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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

AСАТ антиспермальні антитіла

АС анкілозивний спондилоартрит

АФК активні форми кисню

АФА активні форми азоту

IЛ інтерлейкіни

ІФН – γ інтерферон – гамма

ІФА імуноферментний аналіз

ОА олігоартрит

РФ ревматоїдний фактор

РА ревматоїдний артрит

САМ синдром активації макрофагів

СЗСТ системні захворювання сполучної тканини

СЧВ системний червоний вовчак

ТФР-α, β трансформівний фактор росту альфа, бета

ФНП-α,β фактор некрозу пухлин α,β; tumor necrosis factors α,β

ЮІА ювенільний ідіопатичний артрит

ЮРА ювенільний ревматоїдний артрит

ANA antinuclear antibodies, антинуклеарні антитіла

ANA dsDNA
antinuclear antibodies against double strain DNA,

антинуклеарні антитіла до дволанцюгової ДНК

ANA ssDNA antinuclear antibodies against single strain DNA,
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антинуклеарні антитіла до одноланцюгової ДНК

ANA RNP

antinuclear antibodies against Ribosomal Nuclear Protein,

антинуклеарні антитіла до рибосомального

нуклеарного протеїну

ANA Sm
antibodies against nuclear Smith-antigen, антитіла до

антигену Сміта

ANA Scl 70
antibodies against nuclear antigen Scl 70, антитіла до

нуклеарного антигену Scl 70

ANA SS-A

(Ro)

antibodies against complex RNA-proteins, антитіла до

комплексу РНК-протеїни

ANA SS-B

(La)

antibodies against complex RNA-phosphoproteins,

антитіла до комплексу РНК-фосфоліпіди

ANA Jo-1
antibodies against antigen Jo-1,

антитіла до антигену Jo-1

АNCA
anti-neutrophil cytoplasm antibodies,

антинейтрофільноплазматичні антитіла

ANCA -PR-3

anti-neutrophil cytoplasm antibodies against proteinase –

3, антинейтрофільноплазматичні антитіла до

протеїнази-3

ANCA –MPO

anti-neutrophil cytoplasm antibodies against

mieloperoxydase, антинейтрофільноплазматичні

антитіла до мієлопероксидази

АPL antiphospholipid antibodies, антифосфоліпідні антитіла
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APC antigen presenting cell, антигенпрезентувальна клітина

Bcl -2
apoptosis-regulated protein, білок, який регулює процес

апоптозу

Вах proapoptotic protein, проапоптичний білок

C сomplement, комплемент

СІА collagen-induced arthritis, колаген-індукований артрит

3΄5΄-cGMP
3΄5΄- cyclic guanosine monophosphate, 3΄5΄-

циклічний гуанозинмонофосфат

CD cluster of differentation, кластер диференціації

CP
cysteinyl aspartate-specyfic proteinases, цистеїнові

аспартат-специфічні протеази (каспази)

C1qR
C1q complement receptor, рецептор до

компоненту комплементу C1q

CTLA-4
cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen-4, антиген-4,

асоційований із цитотоксичним Т-лімфоцитом

DAMP
danger associated molecular patterns, асоційовані із

небезпекою молекулярні патерни

DAP12
death-adaptor protein 12, білок адаптор 12, залучений в

активації апоптозу

DC dendritic cell, дендритна клітина

DED
death effector domain, ефекторний домен клітинної

загибелі
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DNA
dezoxirybonucleoprotein acid, дезоксирибо-

нуклеопротеїнова кислота

ЕАО
experimental autoimmune orchitis,

експериментальний аутоімунний орхіт

FA-1 fertilizing antigen, фертилізуючий антиген

FADD
Fas-associated death domain, Fas-асоційований домен

клітинної загибелі

Fas(CD 95

/Apo-1)

integrated membrane protein / receptor to TNF-family,

інтегрований у мембрану білок / рецептор родини

TNF

FasL (CD)

178/Apo-1L)

apoptosis induced integrated membrane protein,

інтегрований у мембрану білок, індукований

апоптозом

FSH
follicle stimulating hormone, фолікулостимулювальний

гормон

Foxp3
transcription factor of Treg, транскрипційний фактор T-

регуляторних лімфоцитів

G-CSF
granulocyte colony-stimulating factor, гранулоцитарний

колонієстимулювальний фактор

GM-CSF

granulocyte-macrophage colony-stimulating factor,

гранулоцитарно-макрофагальний колоніє-

стимулювальний фактор

gp glycoprotein, глікопротеїн

GPI (PD) glycozylophosphatidylinositol, глікозильований
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фосфатидилінозитол (фосфатидилінозитол)

HLA
human leukocyte antigens, лейкоцитарні антигени

людини

HLA – A,B,C
human leukocyte antigens of sublocus A, B, C,

лейкоцитарні антигени людини сублокусів A, B, C

HLA-DR
human leukocyte antigens of sublocus D, лейкоцитарні

антигени людини сублокусу D

HSP heat-shock protein, білки теплового шоку

IBT immuno-bead test, тест з поліакриламідними кульками

ICSI
intracytoplasmic sperm injection, інтрацитоплазматична

ін’єкція сперматозоїда (у яйцеклітину)

IVF in vitro fertilization, запліднення in vitro

IgG, A, M
immunoglobulins of classes G, A, M імуноглобуліни

ізотипів G, A, M

IFN - α,β,γ interferons α,β,γ, інтерферони - α,β,γ

IL-1 (1, 2…) interleukins (1, 2…), інтерлейкіни (1, 2…)

IL-1Ra IL-1-receptor antagonist, антагоніст рецептора IL-1

ІTAM
immunoreceptor tyrosine-based activation motifs,

активаторний імунорецепторний тирозиновий мотив

ITIM
immunoreceptor tyrosine-based inhibition motifs,

інгібіторний імунорецепторний тирозиновий мотив

JAM-A
junctional adhesion molecule, синаптична адгезивна

молекула

KIR killer cell inhibitory / immunoglobulin like receptor,
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інгібіторний імуноглобулінподібний рецептор

кілерних клітин

KIR-DL

long domain of killer cell inhibitory / immunoglobulin

like receptor, довгий домен інгібіторного /

імуноглобулінподібного рецептора кілерних клітин

KIR-DS

short domain of killer cell inhibitory / immunoglobulin

like receptor короткий домен інгібіторного /

імуноглобулінподібного рецептора кілерних клітин

LH luteising hormone, лютеїнізувальний гормон

LPS lipopolysacharide, ліпополісахарид

MAR
mixed antiglobulin reaction, змішана антиглобулінова

реакція

MCP (CD 46) membrane cofactor protein, мембранний білок-кофактор

M-CSF
macrophage colony-stimulating factor, макрофагальний

колонієстимулювальний фактор

MHC
major histocompability complex, головний комплекс

гітосумісності

MICA, MICB
nonclassic molecules of HLA classe I, некласичні

молекули класу І системи HLA

MIF
macrophage migration inhibitory factor, фактор

інгібування міграції макрофагів

MMP-3 metalloproteinase – 3, металопротеїназа – 3

NF-κB nuclear factor κB, ядерний транскрипційний фактор κB

NK G2D NK- cell receptors, рецептори на НK- клітині
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NO nitric oxide, оксид нітрогену

