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STUDY OF VIABILITY OF FROZEN-THAWED OVARIAN TISSUE
BY XENOGRAFTING TO SCID MICE
Abstract. The aim of our study was to test the viability of human ovarian tissue which was either frozen just
after operative removal from patient or cooled before cryopreservation to 5°C for 24 h and then frozen using xenografting and flow cytometry methods. Ovarian fragments from nine patients have been fragmented into small pieces
and divided into two groups: group 1 pieces (n=15) were frozen immediately after operation without pre-cooling,
thawed, transplanted to SCID mice and then, after 45 d of culture their quality was analyzed. Group 2 pieces (n=15)
were frozen after 24 h pre-cooling to 5°C, thawed, transplanted to SCID mice and then, after 45 d their quality was
analyzed. Efficiency of pre-cooling was estimated using of a histologic research and the FACS analysis (check of
translocation of phosphatidylserine with FITC-Annexin V and Propidium Iodide). Percent of morphologically normal preantral follicles were 86% and 89% in groups 1 and 2 respectively (P1-2>0.1).The FACS analysis showed significantly decreased intensiveness of translocation of phosphatidylserine after pre-cooling of frozen tissue (33,9%),
in contrast with tissue frozen without pre-cooling (57,7%) Р<0.05. It was established, that pre-cooling to 5°C for
24 h before cryopreservation positively influences on viability of follicles after thawing.
Keywords: ovarian tissue, follicles, crypreservation, xenograting, SCID mice, viability.
УДК 57.086.13
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МҰЗДАТЫЛЫП-ЕРІТІЛГЕН ОВАРИАЛЬДІ ҰЛПАНЫҢ
ӨМІРШЕҢДІГІН SCID ТЫШҚАНДАРЫНА
КСЕНОТРАНСПЛАНТАЦИЯЛАУ АРҚЫЛЫ ЗЕРТТЕУ
Аннотация. Зерттеу жұмысының мақсаты мұздатылу алдында арнайы салқындатылған адамның овариальді ұлпасының өміршеңдігін ксенотрансплантациялау жəне ағынды цитометрия əдістерін пайдалану
арқылы зерттеу. Тоғыз пациенттен алынған овариальді ұлпа кесіндісін кішкентай бөліктерге бөлшектеп, екі
топқа бөлдік: 1) топ, овариальді ұлпаны алдын-ала салқындатпай операциядан кейін бірден мұздатып, ерітілген соң SCID тышқандарына ксенотрансплантациялап, 45 күн дақылдағаннан кейін өміршеңдігін зерттеу;
2) топ, овариальді ұлпаны мұздату алдында 5°C температурада 24 сағат тоңазытқышта салқындатып, ерітілген соң SCID тышқандарына ксенотрансплантациялап, 45 күн дақылдағаннан кейін өміршеңдігін зерттеу.
Алдын-ала салқындату əдісінің тиімділігі гистологиялық талдау мен FACS-анализ арқылы тексерілді (фосфатидилсерин транслокациясын FITC-аннексин V мен йодид пропидиямен зерттеу). Морфологиялық қалыпты преантральді фолликулдардың проценті 1-ші жəне 2-ші топта 86% жəне 89% тең болды. FACS-анализ
нəтижесі фосфатидилсериннің транслокация интенсивтілігі алдын-ала салқындатылып мұздатылған ұлпада
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(33,9%) алдын-ала салқындатылмаған ұлпаға қарағанда төмен болатынын (57,7%) көрсетті (Р<0,5). Қорытындылай келе овариальді ұлпаны мұздату алдында 5°C температурада 24 сағат тоңазытқышта салқындату
фолликулдардың өмірщеңдігіне оң əсер ететінін белгілі болды.
Түйін сөздер: овариальді ұлпа, фолликулдар, криоконсервация, ксенотрансплантациялау, SCID тышқандар, өміршеңдік.

