б – 3,0 М 1,2-ПД; Де Я – ядро, О – ооцит, Г – гранульоза, Т – тека,
ЗП – зона пелюціда, * – акумуляція рідини. Забарвлення толуїдиновим синім
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Використання досліджуваних режимів заморожування з застосуванням
ДМСО (рис. 5.4, A, Б, 5.5, A, Б) виявило якісно іншу картину морфологічної
трансформації після відігріву і відмивання КП.
Слід вказати (рис. 5.4, A), що при використанні 1,5 М ДМСО (режим 1)
спостерігалося утворення вільного простору між структурними елементами
фолікула і строми оваріальної тканини, що стало наслідком стиснення клітин.
На напівтонкому зрізі (рис. 5.4, A) було виявлено порушення контактів, в
основному, між клітинами теки, тоді, як шари клітин гранульози зберігали свою
структуру. Збільшення концентрації КП до 3,0 М, при цьому режимі
заморожування, призводило до відновлення архітектоніки тканини (рис. 5.4, Б).
В цьому випадку щільні контакти між ооцитом і клітинами гранульози, а також
клітинами теки і базальної мембрани були збережені.

Рис. 5.4. Напівтонкі зрізи оваріальної тканини після заморожування з
ДМСО (1,5 М → 3,0 М) з ініціацією кристалоутворення (режим 1): А – 1,5 М
ДМСО; Б – 3,0 М ДМСО; Де, Я – ядро, О – ооцит, Г – гранульоза, Т – тека,
* – акумуляція рідини. Забарвлення толуїдиновим синім
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При заморожуванні режимом 2 (риc. 5.4, А, Б) при збільшенні
концентрації КП (1,5 М → 3,0 М) динаміка морфологічних змін була
протилежна режиму 1.
При застосуванні 1,5 ДМСО пошкодження цілісності морфологічної
структури оваріальної тканини були зведені до мінімуму. Заморожування
тканини згідно режиму 2 в присутності 1,5 М ДМСО (риc. 5.5, А) показало
більш виражену грануляцію цитоплазми ооцита. При цьому ооцит і ядро мали
округлу

форму

з

чітко

вираженою

мембраною.

Зміна

структури

інтерстиціальних клітин не спостерігалося.

Рис. 5.5. Напівтонкі зрізи оваріальної тканини після заморожування з
ДМСО (1,5 М → 3,0 М) без ініціації кристалоутворення (режим 2): А – 1,5 М
ДМСО; Б – 3,0 М ДМСО; Де, Я – ядро, О – ооцит, Г – гранульоза, Т – тека,
ЗП – зона пелюціда, * – акумуляція рідини. Забарвлення толуїдиновим синім
Застосування 3,0 М ДМСО і режиму 2 (рис 5.5, Б) призводило до
роз’єднання міжклітинних контактів, як між клітинами теки, так і між
клітинами гранульози з порушенням впорядкованості їх шарів. Ооцит в цих
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випадках був стиснутий і мав деформовану форму. Слід зазначити, що при
цьому ядро зберігало свою структуру і було оздоблено чітко вираженою
мембраною.
Для виявлення латентних пошкоджень в тканині, після відмивання КП,
проводилася додаткова інкубація фрагментів при 37 оС в СО2 інкубаторі.
Трансформація морфології оваріальної тканини при подальшій інкубації
представлена на рис 5.6, А, Б.

Рис. 5.6. Напівтонкі зрізи оваріальної тканини після інкубації при
заморожуванні з 1,2-ПД (1,5 М → 3,0 М) з ініціацією кристалоутворення (режим
1): А – 1,5 М 1,2-ПД; Б – 3,0 М 1,2-ПД; Де, Я – ядро, О – ооцит, Г – гранульоза,
Т – тека, ЗП – зона пелюціда, БM – базальна мембрана. Забарвлення
толуїдиновим синім
Видно (рис. 5.6, А), що набухання всіх структурних елементів фолікула і
строми тканини при інкубації в разі заморожування за режимом 1, 1,5 М
1,2-ПД. При цьому, ядро ооцитабуло дефрагментовано і не мало чітко
вираженої ядерної мембрани. Базальна мембрана щільно контактувала з
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клітинами гранульози з одного боку і теки, з іншого (рис. 5.6, А). При цьому
міжклітинні контакти зберігалися.
Підвищення концентрації до 3,0 М ПД (рис. 5.6, Б), при цьому режимі
заморожування, призводило до відновлення архітектоніки тканини на етапі
інкубації. На напівтонких зрізах чітко простежувалося збереження округлої
форми ооцита і ядра. Зона пелюціда була рівномірною по всьому периметру
ооцита. Цитоплазма мала гомогенну структуру.
При заміні режиму заморожування 1 на режим 2 в присутності 1,5 М
концентрації 1,2-ПД (рис. 5.7, А) не відбувалося набухання структурних
елементів фолікулів на етапі інкубації. При цьому, форма ооцита зберігалася,
лише спостерігалася потовщення зони пеллюціда і незначне стиснення клітин
гранульози.

Рис. 5.7. Напівтонкі зрізи оваріальної тканини після інкубації при
заморожуванні з 1,2-ПД (1,5 М → 3,0 М) з ініціацією кристалоутворення (режим
2): А – 1,5 М 1,2-ПД; Б – 3,0 М 1,2-ПД; Де, Я – ядро, О – ооцит, Г – гранульоза,
Т – тека, ЗП – зона пелюціда, БM – базальна мембрана. Забарвлення
толуїдиновим синім
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Контакти між ооцитом і клітинами гранульози, також як і клітинами
гранульози і теки, зберігалися.
Збільшення концентрації 1,2-ПД до 3,0 М і використання режиму 2
призводило до максимального збереження тканини. Видно (рис. 5.7, Б),
сферичний ооцит з великим ексцентричним ядром, цитоплазма однорідна. Зовні
ооцит оточений рівномірною зона пеллюціда, до якої щільно прилягали шари
клітини гранульози, з цілістними міжклітинними контактами в середині шару і
з внутрішньою стороною базальної мембрани. З зовнішнього боку базальної
мембрани знаходились клітини теки.
Заморожування тканини під захистом ДМСО (рис. 5.8, А, Б, рис. 5.9, А,
Б) залежно від режиму заморожування виявило наступні морфологічні зміни на
етапі інкубації.

Рис. 5.8. Напівтонкі зрізи оваріальної тканини після інкубації при
заморожуванні з ДМСО (1,5 М → 3,0 М) з ініціацією кристалоутворення (режим
1): А – 1,5 М ДМСО; Б – 3,0 М ДМСО; Де, Я – ядро, О – ооцит, Г – гранульоза,
Т – тека, ЗП – зона пелюціда, БM – базальна мембрана. Забарвлення
толуїдиновим синім
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Так, при використанні режиму 1 і 1,5 М ДМСО (рис. 5.8, А) відзначалося
відновлення округлої форми ооцита і ядра, причому цитоплазма ооцита мала
дрібнозернисту структуру.У разі заморожування даним режимом в присутності
3,0 М ДМСО (рис. 5.8, Б) спостерігалися аналогічні трансформації в структурі
тканини.
Кріоконсервування тканини згідно режиму 2 показало різну динаміку
морфологічних змін залежно від концентрації КП (рис. 5.9, А, Б,). А саме, при
використанні 1,5 М ДМСО (рис 5.9, А) ядро і ооцит зберігалиокруглу форму
після інкубації, причому в ооплазмі спостерігалася дрібнозерниста грануляція.
Підвищення концентрації ДМСО до 3,0 М (рис. 5.9, Б), призводило до
набухання всіх структурних елементів фолікулів і роз’єднання контактів між
ними.

Рис. 5.9. Напівтонкі зрізи оваріальної тканини після інкубації при
заморожуванні з ДМСО (1,5 М → 3,0 М) без ініціації кристалоутворення (режим
2): А – 1,5 М ДМСО; Б – 3,0 М ДМСО; Де Я – ядро, О – ооцит, Г – гранульоза,
Т – тека, ЗП – зона пелюціда, БM – базальна мембрана. Забарвлення
толуїдиновим синім
109

