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На сьогодні в області репродуктивних біотехнологій активно роз-
вивається напрямок трансплантації кріоконсервованих фрагментів 
незрілих сім’яників з метою відновлення фертильності [1]. Пере-
вагою цього методу є збереження компартменту сперматогенних 
клітин завдяки підтримці клітинних контактів і взаємодії, що сприяє 
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РЕЗЮМЕ

На сьогодні трансплантація кріоконсервованих фрагментів незрілих яєчок є безальтернативним методом збереження фертильності 
пацієнтів препубертатного віку, яким показано проведення цитотоксичної терапії.

МЕТА РОБОТИ: провести порівняльну оцінку ефективності застосування біополімерів – (бичачий сироватковий альбумін БСА та фібри-
новий гель ФГ – як основи кріозахисних середовищ при низькотемпературному консервуванні фрагментів звитих канальців сім’яників 
щурів препубертатного віку.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ. Звиті канальці сім’яників щурів препубертатного віку масою 75 ± 3 мг і об’ємом від 6 до 8 мм3 після 30-хви-
линної експозиції при 4 0С в кріозахисних середовищах на основі розчину Хенкса з 50 г/л бичачого сироваткового альбуміну (БСА) 
або фібринового гелю (ФГ) з додаванням 0,6 М ДМСО або 0,7 М гліцерину кріоконсервували за програмою: 1 °С/хв до -8 °С; зупинка  
10 хвилин; 10 °С/хв до -70 °С; занурення у рідкий азот. Після відігріву оцінювали гістологічну будову та визначали метаболічну актив-
ність клітин сперматогенного епітелію.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ. За результатами гістологічного дослідження простежувалася позитивна тенденція застосування ФГ, 
яка мала максимальну вираженість при комбінації з 0,7 М гліцерином. У цьому випадку морфологічно неушкодженими залишалися 
68,8 ± 15,7 % ядер клітин, а зміни сперматогенного епітелію відповідали слабо вираженим. Метаболічна активність клітин звитих 
канальців сім’яників щурів після заморожування-відігріву залишалась на достовірно вищому рівні при використанні ФГ у поєднанні як  
з 0,6 M ДМСО, так і з 0,7 M гліцерином порівняно з відповідним кріопротектором на основі розчину Хенкса з БСА.

ВИСНОВКИ. Застосування фібринового гелю у протоколах кріоконсервування звитих канальців незрілих сім’яників сприяє збережен-
ню гістоструктури та метаболічної активності сперматогенного епітелію.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: тестикулярна тканина; препубертатний вік; диметилсульфоксид; гліцерин; кріоконсервування; бичачий сироватко-
вий альбумін; фібриновий гель

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

нормальному розвитку статевих клітин. Дослідження на тваринних 
моделях показали можливість відновлення повноцінного спермато-
генезу після ортотопічної і гетеротопічної трансплантації кріоконсер-
вованих фрагментів незрілої тестикулярної тканини [2-4]. Здорове 
потомство також було отримано шляхом інтрацитоплазматичної 
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МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

ПОКАЗНИК СТУПІНЬ ВИРАЖЕНОСТІ БАЛИ

РЕТРАКЦІЯ КЛІТИН 

відсутня 0

незначна 1

очевидна 2

ДЕСКВАМАЦІЯ КЛІТИН  
В ПРОСВІТ КАНАЛЬЦЯ 

відсутня 0

часткова 1

>70 % або тотальна 2

КІЛЬКІСТЬ КЛІТИН  
З КОНДЕНСАЦІЄЮ ЯДЕР

відсутня 0

< 40 % 1

> 40 % 2

НАЯВНІСТЬ ДЕФЕКТІВ 

відсутня 0

поодинокі 1

поширені 2

Таблиця 1. Гістологічні параметри оцінки сперматогенного епітелію.