NOS nitric oxide syntase, синтаза оксиду нітрогену

PCR
polymerase chain reaction, ланцюгова полімеразна

реакція

PD-L1
programmed death ligand-1, ліганд-1 програмованої

загибелі

PH-20, 30 phertyline -20, 30; фертилін 20, 30

PRR
рattern recognition receptors; патерн-розпізнавальні

рецептори

RNA rybonucleoprotein acid, рибонуклеопротеїнова кислота

RP relapsing polychondritis, рецидивуючий поліхондрит

SAGA-1 (CD

52)

spermatozoa-agglutinating antigen-1, антиген – 1, що

аглютинує сперматозоїди

TCR Т-cell receptor, Т – клітинний рецептор

Tregs Т-regulatory lymphocytes, Т – регуляторні лімфоцити

TNFR TNF-α receptor, рецептор до TNF-α

TLR -TIR
domens of Toll-like receptors, домени Toll-подібних

рецепторів

TRAIL
TNF-related apoptosis inducing ligand, TNF-залежний

ліганд, що індукує апоптоз

YLR-12

Y-chromosome determined sperm membrane protein-12,

детермінований Y-хромосомою протеїн – 12 мембрани

сперматозоїда

YRPM
RNA-recognition motif of Y-chromosome, РНК –

розпізнавальний мотив Y-хромосоми
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ВСТУП

Стан репродуктивної системи людини є одним із важливих показників

стану здоров'я. При його частоті від 10-15% до 18 – 20% можна стверджувати

про прямі репродуктивні втрати у людській популяції [350]. В світі частота

жіночого непліддя складає 30%, чоловічого – 30%, поєднаного, або

родинного – 30% та неясного походження – 10% [10, 11, 146, 147, 148]. В

Україні структура непліддя дещо інша – у 79,4% неплідних пар причинним

вважається «жіночий фактор», а у 20,6% - «чоловічий фактор». В Україні на

непліддя страждає близько 1 млн подружніх пар, тобто 15-17% [16, 21], це є

відображенням стану здоров'я популяції та загрожує демографічною

катастрофою [39]. За останні роки у три рази зросла кількість випадків

чоловічого непліддя, виявленого вперше [21]. Зазначене вище обумовлює

необхідність покращення діагностики цієї патології, забезпечення повноти

реєстрації таких пацієнтів та впровадження профілактичних заходів

попередження захворювання [15].

Репродуктивне здоров'я залежить від багатьох чинників соматичного,

психологічного та соціального характеру [10, 20, 159]. Основними

причинами жіночого та чоловічого непліддя є: генетичні [3, 4, 63, 306];

імуногенетичні [152]; вади розвитку статевих органів [12]; гормональні

розлади [258]; інфекції, що передаються статевим шляхом [8, 114]; імунні

порушення [179], алергопатологія [37]; психоемоційні розлади [17].

Механізми формування чоловічого непліддя дедалі частіше

виявляються імунозалежними. Розвиток імунозалежного чоловічого

непліддя в основному ґрунтується на різних порушеннях вродженого та

набутого імунітету, основними чинниками реалізації якого є антитіла проти

спермальних антигенів (АСАТ) [63].

Формування нового погляду на чоловіче непліддя як імунозалежний

процес проходить з певними труднощами, відбувається перегляд
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стереотипних уявлень про його патогенез. Раніше вважали, що патологічна

імунна відповідь розвивається до антигенів тканин яєчок, придатків чи

комплексу додаткових залоз (зокрема, простати). Тепер доведено, що одним

із найважливіших патогномонічних факторів у розвитку непліддя є антигени

сперматозоїдів [214]. Імунні комплекси антиспермальних антитіл зі

сперматозоїдами здатні активувати метаболічні процеси в сперматозоїді,

стимулювати продукцію вільних кисневих радикалів, порушувати

акросомальну реакцію та пошкоджувати клітину, впливати на розвиток

зародка [41, 42, 43]. Активація антиспермального антитілогенезу

відбувається у випадку вроджених структурних вад яєчок як прояв

органоспецифічного імунітету, і найчастіше спостерігається у

препубертатному та ранньому пубертатному періодах внаслідок порушення

гемато-тестикулярного бар'єру та інфекційних процесів [242]. У дорослих

чоловіків продукцію АСАТ можна назвати нерозгаданим імунологічним

феноменом [235]. Характер тригеру (системний чи локальний)

антиспермального антитілогенезу у дорослих чоловіків невідомий. З огляду

на це актуальним є поглиблене вивчення походження, ізотипу, сайтів

зв'язування АСАТ, особливостей реалізації антитілозалежної

цитотоксичності, яка є одним із доведених імунозалежних механізмів

чоловічого непліддя [81].

Найважливішою ланкою в чоловічій репродуктивній функції є якість

процесу сперматогенезу. На нього впливають такі фактори: аплазія

зародкових клітин сперматогенного епітелію; природжена патологія

статевих органів – ретенція яєчок; аплазія (агенезія) гонад; варікоцелє;

імунні, генетичні та нейрогенні порушення [121, 190]. Надзвичайно важливу

роль у порушенні процесів сперматогенезу відіграє запальна реакція імунної

системи. Саме запальні процеси в яєчках, оксидаційний та нітрозативний

стреси, які їх супроводжують, а не інфекційні чинники, є найбільш

небезпечними для сперматогенезу [179, 247]. Розвиток запального процесу
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асоційований зі зміною локального і системного цитокінового профілю в

організмі [4, 57, 70, 377]. Вплив цитокінів на репродуктивну функцію

чоловіка значною мірою визначається місцем їх продукції (периферична

кров, сім'яна рідина, тканина яєчка) [8, 11]. Підвищені рівні прозапальних

цитокінів асоціюються із запальними процесами у чоловічій статевій системі,

оксидативним стресом та апоптозом гермінативних клітин.

Запалення у яєчках асоційоване із лейкоцитоспермією, підвищенням

рівнів вільних кисневих радикалів, оксидаційним стресом, які негативно

впливають на сперматозоїди, знижуючи фертильність чоловіків. Клітинні

імунні реакції та їх кореляційний взаємозв'язок із зазначеними гуморальними

чинниками запальної реакції в умовах розвитку чоловічого непліддя

представляють значний інтерес для розшифрування імунопатогенетичних

механізмів цієї патології і практично не досліджені. Залишаються до

сьогоднішнього дня невідомими і тригерні чинники локальної запальної

реакції імунної системи у яєчках. Одним з гіпотетичних пускових чинників

локального запалення, асоційованого з розвитком непліддя у чоловіків, є

аутоімунні захворювання.

Системні захворювання сполучної тканини (СЗСТ), у першу чергу

ревматоїдний артрит (РА) та системний червоний вовчак (СЧВ), є

аутоімунними хворобами. Аутоімунні хвороби – це патологічний процес, у

патогенезі яких важливу роль відіграють аутоантитіла та/або клітинна

аутоімунна відповідь. З нечисленних літературних даних відомо, що СЗСТ

чинять негативний вплив на фертильність чоловіка. Проблема торкається

також і дітей. Раннє формування системної аутоімунної хвороби у хлопчиків

загрожує ускладненнями розвитку їх репродуктивної функції [290].

На сьогоднішній день розглядаються наступні гіпотетичні патогенетичні

механізми взаємозв'язку аутоімунної патології з розвитком чоловічого

непліддя: 1) відміна активної толерантності до сперматозоїдів; 2) зміна

хімічної структури спермальних антигенів та антитіл до них під впливом
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гострого, хронічного чи латентного перебігу запального процесу; 3) вплив

локального та системного оксидаційного стресу; 3) «молекулярна мімікрія»

як причина продукції АСАТ; 4) зміни апоптозу статевих клітин (незрілих чи

дефективних), утворення неоаутоантигенів і синтез АСАТ до них [235].

Аналіз сучасних експериментальних і клінічних даних засвідчує, що для

раціональної терапії чоловічого непліддя необхідні нові

фармакотерапевтичні підходи та розширення арсеналу відповідних

лікарських засобів, що потребує глибокого знання усіх аспектів патогенезу

цієї патології [5]. Виявлення імунозалежних механізмів формування непліддя

у пацієнтів з аутоімунними хворобами допоможе вирішити цю проблему.