Відомо, що в процесі відмивання КП дифузія молекул води і КП у
внутрішньому об’ємі зразка пов’язана зі зміною об’єму клітин внаслідок
різного коефіцієнта проникності мембран для води і КП [103, 173, 177, 178].
При відігріванні зразків і відмиванні КП відбувається зниження осмолярності
позаклітинного середовища. Це призводить до первісного набухання клітин за
рахунок входу води за градієнтом концентрації, а потім їх стисненню, що
обумовлено виходом води і КП [264].
В цих умовах амплітуда зазначених вище об’ємних змін визначалася
кінцевою концентрацією і типом використовуваного КП. Крім цього, режим
заморожування вносив свій вклад на описані вище дифузійні процеси, і
впливати на процеси дегідратації/регідратації клітин при заморожуваннівідігріві.
З огляду на, описаний вище різний характер морфологічних змін
оваріальної тканини залежно від композиційного складу середовища при
насиченні КП ми вважали за доцільне провести аналіз об’ємних змін ооцитів в
структурі тканини після відмивання КП і 60 хв інкубації в СО2 інкубаторі при
37°С.
Видно (рис. 5.10, A), що об’єм ооцитів після відмивання КП і на етапі
інкубації в структурі оваріальної тканини достовірно не змінювався від
вихідного при використанні 1,5 М 1,2-ПД, (режим 2) і 3,0 М 1,2-ПД (режим 1,
2). Тоді як за умов заморожування тканини згідно режиму 1 в присутності
1,5 М 1,2-ПД,було відзначено значне стиснення ооцита на етапі відмивання і
подальше набухання клітин на 30% при інкубації (рис. 5.10, А). Аналогічне
збільшення об’єму на етапі інкубації спостерігалося при заморожуванні зразків
за режимом 2 під захистом 3,0 М ДМСО (рис. 5.10, Б).У всіх інших
експериментальних точках при використанні ДМСО об’ємні зміни ооцитів поле
відмивання КП і на етапі інкубації мали менш виразлиний характер не вірогідні
зміни (рис. 5.10, Б).Так після заморожування тканини за умов режиму 1 в
присутності 1,5 і 3,0 М ДМСО і режиму 2 у присутності 1,5 М ДМСО об’єм
клітин знаходиться в межах контрольних значень.
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Рис. 5.10. 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
Слід зазначити, що максимальна амплітуда об’ємних змін, а саме
набухання ооцитів на етапі інкубації було відзначено при використанні 3,0 М
ДМСО (режим 2) і 1,5 М 1,2 ПД (режим 1). У цих випадках, після 60-ти хв
інкубації в СО2 інкубаторі при 37°С спостерігалось збільшення об’єму на 10–
15% відносно норми (рис. 5.10, A, Б).
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Аналіз рівня пошкодження фолікулів після відмивання КП і подальшої
інкубації представлений в табл. 5.1. Видно, що при використанні 3,0 М
концентрації 1,2-ПД і режиму 2 присутність дегенеративних фолікулів типу 2
була мінімальна як після відмивання КП, так і на етапі інкубації. В інших
експериментальних точках при відмиванні КП кількість дегенеративних
фолікулів типу 2 становила 10–15%.
Табл.5.1
Кількість (%) фолікулів у фрагментах оваріальної тканини після
кріоконсервування (режим 1 – із ІК, режим 2 – без ІК)

Режими і
КП

нормальні фолікули

Дегенеративні
фолікули типу 1

Дегенеративні
фолікули типу 2

Відмивання Інкубація Відмивання Інкубація Відмивання Інкубація

1,5 М
1,2-ПД
1
1,5М
ДМСО
1,5 М
1,2-ПД
2
1,5 М
ДМСО
3,0 М
1,2-ПД
1
3,0 М
ДМСО
3,0 М
1,2-ПД
2
3,0 М
ДМСО
Контроль

50,3±4,3*

32,4±2,7*

37,2±3,6*

39,3±3,4*

12,5±1,0*

28,3±2,3*

50,5±5,1*

44,3±4,2* 34,2±3,1*

40,0±3,9*

15,3±1,2*

15,7±1,3*

59,2±5,3*

54,5±5,3*

27,0±2,5*

22,2±1,8*

13,8±1,1

20,3±1,8*

61,5±5,6*

52,3±5,0*

24,4±2,3*

28,1±2,6*

14,1±1,2*

19,6±1,5*

45,0±4,2*

45,0±4,3* 55,0±5,3*

40,0±3,7*

10,0±0,7*

15,0±1,2*

51,6±4,9*

47,0±4,4* 35,6±3,4*

40,0±3,4*

12,8±0,9*

13,0±1,1*

72,5±7,3*

63,2±6,1* 23,7±2,2*

31,8±2,5*

3,8±0,3*

4,9±0,4*

58,1±5,5*

30,3±2,6*

45,6±4,1*

20,5±1,9*

24,1±2,2*

21,4±2,0*

89,6±8,2
9,3±0,7
1,1±0,1
Примітка: * – різниця статистично значуща порівняно з контролем,

р < 0,05.
Подальша інкубація при 37°С дозволила виявити наявність латентних
пошкоджень і проаналізувати динаміку зміни співвідношення нормальних і
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дегенеративних форм фолікулів. Як видно з даних (табл. 5.1) на цьому етапі,
кількість нормальних фолікулів зменшувалася на 20–30% в наступних
експериментальних точках: 1,5 1,2-ПД, режим 1 і 3,0 М ДМСО, режиму 2,
причому відсоток дегенеративних фолікулів типу 1 зростав і перевищував
кількість нормальних фолікулів. Число дегенеративних фолікулів типу 2
збільшувалася при охолодженні тканини режимом 1 в присутності 1,5 М 1,2-ПД.
Згідно з даними літератури [227, 231, 232], морфологічні зміни
фолікулів, які притаманні дегенеративним фолікулам типу 1 носять зворотний
характер при відновленні кровотоку. У зв’язку з цим ми вважали за можливе
оцінити

ступінь

пошкодження

фолікулів

в

структурі

тканини

після

кріоконсервування за кількістю фолікулів з незворотними трансформаціями
(Т 2). Як видно, кількість фолікулів (Т 2) у всіх досліджуваних групах
становило менше 30%. Даний показник свідчить про потенційну можливість
відновлення репродуктивної та ендокринної функції кріоконсервованих
фрагментів оваріальної тканини після трансплантації.
Іншим ключовим біохімічним показником, що характеризує рівень
пошкодження

фрагментів

кріоконсервованої

оваріальної

тканини,

є

інтенсивність процесів перикисного окисленёня ліпідів. Аналіз накопичення
ТБК-активних продуктів (рис. 5.11, A, Б) після відмивання КП і інкубації
показав

відсутність

достовірного

підвищення

їх

концентрації

щодо

контрольних значень. Концентрація ТБК-активних продуктів зростала щодо
часу інкубації, як в свіжовиділених фрагментах тканини, так і після
кріоконсервування (рис. 5.11, A, Б). Отже, описані вище зміни в структурі
оваріальної тканини після відмивання КП і при подальшій інкубації не були
критичними для роботи про- і антиоксидантних систем клітин.
Аналізуючи, представлені вище експериментальні дані слід вказати на
те, що морфологічні та об’ємні трансформації структурних компонентів
оваріальної

тканини

є

відображенням

протікання

процесів

дегідратації/регідратації клітин при заморожуванні-відігріві залежно від типу,
кінцевої концентрації КП і режиму заморожування. Так, зіставляючи дані на
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рис. 5.10. і табл. 5.1 необхідно звернути увагу на те, що достовірне зниження
кількості нормальних фолікулів корелювало зі збільшенням об’єму клітин на
етапі інкубації. Це свідчило про наявність латентних пошкоджень у структурі
оваріальної тканини при заморожуванні під захистом 1,5 М 1,2-ПД (режим 1) і

Рівень ТБК-активних продуктів,
нМ/мг тканини

3,0 М ДМСО (режим 2).
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Рис. 5.11. Рівень ТБК-активних продуктів після відмивання КП (1,2-ПД – А,
ДМСО – Б) і інкубації
При використанні 3,0 М 1,2-ПД і 1,5 М ДМСО незалежно від режиму
заморожування такі пошкодження відсутні. У цих випадках був відзначений
114

високий рівень збереження фолікулів (табл. 5.1) і відсутність об’ємних змін
ооцитів (рис. 5.10, A, Б) в 3,0 М 1,2-ПД і 1,5 М ДМСО незалежно від режиму
заморожування такі пошкодження відсутні. У цих випадках був відзначений
високий рівень збереження фолікулів (табл. 5.1) і відсутність об’ємних змін
ооцитів (рис. 5.10, А, Б) після відмивання КП і подальшої інкубації тканини. Ці
результати свідчать про те, що тип і кінцева концентрація КП визначають
ступінь пошкодження структури оваріальної тканини залежно від режиму
заморожування-відігріву. У роботі [128] показано, що при кріоконсервуванні
оваріальної тканини під захистом 1,5 М розчинів таких проникаючих КП, як:
ЕГ, ДМСО, 1,2-ПД, гліцерин, збереження фолікулів становила 84, 74, 44 і 10%
відповідно. Автори роботи встановили, що ступінь пошкодження фрагмента
тканини пов’язана зі швидкістю проникнення КП і з величиною кінцевої
концентрації в глибині зразка. Так, було показано методом Н1-ЯМР (ядерно
магнітний резонанс) спектроскопії, що при +37оС протягом 30 хв розподіл
1,5 М розчину КП в досліджуваному об’ємі становить 81 і 99,97% для ДМСО і
1,2-ПД, відповідно. Зниження температури інкубації до +4°С призводило до
зменшення проникнення цих КП в глибину фрагмента. Насичення тканини
1,5 М концентраціями ДМСО і 1,2-ПД становило 79 і 74%, відповідно. Отже,
можна припустити, що в наших експериментах високий рівень збереження
тканини при кріоконсервуванні в присутності 1,5 М концентрації ДМСО,
незалежно

від

досліджуваного

режиму

заморожування,

обумовлена

рівномірним проникненням даного КП при 22°С по всьому об’єму тканини, що
дозволило попередити шкідливу дію процесу кристалізації.
На противагу цьому кріоконсервування тканини під захистом 1,5 М
1,2-ПД, показало залежність ступеня пошкодження фолікулів від режиму
заморожування. Утворення максимальної кількості дегенеративних фолікулів,
стиснення ооцитів при відмиванні КП і значне збільшення об’єму клітин на
етапі інкубації було відзначено при заморожуванні тканини згідно режиму 1 в
присутності 1,5 М 1,2-ПД. Аналогічні дані при кріоконсервуванні оваріальної
тканини під захистом 1,5 М 1,2-ПД були отримані іншими дослідниками [123].
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Аналіз ультраструктури тканини після заморожування-відігріву показав
пошкодження мітохондрій, утворення вакуолей в цитоплазмі, а також
порушення

контакту

між

клітинами

гранульози.