Қазіргі таңда Дүние жүзінде адамдар арасында бедеулік кең таралған аурулардың бірі. Дүниежүзілік Денсаулық сақтау Ұйымының статистикасы бойынша бала көтеретін жастағы ерлі-зайыпты жұптардың 15% осы мəселемен қақтығысады [1]. Этиологиясы əртүрлі бедеулік ауруларын
емдеу үшін қазіргі кезде қосымша репродуктивті технология (ҚРТ) əдістері пайдаланылады. Бірақ
фолликулогенезді стимуляциялап, жетілген ооциттерді алудың ҚРТ əдістері пациенттерге горманальді препараттарды енгізуге негізделгендіктен бұл əдістерді пайдалану көптеген аурулар
қатарына қарсы көрсетілімге ие, əсіресе барлық ісік ауруларында. Сонымен қатар заманауи химиотерапия əдістерін қолдану кезінде примордиальді фолликулдар қорының зақымдануына байланысты пациенттің овариальді резерві төмендейді [2-4]. Сондықтан осындай диагнозы бар
əйелдердің фертильділігін сақтауға негізделген бірнеше əдістер бар. Соның бірі химиотерапия
алдында криоконсервацияланған овариальді ұлпаның қыртысты бөлігін емделіп жазылған
пациенттерге қайта трансплантациялау [5, 6]. Қазіргі таңда осы бағыт қарқынды дамуда жəне
дүниежүзінде овариальді ұлпаларды сақтайтын криобанктер құрылуда. Бірақ аналық без ұлпасын
пациенттерге ретрансплантациялау кейбір ісік аурулары типтерінде рецедивке алып келуі мүмкін.
Бұл методикалық əдістің тағы бір шектеуі – оның эффективтілігінің төмендігі. Себебі ретрансплантацияланған ұлпалардағы фолликулардың қоры ишемия əсерінен төмендеп кетеді. Қазіргі кезде
криоконсервацияланған овариальді ұлпаны трансплантациялау бойынша жоғарғы деңгейдегі
нəтижелер алынған жоқ жəне осы жолмен туылған балалар саны шамамен 10 ғана жетеді [7-10].
Пациенттерге аутотрансплантация жасау алдында мұздатылып-ерітілген овариальді ұлпаның
өміршеңдігіне болжам жасау үшін бірнеше əдістерді пайдаланып зерттеуге болады: 1) иммуносупрессорлы SCID тышқандарына ксенотрансплантациялау; 2) САМ-дақылдау (chorioallantoic
membrane); 3) овариальді ұлпаларды немесе ұлпалардан жеке-жеке бөлініп алынған фолликуларды
in vitro дақылдау.
Иммуносупрессорлы SCID тышқандарына ксенотрансплантациялау мен САМ-дақылдау
əдістері мұздатылып-ерітілген овариальді ұлпадағы фолликулдардың дамуы мен ангиогенез
үрдістерін зерттеуге мүмкіндік береді. Осы əдістерді қолданып криоконсервациялау əдістерінің
тиімділігін зерттеуге болады. Бірақ бұл жолмен фолликулдарды өсіріп, ооциттерді бөліп алу
əдістерін клиникада қолдану этикалық тұрғыда қарастырылмаған.
Фертильділікті қайта қалыптастырудың тағы бір жолы овариальды ұлпаны немесе ұлпадан
бөлініп алынған фолликулдарды in vitro дақылдау. Бұл технологияға ғалымдар үлкен сенім артып
отыр жəне біршама ғалымдар тобы осы бағытпен белсенді айналысуда [11-20]. Осы жолмен алынған ооциттер стандартты ҚРТ əдістері арқылы ұрықтандырылып, алынған эмбриондар клиникаларда кең таралған стандартты əдіс арқылы криоконсервацияланып пациентке қажет болғанша
ұзақ мерзімге сұйық азотта сақталады.
Сонымен жоғарыда аталған себептерге байланысты зерттеу жұмысының мақсаты овариальді
ұлпаны криоконсервациялау алдында 5°C температурада салқындатудың тиімділігін мұздатылыперітілген ұлпалардың өміршеңдігін иммунносупрессорлы SCID тышқандарына ксенотрансплантациялау арқылы зерттеу.