ін’єкції сперматозоїдів (ICSI), виділених із трансплантатів кріокон-
сервованої тестикулярної тканини мишей та кролів [5, 6]. До тепе-
рішнього часу клінічні дослідження у цьому напрямку не проводи-
лися, а сучасні знання стосовно сперматогенезу в трансплантатах 
кріоконсервованої незрілої тестикулярної тканини людини засновані 
тільки на експериментах в ксеносистемі [7-10], в яких спостерігали 
диференціювання сперматоцитів до стадії пахітени [9] та утворення 
сперматидоподібних структур [10]. Проте подібний підхід на сьогодні 
є досить успішним для збереження фертильності у підлітків з необ-
структивною азооспермією та синдромом Клайнфельтера, у яких 
тестикулярна тканина все ж таки містить хоч і поодинокі, але зрілі 
сперматозоїди, що можуть бути використані у процедурі ICSI [11, 12].

Успішність експериментальних трансплантацій вселяє певний 
оптимізм у майбутнє застосування цього підходу для збереження 
фертильності пацієнтів препубертатного віку, яким показано про-
ведення цитотоксичної терапії. Саме тому доцільність впровадження 
кріобанкінгу незрілої тестикулярної тканини у практичну медицину на 
сьогодні не залишає сумнівів.

Існуючі протоколи кріоконсервування незрілої тестикулярної 
тканини людини та ссавців із застосуванням програмного заморо-
жування і композиційних кріозахисних середовищ [8, 13] склада-
ються з 3-4 етапів, базуються на використанні повільних швидкостей 
охолодження (0,5-1 °С/хв) до температури кристалізації, наявно- 
сті/відсутності сидінгу, наступному збільшенні швидкості до 10-20 °С/хв 
та зануренні зразків у рідкий азот при досягненні температур від 
-70 °С до -80 °С [14, 15]. Рядом авторів було продемонстровано, 
що кріопротектор ДМСО з його низькою молекулярною масою  
і високою проникаючою здатністю перевершує етиленгліколь, про-
пандіол і гліцерин в мінімізації кріоушкоджень тестикулярної ткани-
ни [16], зберігаючи при цьому здатність ініціювати сперматогенез 
[17]. Дослідження на тваринах підкреслили ключову роль вихідного 
стану сперматогенних клітин в ефективності процедур відновлен-
ня фертильності. Порівняльні дослідження з використання свіжих  
і кріоконсервованих зразків вказують на втрату сперматогональних 
стовбурових клітин під час кріоконсервування. Таким чином, ефек-
тивність процедур кріоконсервування є критичною і повинна бути 
поліпшена [18].

Відомо, що наявність позаклітинного матриксу може впливати на 
структуру льоду, що утворюється на етапах охолодження, а отже і на 
кінцевий результат кріоконсервування тканини. Тому використання 
біополімерних гелів як матриць для звитих канальців сім’яників може 
дозволити за рахунок зниження кількості вільної води мінімізувати 
ушкодження тканини при кріоконсервуванні та зберегти її архітекто-
ніку і морфофункціональний стан [19, 20]. Проте на сьогодні методи 
кріоконсервування з використанням біополімерів ще не досягли ши-
рокого застосування у репродуктивних технологіях.

Попередні наші дослідження показали, що застосування біопо-
лімерів на етапі експозиції зменшувало токсичний вплив ДМСО та 
гліцерину на клітини сперматогенного епітелію сім’яників щурів пре-
пубертатного віку та дозволяло збільшити строк експозиції [21, 22]. 

МЕТА РОБОТИ: провести порівняльну оцінку ефективності за-
стосування біополімерів – бичачий сироватковий альбумін (БСА) 
та фібриновий гель (ФГ) – як основи кріозахисних середовищ при 
низькотемпературному консервуванні фрагментів звитих канальців 
сім’яників щурів препубертатного віку.