Автори

висловили

припущення, що дані порушення ультраструктури обумовлені недостатньою
дегідратацією клітин і виникненням внутрішньоклітинної кристалізації [265].
Встановлено, що в умовах виморожування рідкої фази, в’язкість 1,2-ПД сильно
зростала, в результаті чого відбувалося утворення областей з високою
концентрацією КП, зважаючи на його нерівномірний розподіл за об’ємом
зразка. При заключенні цих областейв лід відбувається механічне пошкодження
структури тканини.
На

підставі

цих

літературних

даних,

можна

припустити,

що

спостережені нами пошкодження після охолодження зразків режимом 1 під
захистом 1,5 М 1,2-ПД пов’язані як з поза-, так і з внутріклітинною
кристалізацією.
Заміна режиму заморожування (режим 2) при даній концентрації 1,2-ПД
показала високу кількість нормальних фолікулів (табл. 5.1), відсутність
об’ємних змін клітин після відмивання КП і подальшої інкубації. Зниження
ступеня кріоушкодженя в цьому випадку було досягнуто варіюванням режимів
заморожування. Вірогідно, що кристалізація всередині зразка при даному
режимі приводила до більш рівномірного розподілу води і КП у внутрішньому
обсязі тканини, з одного боку, і достатньою дегідратацією клітин, з іншого
боку. Саме це дозволило звести до мінімуму шкідливу дію механічного
фактору кріоужкоджень.
Відомо [27, 98, 266], що проникаючі кріопротектори в концентраціях
більше 2,0 М в умовах виморожування рідкої фази обмежують концентрування
позаклітинних солей, і, отже, знижують їх осмотичну дію, що сприяє
збереженню бар’єрних функцій мембран. При цьому власна молярна
концентрація КП до моменту вітрифікації може досягати 7,5 М. Demirci B. et al.
у 1991 році було показано [267], що при дії 6,5 М і 9,0 М концентрацій 1,2-ПД
пошкодження фолікулів складало 6,4 і 9%, тоді як при використанні таких
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концентрацій ДМСО ці показники були в 3 рази вище (17,4 і 29, 2%,
відповідно). Отже, можна припустити, що при кріоконсервуванні оваріальної
тканини під захистом 3,0 М концентрацій 1,2-ПД високий рівень збереженності
фолікулів незалежно від режиму заморожування обумовлений низькою
цитотоксичною дією даного КП. Слід зазначити, що шкідливу дію 3,0 М
концентрації ДМСО було виявлено тільки в разі заморожування тканини за
режимом 2, тоді як при застосуванні режиму 1 рівень збереження фолікулів був
порівнянний з використанням 3,0 М 1,2-ПД.
Це, можливо, пов’язано з тим, що режим заморожування тканини
вносить значний вклад в процеси кристалізації/рекристалізації, і отже, в
процеси дегідратації/регідратації клітин в умовах виморожування рідкої фази.
Gosden R. et al. [266] показали, що режим заморожування зразків визначає
щільність і розмір ділянок тканини між кристалами льоду. Так, при повільному
охолодженні (0,3 град/хв) в заморожених зразках спостерігалася щільна
упаковка клітин з видимими межами, а в цитоплазмі клітин можна було
ідентифікувати ліпідні краплі і мітохондрії. При більш високій швидкості
заморожування (3 град/хв) після ініціації кристалоутворення відбувався
розподіл тканини кристалами льоду на неоднорідні за формою і обсягом
ділянки, з’єднані між собою тонкими містками. Автори висловили припущення,
що щільність і розмір внутрішньо тканинних ділянок між кристалами льоду
визначають цілісність архітектоніки оваріальної тканини. Збереження щільних
міжклітинних контактів між структурними елементами фолікулів (рис. 5.8),
відсутність об’ємних змін (рис. 5.10, Б), високий рівень нормальних фолікулів
(табл. 5.1) при застосуванні 3,0 М ДМСО і режиму 1 свідчить про те, що
цитотоксична дія даного КП була нівельована режимом заморожування. У
роботі встановлено [265], що режим заморожування визначає ступінь
дегідратації клітин і кінцеву концентрацію КП у внутрішньотканинному
просторі при –195оС. Отже, можна припустити, що рух води і КП в середині
зразка при заморожуванні згідно режиму 1 відбувалося таким чином, що
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клітини в точці евтектики взаємодіяли з більш низькою концентрацією ДМСО,
що призвело до більш високого ступеню збереження фолікулів.
Після використання 3,0 М ДМСО і заморожування тканини за режимом
2 проявилась токсична дія даного КП. У цих умовах спостерігалося
пошкодження значної частини клітин (табл. 3.2) і порушення міжклітинних
контактів (див. рис. 3.19, Б).
Таким чином, можна зробити висновок що, при кріоконсервуванні
оваріальної тканини необхідно здійснювати підбір режиму заморожування
залежно від типу і кінцевої концентрації КП. Завдяки підбору режиму
заморожування можна знизити цитотоксичний ефект 3,0 М концентрацій
ДМСО, а також попередити пошкодження тканини кристалами льоду при
використанні 1,5 М концентрацій 1,2-ПД. Використання 1,5 М розчинів ДМСО
і 3,0 М 1,2-ПД продемонструвало високий рівень збереження фолікулів при
заморожуванні-відігріві незалежно від досліджуваних режимів заморожування.
За результатами розділу 5 опубліковані роботи:
[268, 269, 270, 271].
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РОЗДІЛ 6
ФУНКЦІОНУВАННЯ ФРАГМЕНТІВ КРІОКОНСЕРВОВАНОЇ
ОВАРІАЛЬНОЇ ТКАНИНИ В ПОСТТРАНСПЛАНТАЦІЙНОМУ
ПЕРІОДІ ЗАЛЕЖНО ВІД РЕЖИМУ КРІОКОНСЕРВУВАННЯ, ТИПУ ТА
КОНЦЕНТРАЦІЇ КП
Аналіз даних наведених в попередньому розділі, показав, що збереження
оваріальної

тканини

при

її

кріоконсервуванні

залежить

від

режиму

заморожування, концентрації і типу КП. При цьому достовірні відмінності були
отримані в рівнях збереження фолікулів (табл. 5.1). і об’ємних змінах клітин
(табл. 5.10) в процесі насичення/відмивання КП, заморожування і подальшої
інкубації. Як випливає з даних (табл. 5.1), максимальне збереження фолікулів
на всіх етапах кріоконсервування було відзначено при використанні 3,0 М
1,2-ПД (режим 2), а аналіз рівня ТБК-активних продуктів (рис. 5.11) у
фрагментах тканини після всіх режимів кріоконсервування, що досліджувались,
а також за умов подальшої інкубації в СО2 інкубаторі в середовищі ДМЕМ при
37°С, показав відсутність вірогідних відмінностей від такого показника у
свіжовиділенних фрагментах тканини. Для дослідження in vivo функціональної
здатності

фрагментів

тканини

після

кріоконсервування

у

всіх

експериментальних точках (табл. 5.1), ми вважали за доцільне використати
метод гетеротопічної трансплантації.
Для досягнення поставленої мети тварини були розділені на 8
експериментальних груп, які детально описані у розділі матеріали і методи 2.6.
Контролем для експериментальних груп служили 3 групи тварин. Інтактні
тварини (К1), тварини з двосторонньою оваріоектомією (К2), тварини з
трансплантатами свіжовиділеної тканини (К3). Терміни спостереження за
морфофункціональним розвитком трансплантатів становили 30 діб.
В результаті проведених досліджень (рис. 6.1) було показано, що на 30-у
добу після трансплантації свіжовиділеної оваріальної тканини (К3), її
морфологічна структура відповідала фізіологічній нормі (рис. 3.1).
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Рис. 6.1. Гістопрепарат трансплантата свіжовиділеної оваріальної тканини
(К3): А – примордіальний фолікул, Б – преантральний фолікул, В – антральний
фолікул, Г – жовте тіло, Д – судина, Н – нирка, Т – трансплантат. Забарвлення
гематоксиліном і еозином
На гістологічному зрізі (рис. 6.1) можна бачити фолікули різного
ступеня зрілості: примордіальні, преантральні (117,4 ± 10,6мкм), антральні
(336,6 ± 30,8 мкм), розділені між собою стромою оваріальної тканини (табл.
6.1). Виявлено також наявність жовтого тіла (735,4 ± 70,5 мкм), заповненого по
периферії радіальними тяжами лютеїнових клітин зі згустком крові і фібрину у
центрі (рис. 6.1). Кількість фолікулів на 1 мм2 становила 4,2 ± 0,4, а площа зрізу
трансплантата досягала 26,7 ± 2,5мм2 (табл. 6.1).
На рисунках (рис. 6.2, 6.3, 6.4, 6.5) представлена морфологія
трансплантатів кріоконсервованої оваріальної тканини під захистом 1,2-ПД, яка
залежала від концентрації КП і режиму заморожування.
На 30-у добу після трансплантації фолікулярний профіль групи 1
(1,5 М 1,2-ПД, режим 1) був представлений фолікулами різного ступеня
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зрілості (рис. 6.2), характерних як для ранніх стадій фолікулогенезу
(примордіальні і первинні), так і для більш пізніх стадій (преантральні і
антральні).