Зерттеу əдістері мен материалдары
Зерттеу жұмысы Кёльн Университетінің акушерлік жəне гинекология клиникасында (Кёльн қ.,
Германия) жасалды. Заң жүзінде бекітілген құжаттармен танысқан 9 пациенттен лапораскопиялық
жолмен оң жəне сол жақ аналық безінен екі кесінді алынды. Кесінділер Лейбовиц-15 пен 5% Декстран сары суы қосылған қоректік ортада арнайы контейнерге салынып лабораторияға жеткізілді.
Пинцет пен скальпелдің көмегімен овариальді ұлпа кесіндісін көлемі 1.5-2.0 x 1.0-1.2 x 1.0-1.2 мм
кішкентай бөліктерге бөліп, алынған үлгілерді екі топқа бөлдік:
№1 овариальді ұлпа бөліктері бірден мұздатылып, содан кейін ерітілген ұлпалардың өміршеңдігін анықтау үшін ксенотрансплантация жасалынды;
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№2 овариальді ұлпа бөліктерін бір тəулік 5°C температурада тоңазтқышта салқындатып,
мұздатып, ерітілген ұлпалардың өміршеңдігін анықтау үшін ксенотрансплантация жасалынды;
Бақылау тобы: бірден Буэн ерітіндісіне фиксацияланған мұздатылмаған овариальді ұлпа.
Баяу мұздату үшін алынған ұлпа бөліктерін бөлме температурасында 20 мл мұздату ерітіндісі
құйылған контейрге салдық. Мұздату ерітіндісі 6% диметильсулфоксид, 6% этиленгликоль жəне
0,15М сахароза криопротекторларының қоспасынан тұрды. Криопротекторлар мен эквилибрацияланған бөліктерді алдын ала мұздату ерітіндісі құйылған 5 мл криопробиркаларға салып арнайы
бағдарламалы баяу мұздатқыш IceCube 14S (SyLab, Neupurkersdorf, Austria) құрылғысында
криоконсервацияладық. Баяу мұздатудың температуралық режимі келесідей болды: бастапқы температурасы -6оС; содан кейін -6оС бастап -34оС температураға дейін 0,3оС/мин мұздату жылдамдығымен; ары қарай -34оС криопробиркаларды мұздатылған үлгілермен бірге алып, сұйық азотқа
салып Дьюар ыдысында сақтадық. Бұл құрылғыда сидинг процесі автоматты түрде -6оС температурада жүреді. Еріту үшін криопробиркаларды 30 сек бөлме температурасында ұстап, содан
кейін 100оС қайнап жатқан су моншасына салып, мұздың көлемі 1-2 мм жеткенше ұстап тұрдық.
Ерітілген үлгілерді ішіне 10 мл ерітінді құйылған 100 мл контейнерге салдық. Ерітінді құрамы
негізгі қоректік ортадан жəне 0,5 М сахарозадан тұрды. Осмостық шокты болдырмау мақсатында
криопротекторларды біртіндеп шығару үшін жиілігі минутына 200 цикл айналатын шейкердің
үстінде бөлме температурасында 15 минут ұстадық. Осыдан кейін 10 минут ішінде SCID тышқандарына трансплантацияланды. Ксенотрансплантациялау үшін Харлан фермасынан (Терн, Ұлыбритания) алынған 7 апталық SCID (BALB/c) тышқандарының 30 аналық дарақтары пайдаланылды.
Жануарлар стерильді ортада 12/12 сағат қараңғы/жарық режимінде болды, су мен жемге ad libitum.
Анестетик ретінде
Rompun 2% жəне Ketanest 50 мг/мл (Германия) қоспасы қолданылды. Əрбір тышқанның терісі
дезинфекцияланып, омыртқа жотасының оң жəне сол жағына ерітілген ұлпаларды трансплантацияладық. Тышқандарға бір күн өткізіп 1.0 IU рекомбинанттық ФСГ (фолликула стимулдайтын
гормон) енгізіп отырдық.