Роботу виконували на щурах-самцях (n = 50) препубертатного 
віку (7-8 тижнів) масою 50 ± 15 г [23]. Усі маніпуляції з тваринами 
проводили згідно з міжнародними біоетичними нормами, законодав-
чими документами України, матеріалами IV Європейської конвенції 
з захисту хребетних тварин, які використовуються для експеримен-
тальних та інших наукових цілей [24] та протоколу комітету з біо-

етики по роботі з експериментальними тваринами Інституту проблем 
кріобіології та кріомедицини НАН України (№ 2014-02).

Сім’яні канальці отримували з обох сім’яників щурів механічним 
шляхом після евтаназії за допомогою СО2. З одержаного матеріалу 
для подальших досліджень за допомогою пінцету та ножиць робили 
навіски масою 75 ± 3 мг і об’ємом від 6 до 8 мм3.

Кріозахисні розчини виготовляли ex tempore на основі таких ма-
теріалів: 

1. Розчин Хенкса (PAA, Aвстрія);
2. Бичачий сироватковий альбумін (PAA, Aвстрія), який викорис-

товували у концентрації 50 г/л у розчині Хенкса;
3. Фібриновий гель, який виділяли із свіжої крові самців щурів 

віком 7-8 тижнів. Кров забирали з серцевої вени в об’ємі 5-7 мл та 
центрифугували протягом 15 хв. при 1500 хg. Після центрифугування 
отримували три фракції крові: нижня – еритроцитарна маса, верхня 
– бідна тромбоцитами плазма, середня – збагачений тромбоцитами 
ФГ. Зразки крові з ознаками гемолізу не використовували.

До основи додавали кріопротектор ДМСО (ПанЕко, Росія) або глі-
церин (Dow Chemical, Німеччина) у кінцевій концентрації 0,6 М та 0,7 М  
відповідно. Фрагменти тканин переносили в кріопробірки (Nunc, 
США) об’ємом 2 мл. Час експозиції сім’яних канальців щурів у сере-
довищах складав 30 хв. при температурі 4 °С [21, 22]. Кріоконсер-
вування здійснювали з використанням заморожувача ЗП-10 за про-
грамою: охолодження від температури 20 °С до -8 °С зі швидкістю  
1 °С/хв; зупинка 10 хв. при -8 °С; охолодження до -70 °С зі швидкіс-
тю 10 °С/хв; перенесення у рідкий азот (-196 °С). Зразки зберігали  
в умовах кріобанку впродовж місяця. Кріопробірки відігрівали на во-
дяній бані при 40 °С до появи рідкої фази. Видалення кріопротекторів 
із зразків проводили шляхом трикратної зміни кріозахисного сере-
довища на розчин Хенкса. Групи контролю: інтактні (свіжоізольовані 
фрагменти сім’яних канальців щурів) та зразки, кріоконсервовані без 
використання біополімерів (ДМСО та гліцерин відповідно). 

Зразки для гістологічного дослідження фіксували в 10 % роз-
чині формаліну та після зневоднення й обезжирювання в ацетоні та 
етанолі наростаючої міцності заливали в парафін. Отримували гіс-
тологічні зрізи товщиною 7 мкм, які забарвлювали гематоксиліном 
і еозином та досліджували на мікроскопі LSM 510 Мeta (Carl Zeiss, 
Німеччина). Визначали наступні основні гістологічні параметри спер-
матогенного епітелію (табл. 1) [25, 26].

При цьому мінімальна загальна кількість балів (0-1 балів) відпо-
відала неушкодженій структурі сперматогенного епітелію, кількість 
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Рис. 1. 
Мікрофотографії 
гістологічних 
препаратів інтактних  
звитих канальців 
сім’яників щурів 
препубертатного 
віку, забарвлення 
гематоксиліном  
та еозином.

балів від 1 до 3 прийнято було визначати як слабо виражені зміни, 
від 3 до 6 балів – як помірно виражені та більш ніж 6 балів − як різко 
виражені пошкодження сперматогенного епітелію.