Рис. 6.2. Гістопрепарат трансплантата кріоконсервованої оваріальної
тканини (група 1) на 30-ту добу: А – примордіальний фолікул, Б –
преантральний фолікул, В – антральний фолікул, Г – жовте тіло, Е - фіброз, Н –
нирка, Т – трансплантат. Забарвлення гематоксиліном і еозином
Слід звернути увагу (табл. 6.1), що у тварин цієї групи кількість
преантральних фолікулів в середньому становила 2,9±0,4 (діаметр – 61,5± 6,0
мкм), антральних 2,6±05 (діаметр – 209,9±19,4 мкм ). Також виявлена наявність
жовтих тіл з діаметром 862,7±72,0 мкм (рис. 6.2). В даному випадку, площа
фіброзу досягала до 23%, а кількість фолікулів на 1 мм 2 становила 1,6 ± 0,2, що
в 3 рази нижче щодо контролю (4,2 ± 0,4) (див. табл. 6.1).
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Таблиця 6.1
Морфометричні параметри трансплантатів кріоконсервованої
оваріальної тканини на 30-у добу спостереження
Контроль

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

7,5±0,6*

5,1±0,4* 12,1±1,1* 15,3±1,4*

(К3)
Площа

зрізу 26,7±2,5

трансплантата в мм2
Площа

тканини, 92,9±5,1

77,3±3,6* 82,9±4,4* 80±3,9*

89,5±5,2*

22,7±2,2* 17,1±1,6 20,0±1,9

11,5± 1,2

відповідної норми у %
Площа фіброзу тканини 7,1± 0,7
у%
Преантральні Діаметр,
фолікули

117,4±10,6 61,5±6,0* 81,1±7,9* 118,4±

мкм
середня

10,2
9,3±0,5

2,9±0,4*

131,1±
12,4

3,3±0,5* 5,4±0,5*

9,9±0,4*

432,4±

377,4±

392±37,5

19,4*

33,1*

32,5

2,6±0,5*

2,6±0,2* 3,4±0,5*

7,4 ±0,5*

560,0±

899,3±

943,3±

72,0

54,8*

83,6*

87,1*

1,1±0,4*

1,2±0,4* 1,2±0,4*

4,1± 0,4*

1,6±0,2*

3,6 ±0,3

3,7±0,3

кількість
Антральні

Діаметр,

фолікули

мкм
середня

336,6±30,8 209,9±

5,1±0,4

кількість
Жовті тіла

Діаметр,

735,4±70,5 862,7±

мкм
середня

9,1±0,4

кількість
Кількість фолікулів на 1 4,2 ± 0,4

2,7±0,2*

мм2
Примітка: * – різниця статистично значуща порівняно з контролем, р < 0,05.
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Підвищення концентрації 1,2-ПД до 3,0 М (група 2) при цьому ж
режимі заморожування, призводило до збільшення кількості зростаючих
фолікулів в 2–2,5 рази (на 1 мм2 3,6±0,3). На гістологічних зрізах
трансплантатів цієї групи (рис. 6.3) спостерігалися численні преантральні
(81,1±7,9 мкм) і антральні фолікули (432,4±33,1 мкм), а також жовті тіла
(560,0±54,8 мкм).

Рис. 6.3. Гістопрепарат трансплантата кріоконсервованої оваріальної
тканини (група 2) на 30-ту добу: Б – преантральний фолікул, В – антральний
фолікул, Г – жовте тіло, Н – нирка, Т – трансплантат. Забарвлення
гематоксиліном і еозином
Зміна режиму заморожування (режим 2 без ІК) під захистом 1,5 М і
3,0 М

концентрації 1,2-ПД

призводила

до

збереження

фолікулогенезу

(рис. 6.4, 6,5) у фрагментах кріоконсервованої оваріальної тканини після
трансплантації. При цьому площа зрізу становила 12,1±1,1 мм2 (група 3) і
15,3±1,4 мм2 (група 4), відповідно (див. табл. 6.1).

123

Рис. 6.4. Гістопрепарат трансплантата кріоконсервованої оваріальної
тканини (група 3) на 30-ту добу: А – примордіальний фолікул, Б – преантральний
фолікул, В – антральний фолікул, Г – жовте тіло, Е – фіброз, Н – нирка, Т – трансплантат. Забарвлення гематоксиліном і еозином

Рис. 6.5. Гістопрепарат трансплантата кріоконсервованої оваріальної
тканини (група 4) на 30-ту добу: А – примордіальний фолікул, Б – преантральний
фолікул, В – антральний фолікул, Г – жовте тіло, Е – фіброз, Н – нирка, Т – трансплантат. Забарвлення гематоксиліном і еозином
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Площа функціонуючої тканини сягала 80 – 90% у цих групах (див.
табл. 6.1). Щільність фолікулів на 1 мм3 в цих групах була нижче контролю, але
ці зміни не були вірогідні (2,7±0,2 група 3 і 3,7±0,3 – група 4). Фолікулярний
профіль представлений преантральними (5,4±0,5 і 9,9±0,4) і антральними
фолікулами (3,4±0,5 і 7,4 ±0,5), жовтими тілами (1,2±0,4 і 4,1±0,4) в групах 3 і 4
відповідно (див. рис. 6.4, рис. 6.5, див. табл. 6.1).
Аналіз ендокринної функції на 30-й день спостереження показав
(рис. 6.6), що тільки у тварин 1-ї групи концентрація естрадіолу і прогестерону
становила 17,5±3,9 пг/мл і 9,1±3,0 нг/мл відповідно, що достовірно нижче, ніж
такі показники у тварин після трансплантатації свіжовиділеної тканини (К3
28,1±5,6 пг/мл; 19,0±3,8 нг/мл).
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Рис. 6.6. Рівні естрадіолу (А), прогестерону (Б) в плазмі крові тваринреципієнтів (групи 1, 2, 3, 4) на 30-у добу після трансплантації. Різниця
статистично значуща у порівнянні з К1, ** – з К2, # – з К3, р < 0,05
В інших досліджуваних групах після кріоконсервування тканини під
захистом 1,2-ПД (група 2, 3, 4) рівень статевих гормонів перебував в межах
контрольних значень (К1 і К3). Так, концентрація естрадіолу в цих випадках
досягала рівня фізіологічної норми норми (24,6±2,9; 22,0±3,6; 26,7±3,5 пг/мл,
групи 2, 3, 4 відповідно проти К1 30,0±5,9 пг/мл), а прогестерону – 15,5±1,8,
14,8±4,0; 17,4±2,9 нг/мл (група 2, 3, 4 відповідно проти К319±3,8 нг/мл).
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Видно (див. табл. 6.1), що за умов трансплантації фрагментів
кріоконсервованої

оваріальної

тканини

оваріоектомованим

тваринам-

реципієнтам (групи 2, 3, 4) відбувалось відновлення показників ліпідного
обміну до значень, які наближались до фізіологічної норми, тоді, як
заморожування яєчників в присутності 1,5 М 1,2-ПД з використанням ІК (група
1), виявило зниження їх функціональної активності (табл. 6.2). Як випливає з
даних (табл. 6.2) у тварин цієї групи показники ліпідного обміну знаходилися в
межах норми для оваріоектомованих тварин (К2).
Таблиця 6.2
Концентрація показників обміну речовин у тварин-реципієнтів на 30-у
добу після трансплантації
Холестерин,

Групи

мМ/л

ЛПВЩ, мМ/л

Триглицериди,
мМ/л

К1

1,73±0,35

0,50±0,05

1,18±0,30

К2

3,12±0,44*

0,39±0,04*

2,27±0,32*

К3

2,20±0,27 **

0,44±0,04

1,65±0,35

Група 1

2,74±0,25* #

0,40±0,03*

1,85±0,21*

Група 2

2,21±0,33**

0,43±0,05

1,68±0,29

Група 3

2,46±0,24*

0,42±0,05

1,73±0,18* **

Група 4

1,88±0,37**

0,47±0,04

1,29±0,22**

Примітка: * – різниця статистично значуща порівняно з К1, ** – з К2, # – з
К3, р < 0,05.
Цитологічний аналіз вагінальних мазків показав, що до 30-го дня
спостереження у всіх тварин 2-ї і 4-ї груп та у 70 відсотків тварин 3-ї групи
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стадії естрального циклу мали циклічність (6–8 днів), тоді як у більшості
тварин 1-ї групи спостерігалася ациклічність на цей термін.
Використання ДМСО показало іншу картину розвитку трансплантатів,
залежно від концентрації КП і режиму заморожування. Так, застосування 1,5 М
і 3,0 М ДМСО і режиму заморожування 1 (група 5 і група 6), приводило до
зростання розміру трансплантату і розвитку фолікулів у ньому (рис. 6.7, 6.8).