Ксенотрансплантациялаудан 45 күн өткен соң тышқандарды мойын омыртқасын дислокациялау арқылы жансыздандырып, алынған 60 трансплантанттардың жартысын гистологиялық
зерттеу үшін фиксациялап, ал қалған жартысын апаптозды анықтау үшін 10% FCS (Fetal calf serum)
қосылған PBS (Phosphate buffer solution) ортасына салдық. Содан кейін трансплантанттарды GM
501 коллагеназамен 37°C температурада 1 сағат шейкерде инкубацияладық.
Үстіне мұздай PBS-FCS құйып, ұлпаны 20G инесімен механикалық ұсақтап, саңылауы 70 мкм
фильтрден өткіздік. Клеткаларды мұздай PBS-FCS 4°C температурада 1000 айналым/мин 10 минут
центрифугирледік. Бөлініп алынған клеткаларды 10% FCS, 4 ммоль L-глутамина, 50 мкмоль 2-меркаптоэтанол жəне антибиотиктер қосылған 1640 RPMI ортасында 37°C температурада 5%CO2 1 сағат дақылдадық. Осыдан кейін апоптозды анықтауға арналған Propidium Iodide қосылған арнайы
kit I FITC-аннексин V бояуымен бояп, ағынды цитометрия BD LSR II құрылғысымен апоптоз
деңгейін анықтадық.
Гистологиялық зерттеу үшін дақылданған үлгілерді Буэн ерітіндісінде фиксациялап, парафинге бекітіп, қалыңдығы 4 мкм кесінділер жасадық. Жасалған кесінділерді гематоксилин-эозинмен бояп микроскоп арқылы зерттедік. Зерттеу барысында зақымданған фолликулдар мен морфологиялық құрылысы жақсы сақталған фолликулдарға сандық талдау жасалынды. Фолликулдардың
үш типі зерттелінді: 1) примордиальді фолликулдар – ооцит жалпақ гранулезды клеткалардың бір
қабатымен қоршалған; 2) біріншілік фолликулдар – ооцит куб тəрізді гранулезды клеткалардың бір
қабатымен қоршалған; 3) екіншілік фолликулдар – ооцит куб тəрізді гранулезды клеткалардың екі
немесе одан да көп қабатымен қоршалған. Статистикалық талдау үшін ANOVA əдісі қолданылды.
Зерттеу нəтижелері мен оларды талдау
Алынған гистологиялық зерттеулер нəтижесі екі топта да примордиальді, біріншілік жəне
екіншілік фолликулдардың жақсы сақталғанын көрсетті. Морфологиялық құрылысы қалыпты
фолликулдардың ооциттерінің пішіні дөңгелек. Ооциттің сыртын тегіс таралған гранулезды
клеткалар қоршап тұр, цитоплазмасы біртекті жəне ядросының тура ортасында дөңгелек пішінді
тығыздалған хроматині бар. Зақымдалған фолликулдардың ооциттері деформацияланған, вакуолиз51
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1-сурет – Мұздатылып-ерітілген овариальді ұлпа бөліктерін иммуносупрессорлы SCID тышқандарына
ксенотрансплантациялау: а – мұздатылып-ерітілген овариальді ұлпа бөліктері; ə – ксенотрансплантациялау үшін
SCID тышқандардың терісін кесіп, қалташалар жасап дайындау; б – овариальді ұлпа бөліктерін тері астына енгізу;
в – арнайы стерильді ортадағы ксенотрансплантация жасалынған тышқандар;
г, д – ксенотрансплантациялағаннан соң 45 күн өткеннен кейінгі трансплантанттардың көрінісі

денген, тека мен гранулезды клеткалар фолликулдардың шетінен алшақтай бастаған. Гранулезды
клеткаларда пикноз байқалады. Екі топтағы морфологиялық қалыпты преантральді фолликулдардың саны 89,0±4,9% жəне 86,5±4,3% құрады (P1-2>0.1) (2-сурет).