Для більш точного визначення частки «чоловічого фактору» у

родинному неплідді потрібно покращити його діагностику, розробивши її

сучасний алгоритм. Зважаючи на доведену участь у патогенезі чоловічого

непліддя системних та локальних порушень в імунній системі, детальний

аналіз характеру, відмітних особливостей та механізмів цих порушень

сприятиме пошуку нових діагностичних маркерів, необхідних для раннього

виявлення, визначення ступеню ризику розвитку і профілактики цієї

патології, а також може стати запорукою ефективної стратегії лікування, у

тому числі й імунотерапевтичної.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертаційна роботу виконувалася в межах науково-дослідної роботи

кафедри клінічної імунології та алергології Львівського національного

медичного університету імені Данила Галицького за темою „Оцінка

взаємозв'язку імунологічних, генетичних, гормональних механізмів розвитку

вторинних системних васкулітів та поліімунопатології за умов системних

захворювань сполучної тканини та оцінка ефективності та безпеки

застосування терапії супроводу біофлавоноїдів та бігуаноїдів” (державна

реєстрація №0112U000166).
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Мета та завдання дослідження. Метою роботи було дослідити

імунозалежні механізми непліддя в експерименті у самців щурів та пацієнтів

чоловічої статі з аутоімунними захворюваннями та іншою супутньою

патологією, розробити алгоритм його діагностики у досліджуваних групах.

Для досягнення поставленої мети було сформульовано наступні
завдання:

1. У експерименті на тваринах з індукованим системним аутоімунним

захворюванням оцінити гістологічні характеристики органів

репродуктивного тракту та показники локальної і системної імунної

реактивності.

2. Дослідити імуногенетичні показники (HLA-антигени, KIR-рецептори)

як можливі фактори ризику порушень репродуктивної функції у

хлопчиків з крипторхізмом.

3. Дослідити характеристики антиспермальних антитіл у сироватці крові

хлопчиків з крипторхізмом та ЮІА та у неплідних чоловіків з

аутоімунною та іншою супутньою патологією.

4. Визначити вміст маркерних для системної аутоімунної патології

аутоантитіл у неплідних чоловіків з аутоімунною та іншою супутньою

патологією.

5. Провести визначення кількісних показників лімфоцитів основних

популяцій та субпопуляцій, а також їх активаційних маркерів у

неплідних чоловіків з аутоімунною та іншою супутньою патологією.

6. Визначити рівні цитокінів у неплідних чоловіків з аутоімунною та

іншою супутньою патологією та оцінити взаємозв’язок між ними.

7. Розробити алгоритм лабораторних обстежень чоловіків з непліддям

імунозалежного ґенезу.

Об’єкт дослідження – імунні, імуногенетичні та біохімічні процеси

формування непліддя у осіб чоловічої статті в експерименті та клініці.
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Предмет дослідження – особливості оксидаційної та антиоксидаційної

систем та апоптозу гермінативних клітин тварин з індукованим системним

аутоімунним захворюванням, стану місцевого та системного імунітету у

пацієнтів чоловічої статі з аутоімунною та іншою супутньою патологією.

Методи дослідження. У роботі використано біохімічні (визначення

вмісту продуктів оксидаційних реакцій, встановлення рівня активності

індикаторних ензимів та продуктів їх реакції в сироватці крові), цитологічні

(проточна цитофлуориметрія), фізико-хімічні (електрофорез),

нефелометричний (імунохімічний аналіз), імуноферментні, морфологічні

(гістологічне дослідження зрізів тканин), імуногістохімічні, статистичні

методи.

Наукова новизна одержаних результатів. Розширено існуючі

уявлення про причини, які можуть стати підставою для запуску аутоімунної

реакції, та провідні імунозалежні механізми формування непліддя в осіб

чоловічої статі із аутоімунними хворобами та іншою супутньою патологією.

У експерименті на тваринах з індукованим системним захворюванням

(колагеновий артрит) уперше виявлено, що механізми імунозалежного

пошкодження плідної функції ґрунтуються на факторах вродженого

імунітету – посиленні синтезу клітинами імунної системи реактивних форм

кисню та азоту, наслідком дії яких є підвищення рівня апоптозу

сперматогенних клітин.

Отримано нові дані про взаємозв’язок імунозалежного чоловічого

непліддя з наявністю антиспермальних антитіл, змінами рівнів прозапальних

цитокінів ІЛ-1β, ІЛ-6, ІЛ-18, ІФН-γ, числом CD4+, CD8+, CD4+/25+ клітин,

збільшення відносного числа лейкоцитів з експресією активаційного маркера

(HLA-DR+), порушенням показників оксидаційного та нітрозаційного стресу і,

як наслідок, посиленням апоптозу гермінативних клітин. Вперше виявлено

кореляційні зв'язки між рівнями цитокінів ІЛ-6, 10, 18, ІФН-γ, ФНП-α та

числом CD8+, CD16+/56+, CD4+25+ клітин в крові, кількістю сперматозоїдів,
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їх рухливістю, відсотком дегенеративних форм, лейкоцитоспермією та

рівнем антиспермальних антитіл. У хворих із крипторхізмом уперше вивчені

імуногенетичні маркери синтезу органоспецифічних антиспермальних

антитіл: HLA-DRB1*08 та активаторних KIR-рецепторів (KIR-2DS5) на НК-

клітинах, що дає підстави вважати цю хворобу за патогенезом

органоспецифічним аутоімунним захворюванням.

На підставі вивчення семіологічних та імунологічних показників

підтверджено наявність імунопатологічних змін у неплідних пацієнтів із

варікоцелє, системними захворюваннями сполучної тканини, та соматично

здорових чоловіків. дружини яких мали 2-3 ранніх викидні, а також уперше

виявлено наявність імунопатологічних змін у пацієнтів з ідіопатичним

непліддям. Отримано нові дані про наявність АСАТ у хлопчиків із

імунозалежними захворюваннями (крипторхізм, ЮІА). Уперше виявлено та

охарактеризовано ізотиповий склад АСАТ та сайти їх зв'язування за умов

розвитку системної аутоімунної патології (ЮІА) у дитячому віці, які можуть

складати ризик формування непліддя у дорослому віці.

Практичне значення одержаних результатів. За результатами

дисертаційної роботи розроблено алгоритм комплексного лабораторного

дослідження показників імунної системи для диференційної діагностики

імунозалежного непліддя у осіб чоловічої статі на тлі аутоімунної та іншої

супутньої патології. На основі розробленого алгоритму сформульовані

практичні рекомендації. Результати роботи впроваджено в навчальний

процес на кафедрах клінічної імунології та алергології, дитячої хірургії,

ортопедії та травматології, урології, патологічної анатомії Львівського

національного медичного університету імені Данила Галицького,

використовуються у діагностично-лікувальному процесі медичних закладів

міст Львова, Івано-Франківська, Чернівців.

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним

науковим дослідженням. Автором було складено план проведення
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досліджень і підібрано оптимальні методичні підходи до реалізації

поставлених завдань. Аналіз та інтерпретація одержаних результатів,

викладення висновків дисертаційної роботи обговорювалися з науковим

консультантом, д.мед.н., проф. Чоп’як В.В. Дисертантом не було

використано ідей співавторів публікацій. Експериментальну частину

дисертаційної роботи виконано самостійно на кафедрі клінічної імунології та

алергології ЛНМУ імені Данила Галицького і у співпраці із завідувачем

лабораторії молекулярних механізмів міжклітинної взаємодії Відділу

регуляції проліферації клітин і апоптозу Інституту біології клітини НАН

України д.б.н. проф. Ю. Я. Котом (м. Львів, Україна). Дослідження активних

форм кисню та азоту виконувалося в Інституті фізіології ім. О.О. Богомольця

НАН України (м. Київ, Україна).