Рис. 6.7. Гістопрепарат трансплантата кріоконсервованої оваріальної
тканини (група 5): на 30-ту добу: А – примордіальний фолікул, Б – преантральний
фолікул, В – антральний фолікул, Г – жовте тіло, Н – нирка, Т – трансплантат.
Забарвлення гематоксиліном і еозином
На гістологічних зрізах трансплантатів кріоконсервованої оваріальної
тканин (див. рис. 6.7, 6.8) видно фолікули різного ступеня зрілості і жовті тіла.
У даних групах відзначена присутність преантральних фолікулів (діаметр
106,8±9,6 мкм, 82,1±7,9 мкм, група 5 і група 6 відповідно), антральних (діаметр
221,9±22,3мкм і 392,0± 35,5) (табл. 6.3).
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Рис. 6.8. Гістопрепарат трансплантата кріоконсервованої оваріальної
тканини (група 6) на 30-ту добу: А – примордіальний фолікул, Б – преантральний
фолікул, В – антральний фолікул, Г – жовте тіло, Н – нирка, Т – трансплантат.
Забарвлення гематоксиліном і еозином.. Забарвлення гематоксиліном і еозином

Крім цього зазначалася наявність безлічі жовтих тіл (див. рис. 6.7, 6.8),
середній діаметр (табл. 6.3) яких становив 801,1±76,6 мкм та 782,1± 67,3 мкм
(група 5, 6 відповідно). У цих випадках середня площа зрізу трансплантата була
14,5±1,3 мм2 і 10,2±0,9 мм2, а середня кількість фолікулів складала 3,1±0,4 на
1 мм2 4,0±0,5 на 1 мм2, група 5 і 6 відповідно. Площа функціонуючої тканини
сягала 83-88 відсотків.
Відсутність ІК на етапі заморожування при використанні 1,5 і 3,0 М
ДМСО

виявила

відмінності

в

зростанні

і

розвитку

трансплантатів

кріоконсервованої оваріальної тканини (група 7, 8).
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Таблиця 6.3
Морфометричні параметри трансплантатів кріоконсервованої
оваріальної тканини на 30-у добу спостереження
Контроль Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

(К3)
Площа

зрізу 26,71±2,5 14,5 ±1,3* 10,2±0,9* 15,9±1,4* 19,3±1,8*

трансплантата. мм2
Площа

тканини, 92,9±5,1

83,1±4,6* 87,6±5,9 89,8±4,7

89,7±6,3

відповідно норми, %
Площа фіброзу тканини, 7,1± 0,7

16,9±1,6* 12,4±1,1* 10,2±1,0* 10,3 ± 0,9*

%
Преантральні Діаметр,

117,4±

106,8±9,6 82,1±7,9* 124,5±

фолікули

мкм

10,6

*

середня

9,3±0,5

5,4±0,5* 6,3±0,5* 4,3±0,5*

2,7±0,5*

90±8,3*

10,2

кількість
Антральні

Діаметр,

336,6±

221,9±22, 392,0±

311,0±

452,6±

фолікули

мкм

30,8

3*

35,5

29,4

41,5*

середня

5,1±0,4

6,1±04*

5,3 ± 0,5 3,4±0,5*

4,1±0,4*

Діаметр,

735,4±

801,1±

782,1±

1149,5±

1814,1±

мкм

70,5

76,6

67,3

105,2*

167,9*

середня

9,1±0,4

2,1±0,4* 3,1 ± 0,4* 2,1 ± 0,4* 3,1± 0,4*

кількість
Жовті тіла

кількість
Кількість фолікулів на 1 4,2 ± 0,4

3,1 ± 0,4* 4,0 ± 0,5 2,6± 0,3* 1,1 ± 0,2*

мм2
Примітка: * – різниця статистично значуща порівняно з К1, ** – з К2,
# – з К3, р < 0,05.
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Так, в групі 7 (рис. 6.9) морфологічна картина трансплантатів була
аналогічною групам 5 і 6. А саме, у всіх тварин цієї групи на гістологічних зрізах
видно фолікули різного ступеня зрілості. Середня кількість преантральних
фолікулів становила 4,3 ± 0,5 (діаметр – 124,5±10,2мкм), антральних – 3,4±0,5
(діаметр – 311,0 ±29,4 мкм), жовті тіла – 2,1 ± 0,4 (діаметр – 1149,5±105,2 мкм)
(див. табл. 6.3).

Рис. 6.9. Гістопрепарат трансплантата кріоконсервованої оваріальної
тканини (група 7) на 30-ту добу: А – примордіальний фолікул, Б –
преантральний фолікул, В – антральний фолікул, Г – жовте тіло, Н – нирка, Т –
трансплантат. Забарвлення гематоксиліном і еозином
Морфологічний аналіз трансплантатів у тварин групи 8 (рис. 6.10)
показав зниження фолікулярної щільності до 1,1 ± 0,2 на 1 мм2 (див. табл. 6.3),
що нижче контрольних значень в 3,8 рази (К3).
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Рис. 6.10. Гістопрепарат трансплантата кріоконсервованої оваріальної
тканини (група 8): на 30-ту добу: А – примордіальний фолікул, Б –
преантральний фолікул, В – антральний фолікул, Г – жовте тіло, Н – нирка, Т –
трансплантат. Забарвлення гематоксиліном і еозином
Дослідження

концентрації

статевих

гормонів

на

30-й

день

спостереження показало (рис. 6.11), що рівень естрадіолу у тварин груп 5, 6, 7
був в межах значень інтактних тварин (К1 29,9 ± 5,9 пг/мл) (24,4 ± 3,5; 25,5±3,2;
22,6±4,1 пг/мл, відповідно). Тоді як концентрація прогестерону в даних групах
(15,2 ± 3,1; 16,2 ± 2,9; 14±3,3 нг/мл, відповідно) знижувалася до рівня
трансплантатів свіжовиділеної тканини (К3 19,1±3,8 нг/мл). У групі 8
відзначалося

зниження

концентрації

гормонів,

як

естрадіолу,

так

і

прогестерону, щодо контролю (К3).
Слід зазначити, що рівень статевих гормонів (15,5 ± 4,2 пг/мл і 7,6 ± 3,6
нг/мл, естрадіол і прогестерон відповідно) був достовірно вище значень
оваріоектомованих щурів (7,2 ± 2,4 пг/мл і 3,1 ± 0,8 нг/мл, естрадіол і
прогестерон відповідно).
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Рис. 6.11. Рівні естрадіолу (А), прогестерону (Б) в плазмі крові тваринреципієнтів (групи 5, 6, 7, 8) на 30-у добу після трансплантації. Різниця
статистично значуща у порівнянні з К1 контролем (інтактні тварини – *), з К2
(оваріоектомовані тварини

–

**),

з

К3 (тварини після

трансплантації

свіжовиділеної оваріальної тканини – #), р < 0,05
При порівняльному аналізі показників обміну речовин у тварин
контрольних і експериментальних груп на 30-й день спостереження (табл. 6.4)
встановлено, що після трансплантації кріоконсервованої оваріальної тканини
(група 5, 6, 7) відбувається відновлення рівня холестерину і тригліцеридів до
значень фізіологічної норми. Тоді як у тварин групи 8 рівень холестерину був в
межах оваріоектомованих (К2 3,12 ± 0,44 мМ/л), а показники ЛПВЩ і
тригліцеридів були порівнянні зі значеннями трансплантатів свіжовиділеної
оваріальної тканини (К 3).
Цитологічне дослідження вагінальних мазків підтвердило наявність
епітеліальних і ороговілих клітин, характерних для стадій проеструса і еструса,
у тварин групи 8 на 17–20 добу після трансплантації, тоді як у тварин 5-й, 6-й і
7-й груп відновлення естрального циклу відбувалося на 12–15-й день.
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Таблиця 6.4
Концентрація показників обміну речовин у тварин-реципієнтів на 30-у
добу після імплантації

К1

Холестерин,
мМ/л
1,73±0,35

0,50±0,05

Тригліцериди,
мМ/л
1,18±0,30

К2

3,12±0,44*

0,39±0,04*

2,27±0,32*

К3

2,20±0,27 **

0,44±0,04

1,65±0,35

Група 5

2,26±0,27**

0,42±0,04

1,70±0,23 **

Група 6

2,24±0,29**

0,43±0,04

1,67±0,25**

Група 7

2,33±0,31**

0,41±0,04

1,69±0,24**

Група 8

2,78±0,25 * #

0,40±0,04*

2,05±0,21*

Групи

в ЛПВЩ, в мМ/л

в

Примітки: * - P <0,05 відносно К1, ** - P <0,05 відносно К2. # - P <0,05
відносно К3.
Експериментальні дані, представлені в цьому розділі, вказують на те, що
збереження максимального пулу фолікулів та відновлення гормональної
функції трансплантатів оваріальної тканини після кріоконсервування було
досягнуто завдяки підбору режиму заморожування відносно типу і кінцевої
концентрації КП. Відомо, що кріоконсервування біологічних об’єктів являє
собою багатоетапний процес, який включає первинну експозицію клітин і
тканин в розчинах, що містять кріопротектор, заморожування до низьких
температур,

зберігання,

відігрів,

і,

нарешті,

відмивання

КП.