Метаболічну активність досліджували за допомогою МТТ-тесту 
[27]. Для його проведення зразки сім’яних канальців щурів після крі-
оконсервування переносили в 1 мл середовища Хенкса, в яке вносили 
по 0,5 мл розчину МТТ у концентрації 5 мг/мл. Через 3 год інкубації  
(5 % СО2, 37 °С) середовище повністю видаляли і розчиняли утворе-
ний формазан додаванням ДМСО (1 мл/зразок) з наступним центри-
фугуванням протягом 10 хв при 840 хg. Оптичну щільність розчину 
формазану в супернатанті вимірювали при довжині хвилі 540 нм. 

Життєздатність клітин в зразках сім’яних канальців щурів визна-
чали за методом суправітального фарбування трипановим синім. Сус-
пензію клітин отримували шляхом ферментативної дезагрегації [28]. 
Відсоток життєздатних клітин визначали як співвідношення стійких до 
фарбування клітин до загальної кількості підрахованих клітин. 

Нормальність розподілу кількісних ознак визначали за спільним 
критерієм перевірки на симетричність і нульовим коефіцієнтом екс-
цесу. При нормальному розподілі змінних значущість відмінностей 
між групами оцінювали за t-критерієм Стьюдента з використанням 
статистичних параметрів: М − середнє; m – стандартна помилка  
середнього; n − обсяг аналізованої групи; р − рівень значущості  
(р < 0,05). Для аналізу даних використовували пакети програм  
MS Office Excel (Microsoft, США) та Statistika 8 (Statsoft, США).

Результати дослідження гістологічних препаратів показали, що 
сім’яні канальці щурів інтактної групи на зрізах мали нормальну 
структурну організацію (рис. 1). Усередині сім’яних канальців на 
базальній мембрані в декілька шарів був розташований спермато-
генний епітелій, герміногенні клітини якого знаходилися на різних 
стадіях розвитку. У зовнішньому базальному шарі візуалізували 
сперматогонії – округлі клітини з гіперхромним ядром і тонким 
обідком цитоплазми. У внутрішньому адлюмінальному шарі в де-
кілька рядів розташовувалися сперматоцити – клітини з великим 
ядром і широким обідком цитоплазми. У деяких канальцях ближ-
че до центру розташовувалися невеликі клітини округлої форми 
зі світлим ядром – ранні сперматиди, а в окремих випадках також  
і витягнуті клітини – пізні сперматиди.

Сперматогенний епітелій після кріоконсервування під захистом 
ДМСО характеризувався різкою ретракцією клітин з утворенням щі-
лин та пустот всередині сперматогенного шару. Спостерігались яви-
ща десквамації сперматогенного епітелію від власної оболонки ка-
нальця, іноді тотального характеру. Сама власна оболонка при цьому 
виглядала набряклою та стовщеною, її контур був нерівним. У товщі 
епітеліального пласту також були наявні дефекти округлої форми  
з чіткими рівними контурами. Більш ніж 61 % клітин були патологіч-
но зміненими в першу чергу за рахунок пікнозу ядер (табл. 2). 

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

За результатами комплексної напівкількісної оцінку гістострук-
турні зміни сперматогенного епітелію після кріоконсервування під 
захистом ДМСО відповідали помірно вираженим (табл. 3).

При використанні гліцерину без біополімерів відбувалась подібна 
до ДМСО різка ретракція клітин сперматогенного епітелію з явищами 
десквамації, хоча остання була тотальною лише в поодиноких випад-
ках. Ядра більшості герміногенних клітин мали різко гіперхромний 
вигляд, іноді виявлялись осередки лізованих клітин (табл. 2). За ра-
хунок цього ушкодження сперматогенного епітелію в цій групі зали-
шались на рівні помірно виражених змін (табл. 3).