Визначення антиспермальних антитіл у сироватці крові та сім’яній

рідині непрямим IDIBT (indirect immunobead test) методом виконано у

дорослих чоловіків самостійно в імунологічній лабораторії Регіонального

центру клінічної імунології та алергології (м. Львів, Україна) та спільно із

науковим співробітником відділу імунобіології репродукції Інституту

генетики людини м. Познань (Польща) доктором Маженою Камєнічною

(хлопчики з крипторхізмом). Типування HLA-антигенів II-го класу у

хлопчиків з крипторхізмом виконано самостійно (ізоляція ДНК) та спільно з

науковим співробітником лабораторії тканинного типування Інституту

експериментальної імунології та терапії м. Вроцлав (Польща) доктором

Беатою Новаковською.

Типування KIR-рецепторів та їх епітопів виконано самостійно (ізоляція

ДНК) та спільно з науковим співробітником лабораторії тканинного

типування Інституту експериментальної імунології та терапії (м. Вроцлав,

Польща) доктором Вандою Нєпєкло-Мінєвською. Морфологічне

дослідження та опис гістологічних зрізів експериментальних тварин

виконано спільно із доцентом кафедри патологічної анатомії ЛНМУ ім.
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Данила Галицького В. І. Вовком. Імуногістохімічне дослідження зрізів

тканин експериментальних тварин та їх опис виконані спільно із завідувачем

патоморфологічної лабораторії діагностично-консультативного центру „CSD

Health care” к.мед.н О. О. Селезньовим (м. Київ, Україна). Спільно із

доцентом кафедри організації охорони здоров'я ЛНМУ ім. Данила

Галицького Т. Г. Гутором проведено статистичну обробку результатів

дослідження. Самостійно проаналізовано і узагальнено отримані результати,

написано усі розділи дисертації.

Автором підготовано результати роботи до друку та оприлюднення на

національних та міжнародних форумах.

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації були

представлені на: науково-практичній конференції з міжнародною участю

«Імунологія репродукції» (Львів, Україна, 2006); 9-ій конференції

«Молекулярна біологія в діагностиці інфекційних хвороб та біотехнології»

(Варшава, Польща, 2006); науково-практичному семінарі з міжнародною

участю «Діагностика та імунотерапія імунозалежного непліддя чоловіків та

жінок» (Черкаси, Україна, 2008); 13-му з’їзді Польського Товариства

клінічної та експериментальної імунології (Краків, Польща, 2008);

міжнародній науково-практичній конференції «Імунотерапія,

імунопрофілактика в клінічній практиці: реалії та перспективи» (Львів,

Україна, 2009); курсі лекцій в Університетській клініці Одеського

національного медичного університету «Імунологічні аспекти

інфертильності» (Одеса, Україна, 2010 року); міжнародній науково-

практичній конференції «Імунотерапія, імунопрофілактика: реалії та

перспективи» (Львів, Україна, 2010); науково-практичній конференції з

міжнародною участю «Імуногенетика та репродуктивні втрати» Львів,

Україна, 2010); симпозіумі фахівців України з репродуктивної медицини

(Харків, Україна, 2011); 9-му європейському конгресі з імунології

репродукції (Копенгаген, Данія, 2011); 14-му з'їзді Польського Товариства
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клінічної та експериментальної імунології (Гданськ, Польща, 2011);

міжнародній науково-практичній конференції «Імунопрофілактика – нові

підходи» (Київ, Україна, 2012); VI-му Національному конгресі патофізіологів

України з міжнародною участю (Сімферополь-Місхор, Україна, 2012);

об’єднаному міжнародному конгресі Американського Товариства імунології

репродукції та Європейського товариства імунології репродукції (Гамбург,

ФРН, 2012); І-му Всеукраїнському конгресі «Молекулярна алергологія та

імунологія» (Одеса, Україна. 2013); науково-практичній конференції

«Актуальні питання лабораторної діагностики в акушерстві та гінекології»

(Львів, Україна, 2013); науково-практичній конференції з міжнародною

участю «Актуальні питання ендокринології, клінічної імунології та

алергології» (Чернівці, Україна, 2013); науково-практичній конференції з

міжнародною участю «Репродуктивне здоров'я: актуальні питання

сьогодення» (Київ, Україна, 2013); міжнародній науково-практичній

конференції «Нові стратегії в діагностиці та лікуванні алергічних,

аутоімунних, імунодефіцитних захворювань» (Трускавець, Україна, 2014);

другій науково-практичній конференції з міжнародною участю «Гармонія

гормонів – основа здоров’я жінки» (Київ, Україна, 2014); 11-му конгресі

Європейського та Угорського Товариств імунології репродукції (Будапешт,

Угорщина, 2014); 15-му з’їзді Польського Товариства клінічної та

експериментальної імунології (Вроцлав. Польща, 2014); 15-му ювілейному

з’їзді Товариства польських дитячих хірургів (Гданськ. Польща, 2014);

міжнародному симпозіумі «Урологія майбутнього» (м. Кам'янець-

Подільський, Україна, 2015); 13-му конгресі Міжнародного та Європейського

товариств імунології репродукції (Ерфурт, Німеччина, 2016); науково-

практичній конференції з міжнародною участю «Патологія слизових

оболонок у жінок: роль мікробіоти» (Київ. Україна. 2016).

Публікації. Основні результати дослідження та положення дисертації

опубліковані у 107-ми публікаціях: розділах 7-ми підручників та монографій;
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63 наукових статтях, із яких 27 – у провідних фахових виданнях, що входять

до переліку, затвердженого ДАК України; 30 тезах у матеріалах з’їздів,

конференцій, конгресів, симпозіумів; двох патентах на корисну модель; двох

винаходах та двох інформаційних листах. За кордоном опубліковано: три

розділи у монографіях (два – англійською, один – польською), 11 статей (10 –

англійською, 1 – польською) та 16 тез (англійською мовою) .

Структура та обсяг дисертації. Текст дисертації викладений на 308

сторінках машинописного тексту (основна частина – 270 сторінки),

ілюстрований: 33 таблиці, 50 рисунків. Дисертація складається зі вступу,

аналітичного огляду літератури, матеріалів і методів дослідження, семи

розділів результатів власних досліджень, аналізу й узагальнень результатів

дослідження, висновків і практичних рекомендацій, восьми додатків. Перелік

використаних літературних джерел містить 382 назв, із них 25 назв робіт

вітчизняних авторів і 357 – зарубіжних авторів.
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РОЗДІЛ 1

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

1.1. Імунорегуляція чоловічої фертильної функції в нормі та при патології

Яєчка відносно імунної системи чоловіка є так званими «забар’єрними»

органами. Толерантність імунної системи чоловіка до антигенів

сперматозоїдів забезпечується двома групами факторів – анатомічним

бар’єром кров-яєчко та станом імунологічної толерантності [242].

Анатомічне відгородження – це конститутивний чинник підтримки

імунологічної толерантності, а імунорегуляція за участю різних медіаторів –

індуктивний [11]. В імунорегуляції беруть участь два механізми: інгібіція

імунної відповіді до спермальних аутоантигенів та блокування синтезу

антиспермальних антитіл. Інгібіція реалізується за рахунок

імуносупресивних цитокінів, синтезу індоламіндиоксигенази й активації

апоптозу аутореактивних Т-клітин, присутності у складі резидентних

тестикулярних лейкоцитів значної кількості регуляторно-супресорних Т-

лімфоцитів, альтернативної поляризації резидентних тестикулярних

макрофагів. Якщо в організмі чоловіка є запальний процес, то імунна система

активується, що загрожує відміною імунологічної толерантності та запуском

аутоагресії проти їх антигенів антиспермальними антитілами (АСАТ).