Низька

ефективність технології кріоконсервування та трансплантації оваріальної
тканини зумовлена труднощами на всіх етапах. Як відомо [102], при
насиченні/відмиванні фрагментів тканини яєчника розчинами КП, відбувається
нерівномірна динаміка його проникнення. Це призводить до акумуляції рідини
в міжклітинному просторі, об’ємних змін соматичних клітин і ооцита.
Нівелювання осмотичних ефектів проникаючих КП може було досягнено
використанням різних за електролітним складом середовищ насичення [272].
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В

роботі

експериментально

доведено,

що

додаткове

введення

електроліту NaCl або неелектроліту – сахарози викликало різну відповідь
морфологічних

і

об’ємних

змін

оваріальної

тканини

при

збільшенні

концентрації 1,2-ПД.
Дані, наведені на рис. 3.4. і 3.5, вказують на те, що в разі 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
дії 3,0 М концентрації КП. Проте, порівняючи дані, наведені на рис. 3.4. і 3.5,
слід звернути увагу на те, що незважаючи на акумуляцію рідини в стромі
тканини, зберігалася структура ооцита та щільні міжклітинні контакти в
фолікулах. Це дало змогу припустити, що стиснення ооцитів при збереженні
морфологічної цілісності фолікулів у разі додавання неелектролітного
компоненту (сахарози) у середовище насичення буде оборотним процесом при
поверненні в фізіологічні умови. На цей час базовими є емпіричні підходи для
насичення/відмивання

КП

(гліцерин,

етиленгліколь,

1,2-пропандіол,

диметилсульфоксид), до фрагментів оваріальної тканини, які ґрунтуються на
принципах фундаментальної кріобіології.
У зв’язку з цим ми вважали доціи порівняльний аналіз об’ємних змін
ооцитів і морфологічної цілісності фрагментів оваріальної тканини при
насиченні/відмиванні

1,2-ПД

та

ДМСО

в

модифікованих розчинах

з

додаванням неелектролітних компонентів (сахароза, манітол).
Показано (див. рис. 4.3), що введення сахарози викликало достовірне
зменшення об’єму клітин під час інкубації в 1,5 М і 3,0 М як1,2-ПД, так і
ДМСО. При цьому, стиснення клітин на 20% на етапі насичення призводило до
підвищення рівня збереження фолікулів при відмиванні КП (див. рис. 4.3, табл.
4.1). Можна припустити, що в цих умовах клітини мали більш високу
осмотичну стійкість, обумовлену їх стисненням на етапі ступеневого насичення
(див.

рис.

4.2).

Отже,

присутність

неелектролітів

в

середовищах

насичення/відмивання КП запобігала набуханню клітин і дозволяла зберегати
щільні міжклітинні контакти.
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Аналіз морфологічної структури, (див. рис. 4.7, А, Б, В, Г), при
подальшій інкубації (37°С, СО2 інкубатор) фрагментів оваріальної тканини
після насичення/відмивання показав, що рівень пошкодження залежав як від
типу КП (1,2-ПД, ДМСО), так і від типу неелектроліту в розчині відмивання
(сахароза, манітол). При цьомуу разі ДМСО не відзначалося достовірної різниці
в

збереженні

морфологічної

цілісності

фолікулів

залежно

від

типу

неелектроліту у складі середовища відмивання. Тоді як при використанні
1,2-ПД

в

присутності

сахарози

спостерігалося

виникнення

латентних

пошкоджень, які проявлялися в акумуляції рідини і порушення щільних
міжклітинних контактів (див. рис. 4.7, А). Наявність манітолу в цьому випадку
підвищувала рівень збереження фолікулів (див. рис. 4.7, Б), що, ймовірно,
обумовлено зниженням амплітуди об’ємних змін клітин на етапі відмивання
1,2-ПД. Отже манітол більш ефективно компенсував різницю осмотичного
градієнта на етапі відмивання 1,2-ПД. Незважаючи на те, що як сахароза, так і
манітол є осмотично активними компонентами розчинів, які використовуються
для насичення/відмивання КП, їх дія опосередкована типом проникаючого КП.
Таким чином, зниження токсичного ефекту 3,0 М концентрації проникаючих
КП було проведеноз урахуванням певного складу середовища інкубації
залежно від типу КП.
Окрім

уникнення

цієї

шкідливої

дії

гіперосмолярних

розчинів

проникаючих КП при насиченні/відмиванні, для оптимізації протоколу
кріоконсервування було необхідно також знизити пошкоджуючий фактор
кристалоутворення на етапі заморожування. Показано, що трансформація
морфологічної структури і об’ємні зміни у фрагментах оваріальної тканини
після кріоконсервування залежали від типу, кінцевої концентрації КП, а також
режиму заморожування. При цьому, рівень пошкодження кріоконсервованих
фрагментів оваріальної тканини визначався після інкубації (37°С, СО2
інкубатор). Так, згідно з даними (див. рис. 5.9 і табл.5.1), достовірне зниження
кількості нормальних фолікулів корелювало зі збільшенням об’єму клітин на
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етапі інкубації, а також з відновленням функціональної здатності оваріальної
тканини після заморожування-відігріву (рис. 6.6, 6.11).
Як видно (див. рис. 5.9), максимальна амплітуда об’ємних змін в
ооцитах після заморожування-відігріву і після інкубації (37°С, СО2 інкубатор)
спостерігалася після кріоконсервування тканини під захистом 1,5 М 1,2-ПД
(режим 1, група 1) і 3,0 М ДМСО (режим 2, група 8). Це корелювало з низькими
показниками

фолікулярної

щільності

та

рівнем

статевих

гормонів

у

оваріоектомованих тварин реципієнтів (див. табл. 6.1, табл. 6.3, рис. 6.6, рис.
6.11). Отже, можна припустити, що об’ємні зміни, які відбуваються у
фрагментах оваріальної тканини, є визначальними для її подальшого
функціонування. Відсутність динаміки об’ємних змін (рис. 5.9) в інших
досліджуваних групах після заморожування-відігріву і при подальшій інкубації
співпадало з відновленням гормонального статусу у оваріоектомованих тварин
(див. рис. 6.3, рис. 6.11).
Експериментальні дані, представлені в цьому розділі, однозначно
вказують на те, що підвищення фолікулярної щільності в трансплантатах
оваріальної тканини після кріоконсервування з використанням повільних
режимів заморожування було досягнуто в присутності 3,0 М розчинів КП (див.
табл. 6.1, табл. 6.3).
Так, у оваріоектомованих тварин на 30-у добу після трансплантації
кріоконсервованої

оваріальної

таканини

з

використанням

режимів

заморожуванняз ІК і без ІК під захистом 3,0 М 1,2-ПД відзначалося
відновлення гормонального статусу і ліпідного обміну в межах фізіологічної
норми (див. рис. 6.6, табл. 6.2). Окрім цього, як свідчать данні (див. табл. 6.1)
фолікулярна щільність в цьому випадку становила 3,6± 0,3 з ІК та 3,7±0,3 без
ІК, що на 35% вище ніж при використанні 1,5 М 1,2-ПД. Ці дані збігаються з
роботами [164, 200].
Після кріоконсервування оваріальної тканини (див. рис. 6.7, рис. 6.9) з
використанням загальноприйнятої концентрації ДМСО (1,5 М) спостерігалося
відновлення морфологічної структури трансплантатів, гормональної функції і
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показників жирового обміну близько до фізіологічної норми (див. рис. 6.11,
табл. 6.4). Проте, слід зазначити, що показники фолікулярної щільності в цьому
випадку були вірогідно нижче ніж контрольні (див. табл. 6.3).
Підвищення концентрації ДМСО до 3,0 М виявило його цитотоксичну
дію залежно від режиму заморожування. Так, використання 3,0 М ДМСО і
режиму заморожування без ІК (група 8) приводило до значного пошкодження
структури тканини, що знаходило підтвердження в достовірному зниженню
фолікулярної щільності (1,1±0,2 на 1 мм2) та показників рівня естрадіолу і
прогестерону у оваріоектомованих тварин (див. рис. 3.5).
Тоді як, кріоконсервування тканини яєчника при використанні 3,0 М
ДМСО і режиму заморожування з ІК (група 6) показало відновлення
гормональної функції (рис. 6.11) та високі значення фолікулярної щільності в
трансплантатах (див. табл. 6.3).
На теперішній час згідно з даними літератури використання більш
високої концентрації КП (3,0 М) призводить до відсутності функціональної
здатності оваріальної тканини [123, 238].
Проведена