В групах із застосуванням ДМСО + БСА та ДМСО + ФГ (рис. 2, А, Б)  
відзначалося зменшення ступеня ретракції і десквамації клітин спер-
матогенного епітелію порівняно з контролем (ДМСО). Проте в першо-
му випадку (ДМСО + БСА) відносна кількість клітин з ушкодженим 
ядром залишалась на високому рівні, а серед пошкоджень перева-
жав пікнотичний тип (табл. 2). Порівняно з цим, застосування ДМСО 
з ФГ сприяло відносному зниженню кількості клітин, пошкоджених 
за рахунок лізису ядер. При комплексній напівкількісній оцінці вияви-
лося, що програмне кріоконсервування звитих канальців сім’яників 
щурів з використанням ДМСО як у комбінації з БСА, так і з ФГ  
викликало помірно виражені морфологічні зміни сперматогенного 
епітелію (табл. 3).

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

НЕУШКОДЖЕНІ ПІКНОТИЧНІ ФРАГМЕНТОВАНІ ЛІЗОВАНІ

ДМСО 38,8 ± 6,71 35,3 ± 5,41 13,6 ± 2,11 12,3 ± 1,71

ДМСО + БСА 49,3 ± 8,71,2 26,6 ± 2,41,2 13,6 ± 1,41,2 10,4 ± 0,91,2

ДМСО + ФГ 52,4 ± 7,81,2 28,3 ± 2,71,2 16,5 ± 1,91,2 2,8 ± 0,51,2

ГЛІЦЕРИН 37,1 ± 6,31 35,9 ± 5,41 15,2 ± 2,51 11,8 ± 2,21

ГЛІЦЕРИН + БСА 33,1 ± 5,31,2 34,2 ± 4,51,2 19,5 ± 1,91,2 13,2 ± 1,71,2

ГЛІЦЕРИН + ФГ 68,8 ± 15,71,2,3 15,9 ± 2,11,2,3 12,7 ± 1,61,2,3 2,7 ± 0,41,2,3

ІНТАКТНИЙ КОНТРОЛЬ 92,1 ± 1,3 6,9 ± 1,3 0,5 ± 0,3 0,6 ± 0,4

Примітка. 1 – різниця вірогідна відносно 
інтактного контролю; 2 – різниця вірогідна 
відносно відповідного контролю;  
3 – різниця вірогідна відносно відповідного 
кріопротектора у комбінації з БСА  
(р < 0,05; n = 5).

Таблиця 2. Стан ядер клітин сперматогенно-
го епітелію після кріоконсервування звитих 
канальців сім’яників щурів препубертатного 
віку, % клітин.

ГРУПА ДМСО ГЛІЦЕРИН

КОНТРОЛЬ 5,8 (5-7) 3,9 (3-5)

БСА 5,4 (5-7) 2,8 (2-4)

ФГ 4,9 (4-6) 1,4 (1-3)

ІНТАКТНИЙ КОНТРОЛЬ 0,4 (0-1)

Примітка: в дужках вказані граничні значення загальної суми балів  
у відповідній групі.

Таблиця 3. Комплексна напівкількісна оцінка ушкоджень  
сперматогенного епітелію, середня загальна кількість балів.
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В експериментальних групах із застосуванням гліцерину (гліце-
рин + БСА та гліцерин + ФГ) явища ретракції і десквамації епітеліо-
цитів, а також сферичні порожнини в товщі сперматогенного шару 
були відсутні в більшості зрізів звитих канальців. Слід відмітити, що 
при використанні ФГ як основи кріозахисного середовища ознаки 
ушкоджень ядер клітин спостерігали в меншій мірі, ніж при застосу-
ванні БСА (табл. 2). В результаті це сприяло зменшенню ступеня кріо-
ушкоджень сперматогенного епітелію в даній групі (гліцерин + ФГ)  
до 1,4 балу (табл. 3), що відповідає слабо вираженим змінам.

Аналіз результатів гістоморфометричного дослідження свідчить, 
що при кріоконсервуванні звитих канальців сім’яників щурів препу-
бертатного віку за результатами гістологічного дослідження просте-
жувалася позитивна тенденція застосування ФГ, яка мала найбільш 
виражену дію у комбінації з гліцерином.