Особлива загроза ініціації імунної відповіді проти антигенів сперматозоїдів

виникає при пошкодженні бар’єру кров-яєчко внаслідок травми, вивиху

яєчка, його рухомості, крипторхізму, змінених умов кровообігу (при

варікозно розширених венах калитки), вродженій агенезії насіннєводів.

Анатомічний бар’єр не є повністю непроникним, бо не «відгороджує»

наступні рівні чоловічої статевої системи, наприклад, додаткову залозу -

епідидимус [152, 232].
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Чоловічі статеві залози (яєчка) виконують дві дуже важливі функції – в

них утворюються сперматозоїди та статеві гормони. Яєчка мають два

анатомо-фізіологічних компартменти – ззовні і всередині сім'яних канальців.

Кожен з них можна розділити на окремі зони: міжканальцевий компармент –

на внутрішньосудинний та інтерстиціальний; внутрішньоканальцевий – на

базальний і адлюмінальний. Ці компартменти відрізняються за функціями,

біохімічному та антигенному складу: в адлюмінальному компартменті

сім'яного канальця в порівнянні з інтерстицієм значно вищий вміст іонів

кальцію та інозитолу, але, навпаки, нижчий вміст білка та тестостерону.

Сперматозоїди формуються всередині звивистих сім'яних канальців,

оболонка яких вистлана клітинами Сертолі і зародковим епітелієм, з якого

формуються зрілі чоловічі статеві клітини. Клітини Сертолі мають

пірамідальну форму та досягають своєю вершиною просвіту звивистого

канальця. На бокових поверхнях клітин утворюються заглиблення, в яких

розташовуються сперматогенні клітини. Безпосередньо біля базальної

мембрани канальця розташовані сперматогонії, вище – більш

диференційовані сперматоцити і сперматиди, в кінці, поверненому у

просвіт – власне сперматозоїди. Процес перетворення стовбурових

сперматогоній у зрілі сперматозоїди називається сперматогенезом. В цьому

процесі відбувається проліферація та дозрівання гермінальних клітин від

диплоїдних сперматогоній до зрілих гаплоїдних сперматозоїдів. Тривалість

сперматогенезу складає 64-68 днів. Сперматогенез ділиться на три фази: ряд

послідовних мітотичних поділів (проліферація), редукційний поділ мейоз та

морфологічний та біохімічний метаморфоз клітин (сперміогенез). В

результаті послідовних мітотичних поділів із стовбурових сперматогоній

клітини проходять морфологічні стадії диференціювання, утворюються

сперматоцити 1-го порядку. Вони вступають в мейоз. В профазі мейозу І у

цих клітинах відбувається кросинговер – обмін ділянками гомологічних

хромосом. Клітини, які утворилися після першого редукційного поділу,

називаються сперматоцитами ІІ порядку. Вони містять гаплоїдний, тобто
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половинний набір двонитчастих хромосом (23 D-хромосоми). Після другого

мейотичного поділу утворюються сперматиди, які містять по 23

однонитчастих хромосоми (23 S-хромосоми). Генетично сперматиди не

відрізняються від зрілих сперматозоїдів. але хроматин в них ще недостатньо

компактний, відсутні особливі органелли, необхідні для запліднення. В

подальшому в процесі сперміогенезу сперматиди формують акросому,

відбувається конденсація гетерохроматину, в середній частині

розташовуються центріолі та мітохондрії, утворюється джгутик. Надлишки

цитоплазми утворюють резидуальні тільця. При конденсації хроматину

відбувається заміна гістонів «перехідними» білками та іншими протамінами,

в результаті компактність ДНК збільшується більш ніж у 20 разів в

порівнянні із соматичними клітинами. Після утворення гетерохроматину на

стадії продовгуватих сперматид та сперматозоїдів припиняється

транскрипційна активність більшості генів. Коли сперматогенез завершений,

цитоплазматичні мостики між дозріваючими гаметами руйнуються,

сперматозоїди поступають у просвіт канальця і пасивно переносяться з

потоком рідини, яка є продуктом синтезу клітин Сертолі. Сперматозоїди

утворюються в яєчках та проходять через дуже малі протоки (епідидимус та

vas deferens), перш ніж будуть виділені в еякулят [17].

Біля половини сперматозоїдів піддається апоптозу і наступному

фагоцитозу ще в яєчках. При апоптозі відбувається фрагментація

нуклеарного хроматину, компактування цитоплазматичних органелл,

розширення ендоплазматичного ретикулуму, зменшення об’єму клітини та

зміни у плазматичній мембрані, завдяки яким розпізнаються та

фагоцитуються апоптичні клітини [78, 301]. У ссавців апоптоз є необхідним

для нормального сперматогенезу і підтримки відповідного балансу між

гермінативними клітинами та клітинами Сертолі. Центральним компонентом

процесу апоптозу є члени родини цистеїнових аспартат-специфічних

протеаз – каспаз (CP – cysteinyl aspаrtate-specific proteinases). Каспази
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перебувають під впливом різних регуляторів, як активаторів, так і

інгібіторів. Каспази можуть активуватися за допомогою самопротеолізу

та/або в результаті дії інших каспаз чи регуляторних білків. Зв'язування FasL

до Fas у клітинній мембрані запускає активацію СР8. Після активації СР8

передає сигнал ефекторним каспазам, включно із СР3, СР6, СР7. Це веде до

деградації клітинних субстратів, в тому числі структурного білка

цитоплазми актину, та/або ядерного білка полі-АДФ-рибозо-полімерази

(PARP - poly-ADP-ribose polymerase). Загалом у апоптичному каскаді задіяні

14 каспаз, з усіх тільки СР3 визнана головною екзекутивною протеазою.

Протягом екзекутивної фази апоптозу деградують PARP, ламін В та гістон

Н1 [301]. Активація каспаз грає головну роль у патогенезі чоловічого

непліддя - пошкодженні сперматогенезу, ДНК сперматозоїдів при

астенозооспермії, варікоцелє та імунозалежному неплідді [301, 371].

Розщеплення каспазами та/або інгібіція сигнальних протеїнів - кінази

фосфатидилінозитолу-3, фокальної адгезивної кінази (FAK - focal adhesion

kinase), які забезпечують виживання клітин та їх проліферацію, є

загальновідомим процесом в апоптозі. Апоптоз може відбуватися за

відсутності стимулюючих сигналів (за посередництвом гонадотропінів та

ростових факторів), реалізуватися за участю мітохондріального цитохрому С,

каспази-3 та каспази-9 та бути індукованим ззовні за участю ФНП-α, Fas –

асоційованого домену клітинної загибелі (FADD - Fas – associated death

domain) та каспази-8. Утилізацію апоптичних сперматозоїдів на всіх етапах

їх розвитку здійснюють резидентні фагоцити – маакрофаги. Клітини Сертолі

допомагають функцію у цьому процесі [120].

При патологічному сперматогенезі в чоловіка апоптоз є пришвидшеним.