в

даній

роботі

модифікація

композиційного

складу

середовищ насичення/відмивання КП в поєднанні з підбором режиму
заморожування, експериментально довела можливість отримання функції
тканини яєчників після кріоконсервування під захистом 3,0 М ДМСО (режим з
ІК) і 3,0 М 1,2-ПД (режими з ІК і без ІК). При цьому показники фолікулярної
щільності (див. табл. 6.1, табл. 6.3) в трансплантатах після кріоконсервування
вірогідно не відрізнялися від контролю.
Проте, не зважаючи на відновлення гормонального статусу тварин
реципієнтів після трансплантації оваріальної тканини, кріоконсервованої під
захистом загальноприйнятої концентрації КП (1,5 М), кількість фолікулів в
трансплантатах була значно нижче ніж після трансплантації свіжовиділенної
тканини (табл. 6.1, табл. 6.3).
Таким чином, можна зробити висновок про те, щоендокринна функція
трансплантатів кріоконсерваної оваріальної тканини визначалася кінцевою
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концентрацією, типом проникаючого КП, а також режимом заморожування.
Максимальне збереження морфологічної цілісності та відновлення функції
спостерігалося після кріоконсервації тканини яєчників з 3,0 М 1,2-ПД
незалежно від режиму заморожування та 3,0 М ДМСО, режим з ІК.
За результатами розділу 6 опубліковані роботи:
[273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282].
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УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я рівень безпліддя в
Україні становить 15%, що є критичним. Це має державне значення, оскільки
веде до погіршення демографічних показників в регіоні. Називаються різні
причини зниження репродуктивної функції у дорослого населення, серед яких є
гінекологічні, генетичні, ендокринні, імунологічні, а також пов’язані із
захворюваннями, перенесеними в дитинстві [283]. Крім цього, застосування
високодозної хіміо- та радіотерапії в сучасній онкології чинить негативну
побічну дію на репродуктивні органи [11, 13, 14, 15, 284]. Кріоконсервування і
трансплантація оваріальної тканини є більш перспективним методом для
збереження репродуктивного потенціалу [5, 6]. Однак ефективність даної
технології

недостатня.

Основною

проблемою,

що

обмежує

широке

застосування цього методу, є недостатня кількість фолікулів здатних до
розвитку і овуляції. Згідно з даними [218] ушкодження трансплантатів
оваріальної тканини к часу початку її функціонування досягає до 80% від
загального фолікулярного пула. Відомо, що 20–30% фолікулів гинуть під час
забору, транспортування і кріоконсервування. Окрім цього 40–50% фолікулів
пошкоджуються у посттрансплатаційний період [285, 286].
Процес кріоконсервування оваріальної тканини є складним оскільки
являє собою багатоетапний процес, що включає первинну експозицію
фрагментів тканини в розчинах кріопротекторів, охолодження до низьких
температур, зберігання, відігрівання, і, нарешті, відмивання КП. При насиченнівідмиванні фрагментів яєчників розчинами КП, відбувається нерівномірна
динаміка проникнення КП в результаті чого спостерігається акумуляція рідини
в міжклітинному просторі, об’ємні зміни соматичних клітин і ооцита [102]. При
цьому нівелювання осмотичних ефектів проникаючих КП може бути досягнуто
різними варіаціями електролітного складу середовищ інкубації, а також часом і
температурою експозиції [272]. До теперішнього часу питання, пов’язані з
осмотичною чутливістю фолікулів різних стадій розвитку в структурі тканини
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яєчника при інкубації в розчинах, що містять КП, залишаються недостатньо
дослідженими.
В роботі експериментально доведено, що основним чинником, що
визначає

збереження

структури

оваріальної

тканини

в

умовах

дії

гіперосмолярного розчину проникаючого КП, є саме композиційний склад
середовища насичення за рахунок введення неелектролітного компоненту. Так,
додаткове введення електроліту NaCl або неелектроліту – сахарози викликало
різну відповідь морфологічних і об’ємних змін оваріальної тканини при
збільшенні концентрації 1,2-ПД. При насиченні тканини середовищем з
сахарозою, відбувалося стиснення клітин при експозиції з 1,5 М 1,2-ПД і
продовжувалось при дії 3,0 М концентрації (див. рис. 3.5). Додаткове введення
NaCl викликало об’ємні зміни тільки в 3,0 М розчині 1,2-ПД (див. рис. 3.5). Це
вказує на різну осмотичну відповідь клітин щодо підвищення осмолярності
середовища при введенні електролітного або неелектролітного компонента.
На підставі даних представлених на (див. рис. 3.2, А, Б, рис. 3.5), можна
зробити висновок, що 30-хвилинна експозиція фрагментів тканин у розчинах
1,2-ПД (1,5 – 3,0 М) на основі ДМЕМ є достатньою, оскільки в цих умовах
відбувається відновлення об’єму клітин. Після додавання електроліту NaCl у
вихідне середовище насичення об’єм відновлювався при використанні 1,5 М
концентрації 1,2-ПД (див. рис. 3.3, А, рис. 3.5). Проте, збільшення концентрації
1,2-ПД до 3,0 М в цьому вихідному середовищі призводило до вірогідного
зменшення об’єму ооцитів (див. рис. 3.3, Б, рис. 3.5) та пошкодженням
фолікулів до стадії дегенеративного типу 2 (див. рис. 3.6, Б). Співставляючи
морфологічні характеристики тканини (див. рис. 3.4 А, Б) і дані на рис. 3.6,
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. 3.4 А, Б, рис.3.5).
Порівнюючи представлені гістологічні зрізи на рис. 3 (Д, Є) і дані на
рис. 4, слід звернути увагу на те, що незважаючи на акумуляцію рідини в стромі
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тканини, зберігалася структура ооцита та щільні міжклітинні контакти у
фолікулах.
Згідно з роботою [248] ооцити демонструють осмотичну стійкість в
межах від 199 до 750 мОсмоль/л в неелектролітних гіпертонічних розчинах
(0,2–1,4 M сахарози). При цьому їх об’єм зменшується на 40%, проте
зберігається здатність до запліднення та формування бластоцист. Відтак, було
припущено, що стиснення ооцитів при збереженні щільних міжклітинних
контактів у разі додавання сахарози у середовище насичення є оборотним
процесом. Згідно даним представленим на рис 3.6. в наступних експериментах
ми вважали доцільним провести порівняльний аналіз об ємних змін ооцитів і
морфологічної цілісності не тільки під час насичення, а і при відмиванні
фрагментів оваріальної тканини з використанням 1,2-ПД та ДМСО та
неелектролітних компонентів (сахароза, манітол). Окрім цього, зниження
шкідливої дії розчинів КП може бути досягнуто шляхом введення до складу
кріозахисних середовищ непроникаючих білкових компонентів (ЕТС, людський
альбумін, аутологічна сироватка) [63].
В

наступній

частині

роботи

було

проаналізовано

ефективність

середовищ, що містили осмотично активні сахара і білкові компоненти
(10% ЕТС) під час ступінчатого насичення/відмивання 1,2-ПД і ДМСО.
Встановлено, що при застосуванні ДМЕМ і ДМЕМ із 10% ЕТС об’єм
ооцитів після 30 хв експозиції в 1,5 і 3,0 М розчинах КП значуще не відрізнявся
від контролю (див. рис. 4.3).
Показано (див. рис. 4.2), що введення сахарози викликало достовірне
зменшення об’єму клітин при інкубації в 1,5 М і 3,0 М як1,2-ПД, так і ДМСО.
При цьому, стиснення клітин на 20% (рис 4.3) на етапі насичення призводило
до підвищення рівня збереження фолікулів при видаленні КП (див. рис. 4.2,
табл. 4.1). Можна припустити, що в цих умовах клітини мають більш високу
осмотичну стійкість, обумовлену їх стисненням на етапі ступеневого насичення
(див. рис. 4.2). Отже, присутність цукрів в середовищах насичення/видалення
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КП запобігає набуханню клітин і дозволяє зберегти щільні міжклітинні
контакти в структурі тканини.
Аналіз морфологічної структури при подальшій інкубації після
насичення/відмивання показав, що рівень пошкодження тканини залежав як від
типу КП, так і типу неелектроліту в розчині відмивання (сахароза, манітол)
(див. рис. 4.7).
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 в присутності
сахарози спостерігалося виникнення латентних пошкоджень, які проявлялися в
акумуляції рідини і порушення щільних міжклітинних контактів в структурі
тканини (див. рис. 4.7, А). Тоді як наявність манітолу підвищувала рівень
збереження фолікулів (див. рис. 4.7, Б), що, ймовірно, обумовлено зниженням
амплітуди об’ємних змін клітин на етапі відмивання 1,2-ПД. Імовірно, що
манітол більш ефективно компенсував різницю осмотичного градієнта на етапі
відмивання 1,2-ПД. Отже, незважаючи на те, що як сахароза, так і манітол є
осмотично активними компонентами розчинів, які використовуються для
насичення/відмивання КП, їх дія опосередкована типом проникаючого КП.
Таким чином, токсичний ефект 3,0 М концентрації КП, було знижено
варіюванням складу середовища інкубації.
Відомо, що окрім шкідливої осмотичної дії КП при насиченнівідмиванні, на етапі заморожування основним фактором ушкодження є
кристалоутворення, яке призводить до концентрування клітин в малому об`ємі
рідкої фази. Підбір не тільки компонентів кріозахисного середовища, кінцевої
концентрації та типу КП, а також режиму охолодження дозволить підвищити
ефективність кріоконсервування оваріальної тканини.
Експериментальні дані викладені у розділі 3 вказують на те, що
морфологічні та об’ємні зміни структурних компонентів оваріальної тканини в
умовах