Результати дослідження впливу кріоконсервування на метабо-
лічну активність тканин звитих канальців сім’яників щурів наведені 
на рис. 3. В зразках, кріоконсервованих під захистом ДМСО + БСА, 
спостерігали збільшення метаболічної активності в 1,4 разу відносно 
відповідного контролю. Комбінація ДМСО з ФГ забезпечувала збіль-
шення дослідженого показника в 2,5 разу відносно відповідного 
контролю. Результат МТТ-тесту у зразках кріоконсервованих під за-
хистом гліцерину з БСА та ФГ був більшим в 1,4 і 1,7 разу відповідно 
відносно контролю (гліцерин). Проте метаболічна активність клітин  
в усіх досліджених кріоконсервованих зразках була вірогідно ниж-
чою інтактного контролю.

Таким чином, після заморожування-відігріву в зразках звитих ка-
нальців сім’яників щурів рівень метаболічної активності знижується. 
Поряд з цим в представленому дослідженні показано, що зменшенню 
ушкоджуючого впливу низьких температур сприяє використання по-
лімеру у формі гелю – фібринового гелю. ФГ у поєднанні як з ДМСО, 
так і з гліцерином при програмному кріоконсервуванні сприяв збе-
реженню метаболічної активності клітин звитих канальців сім’яників 
статевонезрілих щурів на достовірно вищому рівні порівняно з БСА та 
використанням відповідного кріопротектора окремо.

Оцінка впливу програмного заморожування на життєздатність 
клітин звитих канальців сім’яників щурів наведена на рис. 4. В зразках, 
кріоконсервованих під захистом ДМСО + ФГ, кількість життєздатних 

клітин була в 1,6 разу більша, ніж в контролі (ДМСО). Використан-
ня гліцерину в поєднанні з ФГ сприяло збільшенню цього показника  
в 1,4 разу відносно контролю (гліцерин). В усіх досліджених зразках 
кількість неушкоджених клітин після кріоконсервування була вірогід-
но нижче інтактного контролю. Використання ФГ на відміну від БСА 
при кріоконсервуванні звитих канальців сім’яників є ефективнішим  
у збереженні показника життєздатності клітин у поєднанні як  
з ДМСО, так і гліцерином.

Сучасні розробки інноваційних біоматеріалів внесли значний 
внесок у розвиток репродуктивної медицини, особливо в аспекті збе-
реження фертильності. Аналіз отриманих даних свідчить, що рівень 
метаболічної активності після заморожування-відігріву в зразках 

Рис. 3. Метаболічна активність кріоконсервованих звитих канальців 
сім’яників щурів препубертатного віку за показником оптичної 
щільності розчину формазану в МТТ-тесті. 

Примітки: суцільна лінія – показник інтактного контролю; ДМСО 
– диметилсульфоксид, БСА – бичачий сироватковий альбумін, ФГ – 
фібриновий гель;
* – різниця достовірна відносно відповідного кріопротектора  
(р < 0,05; n = 5).

Рис. 2. Мікрофотографії гістологічних препаратів звитих канальців сім’яників щурів препубертатного віку після кріоконсервування під захи-
стом: А – ДМСО; Б – гліцерин; В –ДМСО + БСА; Г – гліцерин + БСА; Д – ДМСО + ФГ; Е –гліцерин + ФГ; забарвлення гематоксиліном та еозином.
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сім’яних канальців щурів препубертатного віку знижувався. Слід за-
значити, що використання біополімерів послаблювало ушкоджуючу 
дію низькотемпературного консервування.