Fas та FasL (ліганд) – це трансмембранні білки типу 1 та типу 2. Зв’язування

FasL із Fas індукує апоптоз у клітинах, які несуть цей рецептор, активуючи

каскад каспаз, особливо каспазу-8. Активація каспази-8 є наслідком

активації каспази-3, яка є головною екзекутивною протеазою. Апоптоз,
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індукований FasL, є одним з механізмів, які обмежують кількість

гермінативних клітин протягом сперматогенезу або після пошкодження

яєчок (радіація, інтоксикація, тощо). Щодо каспаз, їх роль у диференціації та

дозріванні сперматозоїдів також досить важлива [202]. При нормальному

функціонуванні тестикулярного мікросередовища індукується апоптоз

активованих лімфоцитів (завдяки присутності на їх мембранах рецепторів

для білка Apo-1/Fas(CD95) та PD1. Активується група рецепторів, котрі

знахордяться всередині клітини у ділянці Death domain. Вони потрібні для

передачі цитотоксичного сигналу. Рецептори Death domain індукують

апоптоз за допомогою подібних сигнальних шляхів. Спочатку відбуваються

олігомеризація та/або конформаційні зміни у рецепторі за посередництвом

з'єднання: а) рецепторів з надродини ФНП-α з відповідними рецепторами на

поверхні клітини (Fas ligand (FasL/CD95L), б) ФНП-залежного ліганду

TRAIL. Далі формується індукуючий смерть сигнальний комплекс (DISC -

death-inducing signalling complex), якому потрібна адапторна молекула

FADD. Вона складається з ефекторного домену клітинної загибелі (DED -

death effector domain), та каспази СР8, яка зв’язана із DED [301].

Патологічний сперматогенез і посилений апоптоз сперматозоїдів

асоційований зі зміною поляризації резидентних тестикулярних макрофагів з

альтернативної на класичну. Метаболом класично активованих макрофагів

містить широкий спектр апоптогенних молекул, в тому числі реактивних

форм кисню, які сприяють посиленому апоптозу сперматозоїдів [202].

Важливою є функція клітин Лейдіга, які гальмують презентацію

антигену і запуск імунної відповіді [152], що показано на рисунку 1.1 [63]. У

нормальній тканині яєчок були виявлені неапоптичні клітини Лейдіга з

коекспресією Fas та FasL. Можливо, у нормі апоптоз клітин Лейдіга

інгібується анти-апоптичним білком, який регулює процес апоптозу (Bcl-2 –

apoptosis-regulated protein), який пригнічує систему Fas-FasL [202].
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Сім’яна рідина, яка створює мікросередовище для диференційованих

гамет, містить біологічні фактори з імуномодулюючими та

імуносупресивними функціями. Це білки та небілкові продукти, що

синтезуються клітинами Cертолі, епідидимуса, сім’яних канальців, простати

та додаткових статевих залоз. Також у сім’яній рідині наявні різні цитокіни

(ФНП-α, інтерлейкіни, ТФР-β та інші) та їх розчинні рецептори. Місцево

імуносупресивний вплив здійснює і тестостерон, який грає важливу роль у

підтримці імунологічного балансу в яєчках та в диференціюванні Т-

регуляторних лімфоцитів [84].

Рис. 1.1. Підтримка імунологічного балансу в яєчках в нормі та при

запальному процесі за Bohring C., Krause W., 2003 [63].

Наявність підвищеної кількості лейкоцитів у еякуляті

(лейкоцитоспермія) – це ознака патологічної активації вродженого імунітету

[51]. Вона може свідчити про наявність бактерій, вірусів та інших патогенів

та спричинювати слабку рухливість та дисфункцію сперматозоїдів [338]. При
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цьому змінюється профіль цитокінів, які продукуються багатьма клітинами

репродуктивної системи чоловіка і діють в основному локально [55, 171, 185].

Рівень цитокіну ІЛ-2 підвищується в сім’яній рідині неплідних

чоловіків, але не корелює із змінами у спермограмі, у тому числі з кількістю

лейкоцитів. Інтерферон гамма (ІФН-γ), який продукують активовані Т-

лімфоцити та натуральні кілери (НК), діє токсично на функції сперматозоїдів

та відіграє важливу роль у патогенезі чоловічого непліддя, однак не виявлено

кореляції між рівнем цього цитокіну з параметрами спермограми та

кількістю лейкоцитів в еякуляті. Сперматозоїди від фертильних чоловіків і

пацієнтів з оліго-терато-астенозооспермією чи непліддям здатні продукувати

ІЛ-1. Рівні ІЛ-6 у сім’яній рідині у неплідних пацієнтів були підвищеними,

позитивно корелювали з кількістю лейкоцитів у спермі і негативно - з

кількістю сперматозоїдів в еякуляті. Дослідження ролі цитокінів у регуляції

стероїдогенезу та сперматогенезу в яєчках у різних умовах (фізіологічних та

патофізіологічних) виявили, що вони діють, в основному, як ростові фактори

та фактори диференціації клітин. У нормальних яєчках соматичні клітини

(перитубулярні клітини, клітини Лейдіга, клітини Сертолі) синтезують такі

фактори та цитокіни (ТФР-β, ГМ-КСФ, проопіомеланокортин, α-ендорфін,

метенкефалін та інсуліноподібний ростовий фактор ІРФ-1), які пригнічують

імунні реакції, забезпечуючи імуносупресивне мікрооточення. Крихкий

баланс між імунологічною привілегійованістю та запаленням модулюється

цитокінами, які грають дуалістичну роль – імуносупресорів та прозапальних

медіаторів [84].

Чоловічий фактор первинного непліддя чи раннього невиношування у

жінки [203, 204, 281] становить майже 40% від усіх випадків непліддя пари

[350], у його основі лежить погана якість сперматозоїдів [132]. На неї

впливають інфекції чоловічої статевої системи, запальні процеси, біохімічні

зміни у сім'яній рідині [309]. Якість сперми суттєво погіршується під

впливом алкоголю, нікотину, радіоактивного випромінювання, стресів,



30

тривалого підвищення температури (гаряче літо, тісна білизна), у результаті

загальної перевтоми, а також гострих та хронічних хвороб [17].

Формування імунозалежного непліддя чоловіків відбувається за двома

типами – гуморальним та клітинним. Пошкодження гематогістологічного

бар’єру кров-яєчко може відбуватися внаслідок гострого та хронічного

запального процесу, оксидаційного стресу та порушення механізмів

індуктивної толерантності щодо сперматозоїдів. Внаслідок цього часто

запускається механізм синтезу антиспермальних антитіл (АСАТ). Продукцію

АСАТ може викликати особлива природа епітопів антигенів сперматозоїдів,

тканин яєчок, придатків, простати тощо. Перелічені причини можуть стати

підставою для аутоімунної реакції, яка буде розвиватися проти антигенів

цитозолю або поверхневих антигенів сперматозоїдів [224, 344].

Недостатність функцій вродженого імунітету також може бути

причиною формування імунозалежного чоловічого непліддя. У першу чергу

це порушення хомінгу резидентних клітин вродженого і адаптивного

імунітету, наслідком якого є зменшення кількості клітин з регуляторним

фенотипом (M2-макрофаги, N2-нейтрофіли, численні популяції

регуляторних Т-клітин тощо). Механізми порушення хомінгу резидентних

тестикулярних лейкоцитів досліджені лише частково. Відомо, що причинами

цього явища можуть бути генетично детерміновані вади експресії адресинів

епітеліоцитами статевого тракту чоловіка, порушення симбіотичної

мікробіоти (як локальне. Так і системне), травмування тканин

репродуктивного тракту і. особливо, інфекційні процеси. За умов

інфекційних процесів гранулоцити потрапляють до місця інвазії

мікроорганізмів перші. Хемотактичні фактори активують міграцію

нейтрофілів до місця запалення. Найефективнішими хемотактичними

факторами є C5a, LTB4, N-формілметіоніллейцинфенилаланін (FMLP), який

виділяють бактерії, цитокіни ІЛ-1, ФНП-α, ТФР-β, але насамперед - CXCL8

(ІЛ-8) та інші цитокіни з групи хемокінів, які вивільнюють моноцити та
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макрофаги. Формування активованого пулу тестикулярних макрофагів