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2-сурет – Алдын ала салқындатудың фолликулдардың сапасына əсері (морфологиялық құрылысы қалыпты сақталған
фолликулдар). №1 топ: тоңазытқышта алдын ала салқындатылмай мұздатылып-ерітіліп ксенотрансплантцияланған
овариальді ұлпа; №2 топ:алдын ала 24 сағат 5°C температурада тоңазтқышта салқындатылып, содан кейін
мұздатылып-ерітіліп ксенотрансплантцияланған овариальді ұлпа; Бақылау тобы: мұздатылмай, бірден Буэн ерітіндісінде
фиксацияланған ұлпа. Көрсетілген топтар арасында статистикалық айырмашылықтар байқалмады
(№1 топ пен №2 топ арасында (Р>0,1)

Криоконсервациялау кезінде клеткада стреске жауап ретінде клеткаішілік апаптоз немесе
некроздық сигнал басталатыны белгілі болған [21]. Некроз бен апоптоз кезінде клетка циклында
сигналдарды жеткізуде негізгі роль атқаратын компонент – мембрана фосфолипидінің құрамына
кіретін фосфатидилсерин болып табылады. Фосфотидилсерин цитоплазмалық мембрананың ішкі
бетінде орналасады. Клеткаға бір жағымсыз фактор əсер еткенде фосфотидилсерин мембрананың
ішкі бетінен клетканың сыртқы бетіне ауысады. Клеткаларды криоконсервациялау кезінде бес

3-сурет – Алдын ала 24 сағат 5°C температурада тоңазтқышта салқындатылып, содан кейін мұздатылып-ерітіліп
SCID тышқандарына ксенотрансплантцияланған овариальді ұлпадағы фосфотдилсериннің транслокациясы. №1 топ:
тоңазытқышта алдын ала салқындатылмай мұздатылып-ерітіліп ксенотрансплантцияланған овариальді ұлпа; №2 топ:
алдын ала 24 сағат 5°C температурада тоңазтқышта салқындатылып, содан кейін мұздатылып-ерітіліп
ксенотрансплантцияланған овариальді ұлпа; FACS анализддің көмегімен. (Q1) Annexine V (FITC A) теріс, ал PI
оң боялды (бастапқы некроздық клеткалары). (Q2) Annexine V (FITC A) мен PI оң боялды (кеш апоптоз).
(Q3) Annexine V (FITC A) мен PI теріс боялды (тірі клеткалар). (Q4) Annexine V (FITC A) оң, ал PI теріс боялды
(апоптоздың ерте түрі). Көрсетілген топтар арасында статистикалық талдаудың нəтижесі Р<0,5 болды
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түрлі теріс əсер байқалады: 1) гипоксия [22]; 2) клеткаішілк Ca2+ жоғарлауы [23]; 3) клетка мембранасының осмостық зақымдануы; 4) оттегінің активті формасының генерациясы; жəне 5) липидтердің асқын тотығуы. Осы факторлардың кез-келгені фосфотидилсериннің ауысуын туғызуы мүмкін.
1990 жылдан бастап фосфатидилсериннің ауысуы апоптоз датчигінің рөлін атқаратыны белгілі
болды [24]. Апоптозды клетка ДНҚ-сын əртүрлі бояғыштармен маркерлеу арқылы немесе терминальді дезоксинуклеотид-трансфераза көмегімен анықтайды. Апоптозды анықтайтын kit-тің негізгі
принципі клетка бетінде орналасқан фосфатидилсериннің Аннексином V-пен байланысуына негізделген. Тірі клеткаларды өлі клеткалардан ажырату үшін екінші бояғыш - йодид проподия керек.