За даними літератури додатковими компонентами середовищ, 
які зменшують ушкодження клітин у процесі кріоконсервування,  
є білкові домішки [29]. Показано, що використання у складі кріо-
захисних середовищ фетальної телячої сироватки, БСА, рекомбі-
нантного протеїну підвищує життєздатність клітин після заморожу-
вання-відігріву [30]. Проте додавання до кріозахисних середовищ 
ксеногенної сироватки має ряд недоліків: мінливість її складу, мож-
ливість контамінації вірусами та присутність небажаних біологічно 
активних речовин. Однак у більшості існуючих протоколів кріокон-
сервування тканин сім’яників як білкової складової застосовують 
cироватковий альбумін [8, 16].

Фібриновий гель є біологічним матеріалом, який може вико-
ристовуватися в аутологічній системі та представляє собою висо-
кощільну фібринову мережу. До її складу входить велика кількість 
біологічно активних сполук, основними з яких є тромбоцитарний 
фактор росту (platelet-derived growth factor – PDGF), трансформу-
ючий фактор росту (transforming growth factor – TGF), фактор рос-
ту фібробластів (fibroblast growth factor – FGF) та інсуліноподібний 
фактор росту (insulin-like growth factor – IGF) [31]. Відомо, що ці 
фактори росту можуть впливати на метаболічні процеси клітин та 
відіграють основну роль в регуляції процесу відновлення і регенера-
ції. Наприклад, інсуліноподібний фактор росту I (IGF-I) є важливим 
регулятором репродуктивної функції. Зокрема, повідомлялося, що 
IGF-I стимулює рухливість, життєздатність, конденсацію і акросомну 
реакцію сперматозоїдів, а додавання цього фактора до середовища 
гіпотермічного зберігання сперми знижує рівень апоптозу клітин 
[32]. До того ж однією з особливостей ФГ є висока в’язкість, вели-
чина якої обернено залежить від температури. Відомо, що в’язкість 
середовища кріоконсервування впливає на динаміку процесів кри-
сталоутворення, створюючи умови для формування дрібнокриста-
лічного льоду. Це, в свою чергу, сприяє зниженню ступеня меха-
нічного пошкодження біооб’єкту зростаючими кристалами льоду 
під час кріоконсервування [33]. Таким чином, застосування у складі 
розчину кріоконсервування ФГ сприяє зв’язуванню вільної води  

та стабілізації мембрани клітин в тканині, що, у свою чергу, підвищує 
їх стійкість до низьких температур.

Отримані в нашій роботі дані показали, що кріоконсервування 
фрагментів сім’яних канальців із використанням повільної конт-
рольованої швидкості охолодження та суміші фібринового гелю  
з 0,7 М гліцерином дозволяє зберегти їх гістоструктуру та метабо-
лічну активність і є більш результативним, ніж застосування БСА.  
Ці результати можуть бути враховані при створенні кріобанку тка-
нини сім’яників людини з можливістю їх наступного застосування  
для потреб біотехнології та у клінічній практиці з метою збереження 
фертильності чоловіків.

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Рис. 4. Життєздатність клітин звитих канальців сім’яників щурів 
після кріоконсервування-відігріву.
Примітки: суцільна лінія – показник інтактного контролю;  
ДМСО – диметилсульфоксид, БСА – бичачий сироватковий 
альбумін, ФГ – фібриновий гель;
* – різниця достовірна відносно відповідного кріопротектора  
(р < 0,05; n = 5).
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ВИСНОВКИ

1. Кріоконсервування звитих канальців сім’яників щурів препубертатного віку із застосуванням біополімерів при програмному заморо-
жуванні з контрольованою повільною швидкістю охолодження сприяє збереженню гістоструктури та метаболічної активності клітин 
сперматогенного епітелію.

2. Використання фібринового гелю як основи кріопротективного середовища є більш ефективним у порівнянні з бичачим сироватковим 
альбуміном.

3. Отримані дані можуть бути використані для обґрунтування та розробки ефективних методів кріоконсервування звитих канальців 
сім’яників з використанням біополімерних носіїв для створення кріобанків незрілої тестикулярної тканини.

Робота проведена за підтримки бюджетної програми НАН України  
“Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень” (КПВК 5641230), договір № 2.2.6.99.
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