відбувається двома основними механізмами: за рахунок зміни поляризації

резидентних клітин і за рахунок міграції моноцитів з наступною їх

прозапальною поляризацією [414, 415]. В умовах запального процесу існує

три групи факторів, котрі активують макрофаги – фактори бактерійного

походження, ендогенні прозапальні молекули, які активують патерн-

розпізнавальні рецептори (PRR - pattern recognition receptors) та ті, які

з'являються значно пізніше – цитокіни, які виділяють активовані Т-

лімфоцити. Найефективніше активує макрофаги ІФН-γ, який співпрацює із

іншими активуючими факторами, такими як: фактор гальмування міграції

макрофагів (macrophage migration factor – MIF), ГМ-КСФ, ІЛ-2,4; а також

хемокіни: CCL-2 (MCP-1) і CCL-3 (MIP-1α); М-КСФ та ФНП-α. ІФН-γ

посилює експресію рецепторів для цих факторів, але вони можуть діяти

незалежно. Важливим активатором нейтрофілів є CXCL-8 (ІЛ-8) та інші

цитокіни – хемокін CXC, ростові фактори Г-КСФ та ГМ-КСФ. Активуючі

фактори підвищують у лейкоцитах експресію ензимів та інших білків,

потрібних для здійснення ними цитотоксичної функції. У активованих

макрофагах відбуваються метаболічні зміни, активуються: бактерицидна

здатність, презентація антигенів Т-лімфоцитам, відповідь на хемотактичні

фактори, фагоцитоз, піноцитоз, адгезія, рівень ензимів у лізосомах, синтез

багатьох факторів та цитокінів. За умов низького числа чи слабкої

синтезуючої здатності цих клітин вони не виконують таких функцій, як

знищення патогенів, виведення зруйнованих аутологічних клітин тощо, що

веде до індукції адаптивної імунної відповіді проти антигенів цих структур.

Також їх захисна функція нівелюється за умов генетично детермінованих вад

мієлопоезу [152].

Низька кількість лейкоцитів у крові корелює зі зменшенням кількості

сперматозоїдів в еякуляті та зниженням їх рухливості. Роль лейкоцитів у

сперматогенезі є дуже важливою. Тестикулярні макрофаги регулюють
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життєвий цикл клітин Лейдіга, стимулюючи перехід від некомітованих до

комітованих мезенхімних попередників цих клітин; продукуюють

простагландини PDGFα; регулюють перехід від незрілих до зрілих форм цих

клітин, продукуючи TGF-β; посилюють експресію рецепторів ЛГ клітинами

Лейдіга тощо. Тестикулярні макрофаги є одним із продуцентів

гідроксихолестеролу у метаболічному циклі продукції тестостерону

(протрузійний механізм транспорту). Тестостерон, синтезований клітинами

Лейдіга, виділяється у інтерстиціум під впливом лютеїнізуючого гормону

(ЛГ), і є одним із найважливіших регуляторів сперматогенезу у гіпоталамо-

гіпофізарно-тестикулярній вісі. Інтратестикулярний тестостерон підтримує

сперматогенез. Андрогени регулюють кожен етап сперматогенезу, включно

із проліферацією та диференціацією сперматогоній, прогресивним циклом

гермінальних клітин – мейозом; сперміогенезом, спірміацією, адгезією

клітин у з'єднаннях клітин Сертолі-Сертолі та Сертолі-гермінальні клітини у

семінофорному епітелії, яка надає яєчкам імунологічну привілейованість [84].

Головним джерелом субстрату для синтезу андрогенів є вільний холестерин,

який походить з ліпопротеїду низької щільності (LDL), що міститься в плазмі

крові або синтезується de novo. Клітини Лейдіга зв’язують його за

допомогою рецептора до LDL і поглинають адсорбційним ендоцитозом.

Синтез андрогенів починається із гідроксилювання холестерину і

відщеплення фрагменту бічного ланцюга. Реакція розпочинається в

мітохондріях, її каталізує трьохкомпонентний ензиматичний комплекс

холестеринової десмолази. Для здійснення реакції потрібен молекулярний

кисень і зредукований НАДФ, а її продуктом є прегненолон, ізокапроновий

альдегід і молекула води. Метаболізм прегненолону може проходити двома

шляхами (∆4 та ∆5 ), але у клітинах Лейдіга людини переважає шлях ∆4, який

веде до окиснення, ізомеризації та перетворення у прогестерон. Прогестерон

підлягає наступному гідроксилюванню в позиції 17α, при якому з бічного

ланцюга відщеплюється оцтовий альдегід і перетворюється в андростендіон.

Андростендіон підлягає наступній редукції за допомогою НАДФ-залежної
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17-кетостероїдної редуктази, зв’язаної з ендоплазматичним ретикулумом, і

перетворюється у тестостерон. який є кінцевим продуктом синтезу

андрогенів у клітинах Лейдіга [309].

1.2. Імуногенетичні фактори чоловічого непліддя при вродженій патології

статевих органів

Неопущені яєчка, або крипторхізм, є дуже поширеною аномалією у

хлопчиків, яка зустрічається в одного з двадцяти [84, 170]. Ця вада становить

чималий ризик для чоловічого непліддя та малігнізації яєчка [118, 156].

Генетичні чинники відіграють суттєву роль у формуванні крипторхізму, але

досі чітко не вияснено, чи носить це успадкування родинний характер [143,

229, 251, 370]. Сперматогенез у пубертатному періоді характеризується

експресією численних антигенів на клітинах статевої системи хлопчиків, але

у меншій кількості, ніж на сперматозоїдах дорослих чоловіків. Бар’єр кров-

яєчко захищає від аутоімунізації, але при крипторхізмі клітини Сертолі

модифікуються і формують слабий ГТБ. Тому антигени все-таки

просочуються і зростає ризик аутоімунних реакцій [84]. Було встановлено,

що сироватка хлопчиків у препубертатному періоді може містити АСАТ, і їх

частота при крипторхізмі є підвищеною [44].

Знижена кількість активованих Т-лімфоцитів в епідидимусі хворих на

крипторхізм свідчить про посилений контроль організму щодо початку

аутоімунізації. Змінені функціональні параметри сперматозоїдів у таких

пацієнтів є результатом експозиції яєчок до тепла в препубертатному періоді,

і саме це вважається головним фактором ризику формування АСАТ і

непліддя, яке може зберегтися навіть після вдалої орхідопексії [208].

Експозиція до тепла асоціюється з посиленням оксидаційного стресу, який

викликає пошкодження ДНК у цих пацієнтів. Оксидаційний стрес виникає
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внаслідок дисбалансу активних форм кисню (АФК) та антиоксидантів, які

нейтралізують активні вільні радикали (рисунок 1.2). Зміни у концентрації

АФК можуть бути викликаними: 1) безпосередньою їх продукцією

лейкоцитами; 2) суттєвим пошкодженням ДНК у сперматозоїдах із зразків

еякуляту, які містять патологічні рівні АФК (ДНК – це один із ендогенних

DAMPs); 3) зниженням рівня антиоксидантів у сім’яній рідині; 4)

присутністю значної кількості незрілих сперматозоїдів в еякуляті [180].

Рис. 1.2. Зв'язок між запальним процесом, оксидаційним стресом та

чоловічим непліддям M. Fraczek et al., 2012 [103].
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Надмірні кількості АФК потенційно токсичні для функції сперматозоїдів,

впливають на їх аксонему, інгібують мітохондріальну функцію,

пошкоджують синтез нуклеїнової кислоти (ДНК або РНК) та протеїнів. АФК

знижують рухливість сперматозоїдів, руйнуючи флагелін та аксонемальну

структуру хвостиків, навіть хромосоми [264]. Оксидаційний стрес корелює зі

зниженням інтратестикулярного тестостерону та підвищенням апоптозу

клітин яєчка [144].