Біз алынған нəтижелерді интерпретациялау кезінде фосфотидилсериннің ауысуын клетканың криобиологиялық өңдеуге реакциясы ретінде бағаладық. Бірінші топта 6,9±0,8% клеткалар бастақы
апоптоз деңгейін (FITC-Annexin V оң, PI теріс), ал 50,8±5,0% (FITC-Annexin V жəне PI теріс) соңғы
апоптоз немесе өлі клеткаларды көрсетті. Бұл топтағы тірі клеткалар 39,5±4,1% (FITC-Annexin V
жəне PI теріс), ал некроздық клеткалар деңгейі 0,5±0,0% болды (FITC-AnnexinV теріс, PI оң).
Екінші топта 8,9±2,1% клеткалар бастақы апоптоз деңгейін, ал 25,0±1,7% соңғы апоптоз немесе өлі
клеткаларды көрсетті. Бұл топтағы клеткалардың өміршеңдігі 67,0%±4,2, ал некроздық клеткалар
деңгейі 0,3±0,0% болды.
Қорытынды. Ғалымдар арасында салқындату үрдісі клетка дамуына оң əсер етеді деген пікір
қалыптасқан. Жылы қанды атжалмандардың суық температураға адаптациясы кезінде клеткада
митоз үрдісі күшейген. Адамдар мен тышқандардың суыққа in vitro адаптацияланған
клеткаларында да митоздың жоғарлағаны байқалған. 26 сағатқа дейін төменгі плюс температурада
сақталған овариальды ұлпаны in vitro дақылдау барысында гипотремиялық температура əсері
примордиальді фолликулдардың дамуын тоқтатпайтыны анықталған. Осы зерттеудің нəтижесінде
гипотермиялық температурада 26 сағаттан артық сақталған овариальді ұлпаларда примордиальді
фолликулдардың саны азая бастағанын көрсеткен [25]. Қорытындылай келе овариальді ұлпаны
криоконсервациялау алдында 5°C температурада 24 сағат салқындату фоффотидилсериннің
ауысуын төмендетеді, сəйкесінше ерітілген ұлпалардағы тірі клеткалардың өміршеңдігін
дəлелдейді.
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ИЗУЧЕНИЕ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ ЗАМОРОЖЕННО-ОТТАЯННОЙ
ОВАРИАЛЬНОЙ ТКАНИ С ПОМОЩЬЮ КСЕНОТРАНСПЛАНТАЦИИ SCID МЫШАМ

Аннотация. Целью наших исследований являлось изучение жизнеспособности овариальной ткани
женщин после предварительного охлаждения ткани перед замораживанием с помощью методов ксенотрансплантации и проточной цитометрии. Овариальные фрагменты от девяти пациентов были разделены на маленькие кусочки и поделены на две группы: 1) группа, овариальную ткань сразу замораживали после операции без предварительного охлаждения, затем их оттаивали и пересадили SCID мышам, после 45 дневного
культивирования проанализировали их качества; 2) группа, овариальную ткань замораживали после предварительного охлаждения при 5°C температуре в течение 24 ч, затем их оттаивали и пересадили SCID мышам,
после 45 дневного культивирования проанализировали их качества. Эффективность предварительного охлаждения оценивали с использованием гистологического исследования и FACS-анализа (проверка транслокации фосфатидилсерина с FITC-аннексином V и йодидом пропидия). Процент морфологически нормальных преантральных фолликулов составил 86% и 89% для 1 и 2 группы соответственно (P>0,1). Результаты
FACS-анализа показали значительное уменьшение интенсивности транслокации фосфатидилсерина после
предварительного охлаждения замороженной ткани (33,9%) в отличие от ткани, замороженной без предварительного (57,7%) охлаждения (Р<0,5). Было выявлено, что предварительное охлаждение овариальной ткани
при 5°C температуре в течение 24 ч перед замораживанием положительно влияет на жизнеспособность фолликулов после размораживания.
Ключевые слова: овариальная ткань, фолликулы, криоконсервация, ксенотрансплантация, SCID мыши, жизнеспособность.
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