кріоконсервування

є

відображенням

перебігу

процесів
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дегідратації/регідратації клітин при заморожуванні-відігріві залежно від типу,
кінцевої концентрації КП і режиму заморожування.
Необхідно звернути увагу на те (див. рис. 5.9 і табл.5.1), що достовірне
зниження кількості нормальних фолікулів корелювало зі збільшенням об’єму
клітин на етапі інкубації. Це відображало латентні пошкодження у структурі
оваріальної тканини при заморожуванні під захистом 1,5 М 1,2-ПД з ІК і 3,0 М
ДМСО без ІК. При використанні 3,0 М 1,2-ПД і 1,5 М ДМСО незалежно від
режиму заморожування був відзначений високий рівень збереження фолікулів
(табл. 5.1) і відсутність об’ємних змін ооцитів (див. рис. 5.9, A, Б). Ці
результати свідчать про те, що тип і кінцева концентрація КП визначають
ступінь пошкодження структури оваріальної тканини залежно від режиму
заморожування-відтавання. Значна кількість нормальних фолікулів після
кріоконсервування в присутності 1,5 М концентрації ДМСО була обумовлена
рівномірним проникненням даного КП по всьому об’єму тканини на етапі
насичення. Це дозволило попередити шкідливу дію процесу кристалізації.
На противагу цьому кріоконсервування тканини під захистом 1,5 М
1,2-ПД, показало залежність ступеня пошкодження фолікулів від режиму
заморожування. Утворення дегенеративних фолікулів, стиснення ооцитів при
видаленні КП і значне збільшення об’єму клітин на етапі інкубації було
відзначено при заморожуванні тканини згідно режиму з ІК в присутності 1,5 М
1,2-ПД, що пов’язано з поза- та з внутріклітинною кристалізацією при цьому
випадку.
Використання режиму охолодження без ІК при 1,5 М концентрації
1,2-ПД показало морфологічну цілісність фолікулів (див. табл. 4.1), відсутність
об’ємних змін клітин після відмивання КП і подальшої інкубації. Вірогідно,що
кристалізація всередині зразка за даним режимом приводила до більш
рівномірного розподілу води і КП у внутрішньому обсязі тканини, з одного
боку, і достатньою дегідратацією клітин, з іншого. Саме це дозволило звести до
мінімуму шкідливу дію механічного фактору кріоушкодження.
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При кріоконсервуванні оваріальної тканини під захистом 3,0 М
концентрацій 1,2-ПД високий рівень схоронності фолікулів відмічався
незалежно від режиму заморожування, що обумовлено з одного боку низькою
цитотоксичною дією даного КП, а з іншого уникнення шкідливої дії
кристалоутворення. Слід зазначити, що у разі 3,0 М концентрації ДМСО була
виявлена цитотоксична дія даного КП при використанні режиму охолодження
без ІК, тоді як застосування режиму охолодження з ІК нівелювало цей фактор
пошкодження.
Це, можливо, пов’язано з тим, що швидкість охолодження тканини
вносить значний вклад в процеси кристалізації/рекристалізації, і отже, в
процеси дегідратації / регідратації клітин в умовах виморожування рідкої фази
[287, 265].
Таким чином, можна зробити висновок що, варіюванням швидкостей
охолодження можна знизити цитотоксичний ефект 3,0 М концентрацій ДМСО,
а також попередити пошкодження тканини кристалами льоду при використанні
1,5 М концентрацій 1,2-ПД. Використання 1,5 М розчинів ДМСО і 3,0 М
1,2-ПД

продемонструвало

заморожуванні-нагріванні

високий

рівень

незалежно

від

збереження

фолікулів

досліджуваних

при

швидкостей

охолодження.
Основним показником ефективності використання того чи того
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
до фізіологічної норми (див. рис. 6.6, табл. 6.2). Використання 3,0 М
концентрації ДМСО і режиму заморожування без ІК (група 8) призводило до
значного пошкодження структури тканини (рис. 6.10) і зниження фолікулярної
щільності у трансплантатах кріоконсервованої оваріальної тканини (1,1 ± 0,2
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фолікулів на 1 мм2 порівняно з К2 – 4,2 ± 0,4). У цьому випадку значуще
знижувалися показники рівня естрадіолу та прогестерону в оваріоектомованих
тварин (див. рис. 6.11).
Аналіз одержаних даних довів, що у випадку коли відносні об’ємні
зміни ооцитів у структурі тканини після кріоконсервування та подальшої
інкубації були незначними, ми відмічали відновлення функціональної здатності
кріоконсервованої оваріальної тканини.
Максимальна амплітуда об’ємних змін в ооцитах після заморожуваннявідігріву та подальшої інкубації спостерігалася у тварин груп 1 і 8 (див. рис.
5.10). Відмічено низький рівень статевих гормонів у оваріоектомованих тварин
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 у групах 2–7
після заморожування-відігріву та подальшої інкубації (див. рис. 5.10)
супроводжувалася відновленням гормонального статусу оваріоектомованих
тварин (див. рис. 6.6, рис. 6.11).
Після кріоконсервування оваріальної тканини під захистом 1,5 М ДМСО
спостерігалося відновлення морфологічної структури трансплантатів. У тварин
цих груп до фізіологічної норми відзначалося відновлення гормональної
функції (див. рис. 6.11) та показників ліпідного обміну (див. табл. 6.4).
Використання 1,5 М 1,2-ПД із ІК призводило до значного пошкодження
структури тканини в процесі кріоконсервування, які проявлялися у низькій
фолікулярній щільності в трансплантаті (1,6 ± 0,2) фолікулів на мм 2 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).
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Таким

чином

комплексний

аналіз

впливу

шкідливих

факторів

кріоконсервування на морфологічні та біохімічні зміни структури оваріальної
тканини, а також її стероїдогенної функції й фолікулогенезу оваріоектомованих
тварин-реципієнтів в даній роботі може стати основою вдосконалення
протоколу кріоконсервування оваріальної тканини. Оптимізація протоколу
можлива за рахунок підвищення концентрації проникаючих КП до 3,0 М в
поєднанні з додаванням осмотично активних сполук (сахароза, манітол) до
кріозахистного середовища.
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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 додат-ковим 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 відмивання
(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.
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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 експериментальних 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.
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 свіжовиділеної 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

кріопротектора

та

визначалися

режимом

кінцевою

заморожування.

концентрацією,
Максимальне

типом

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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Відомості про апробацію результатів дисертації
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Україна 26-27 вересня, 2013 р.) – заочна участь;
– міжнародній науковій конференції студентів та молодих вчених
«Актуальные вопросы современной медицины» (Харків, Україна 17-18 квітня,
2014 р.) – заочна участь;
– міжнародній науково-практичній конференції з міжнародною участю
«Криоконсервация генетических ресурсов. Современное состояние, проблемы и
перспективы» (Пущино, Росія, 28-30 жовтня 2014 р.) – заочна участь;
– First Announcement Society for Low Temperature Biology 50th
Anniversary Celebration, Annual Scientific Conference & AGM «Freezing
Biological Time» (London, UK 8-10 жовтня 2014 р.) – заочна участь;
– XІ Українському біохімічному конгресі (Київ, Україна 6-10 жовтня,
2014 р) – заочна участь;
– V науково-практичній конференції для молодих вчених і студентів
«Біологічні дослідження –2015» (Житомир, Україна, 11-12 березеня, 2015 р.) –
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–
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– 39-й, 40-й та 41-й щорічній конференції молодих вчених «Холод в
биологии и медицине: Актуальные проблемы криобиологии, трансплантологии
и биотехнологии» (Харків, Україна, 20-21 травня, 2015; 23- 24 травня 2016;
24-25 травня 2017 р.) – особиста участь, усна доповідь;
– 52nd Annual Meeting of the Society for Cryobiology «CRYO 2015»,
(Острава, Чехія, 26-29 липня, 2015 р.) – особиста участь, усна доповідь;
– Conference for young scientists «CYS» (Київ, Україна, 21-25 вересня
2015 р.) – особиста участь, усна доповідь;
– 53d Annual Meeting of the Society for Cryobiology «CRYO 2016»
(Оттава, Канада, 23-27 липня) – особиста участь, усна доповідь.
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