Також до ендогенних патернів, асоційованих із небезпекою (DAMP –

danger associated molecular patterns), відносяться білки теплового шоку (HSP -

heat shock protein), котрі зв’язуються з патерн-розпізнавальними рецепторами

резидентних тестикулярних фагоцитів, викликаючи їх прозапальну

метаболічну поляризацію. Одним з основних її проявів є посилення

кисневозалежного метаболізму. HSP утворюються в екстремальних ситуаціях

і здійснюють цитопротективний ефект, блокуючи залежний від каспаз

апоптоз. Білки теплового шоку, які відносяться до родин HSP90 та HSP70,

асоційовані із поверхневими антигенами сперматозоїдів. Зокрема, антигени

HSP90 локалізовані в ділянках шийки, середини і кінця хвостика, а HSP70 –

на поверхні цілого сперматозоїда [261]. Виявлена перехресна реактивність

молекул між HSPА2 та ізоантигенами з великою молекулярною масою,

розташованими у великій кількості на поверхні сперматозоїда, внаслідок

чого блокується зв'язування сперматозоїда із zona pellucida. Виявлені

асоціації між інфекцією Chlamydia trachomatis, яка індукує гуморальну

імунну відповідь проти одного чи кількох свої антигенних епітопів,

антигенами HSP70 та репродуктивними втратами. Інфекція Chlamydia

trachomatis асоційована із розвитком аутоімунної відповіді до сперматозоїдів

і появою антиспермальних антитіл у сім'яній рідині [261].

Крипторхізм може викликати репродуктивні проблеми у дорослому віці

[99]. Пацієнти, які мали в анамнезі крипторхізм, мають гіршу якість

сперматозоїдів, семіологічні зміни у пацієнтів з двобічним крипторхізмом
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суттєвіші. Раніше стверджували, що антиспермальний імунітет є основною

причиною пошкодження сперматогенезу у пацієнтів з крипторхізмом, але

останнім часом АСАТ не вважають основним фактором ризику крипторхізм-

асоційованого непліддя [208].

Як відомо, імунологічні функції в організмі контролює МНС, головною

частиною якого є HLA-система. Результати дослідження HLA-антигенів,

асоційованих із впливом на фертильність, до сьогодні залишаються

контраверсійними. Головний комплекс гістосумісності (МНС) – це група з 80

генів, які знаходяться в 4-Mb регіоні короткого плеча 6 хромосоми. МНС

складається з трьох класів (I, II, III) [8]. Молекули I класу МНС формують

комплекс із синтезованими власним білок-синтетичним апаратом клітини

антигенами пептидної природи, який розпізнається рецепторами на поверхні

цитотоксичних Т-лімфоцитів, а молекули II класу МНС презентують пептиди

на поверхнях антигенпрезентуючих клітин. Ці пептиди, які об’єднані з

молекулами II класу, зв’язуються з рецепторами на хелперних Т-лімфоцитах

[83]. Подібно до І класу, ІІ клас є високо поліморфним, експресує сотні

різних алелей, що є результатом природної селекції алельної різноманітності.

Ідентифікація окремих HLA-антигенів є дуже важливою, бо вони пов’язані

або зі зниженим, але частіше з підвищеним ризиком розвитку певної хвороби

[11, 30, 152]. У популяції неплідних чоловіків виявлено групу із HLA-

C*01,02,03, які, хоча і належать до HLA-антигенів з високим поліморфізмом,

не виявляються в здорових плідних чоловіків [8].

Більшість хвороб, асоційованих із HLA, є аутоімунними. Аутоімунітет

частіше запускається в тих випадках, коли молекули II класу МНС

невідповідним чином експресуються на поверхні клітин, які не були раніше

об'єктом імунної відповіді. Будь-які порушення конститутивної та

індуктивної секвестрації яєчок (наприклад, у хворих із крипторхізмом)

загрожують контактом імунокомпетентних клітин з антигенами чоловічої

статевої системи і продукцією антитіл проти них. Тому процес формування
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антиспермальних антитіл, індукований у дитинстві, може призвести до

тривалого непліддя імунного ґенезу в дорослому віці, можливо,

асоціаційованого з HLA-антигенами II класу [372]. Молекули II класу

головного комплексу гістосумісності людини (MHC – major histocompability

complex), які презентують антигени Т-лімфоцитам-хелперам, відіграють

вирішальну роль в індукції імунної відповіді [83].

«Класичні» молекули І-го класу системи МНС грають важливу роль у

зв’язуванні та презентації антигенів Т-лімфоцитам-цитотоксичним (CD8+).

Оскільки вони представлені майже на всіх клітинах організму (крім гамет),

то виконують функцію «цензури» по відношенню до змінених клітин

організму з наступною активацією CD8+ та їх знищенням. У процесах

імунорегуляції чоловічої фертильності беруть участь не тільки фактори

набутого імунітету, а й природженого, зокрема, клітини НК (рисунок 1.3).

Клітини НК є великими гранулярними лімфоцитами CD3+CD16+CD56+, які

мають властивість без попередньої імунізації вбивати патологічно змінені

аутологічні клітини-мішені, виділяючи великі кількості ІФН-γ та

експресуючи перфорин і гранзим В у цитолітичних гранулах [93]. НК-

клітини можуть здійснювати безпосередній цитотоксичний ефект (спонтанна

цитотоксичність) та антитілоопосередкований. НК-клітини у імунній

відповіді виконують дуалістичну роль. З одного боку, вони сприяють

дозріванню та активації дендритних клітин, аутореактивних та

цитотоксичних Т-лімфоцитів, В-лімфоцитів. макрофагів, поляризації Т-

хелперів 1-го типу, продукції аутоантитіл, а з іншого – захищають від

аутоагресії, сприяючи дозріванню Т-лімфоцитів з регуляторними функціями,

інгібуючих проліферацію та активацію Т-лімфоцитів, які синтезують

протизапальні цитокіни ІЛ-5, -10, -13; ТФР-β, та активуючи апоптоз Т-

лімфоцитів [225].

Функції НК-клітин контролюються інгібіторними та активаторними

KIR-рецепторами [92]. Зв’язування з ними може викликати сигнальні події,
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які призводять до перебудови цитоскелету, проліферації, секреції літичних

гранул та цитокінів активованими НК-клітинами та Т-лімфоцитами. Ефект

цитотоксичності у спонтанному механізмі регулюється двома протилежними

сигналами: активаційним та гальмівним (інгібіторним), які передаються

відповідно рецепторами, які знаходяться на поверхні цих клітин. Залежно від

того, які із сигналів переважають, клітина-мішень елімінується або

зберігається. Інгібіторні рецептори часто виявляються сильнішими.

Більшість інгібіторних НК-рецепторів розпізнають молекули МНС І-го класу.

Експресуючи нормальні рівні молекул МНС І-го класу, здорові клітини у

такий спосіб захищаються від знищення НК-клітинами [352]. Лігандами для

рецепторів НК-клітин можуть бути молекули І-го класу системи МНС, як

класичні (Ia), так і некласичні (Ib). Найкраще вивченими є рецептори із

надродини імуноглобулінів, які здатні зв’язуватися з лігандами молекул

МНС класу І і називаються інгібіторними імуноглобулінподібними

рецепторами кілерних клітин (KIR – killer cell inhibitory/immunoglobulin like

receptor). KIR-рецептори класифікуються за номером позаклітинного Ig-

домену (2D або 3D). Вони мають довгі цитоплазматичні домени інгібіторного

/імуноглобулінподібного рецептора кілерних клітин (KIR-L –long domain of

killer cell inhibitory/immunoglobulin like receptor) або короткі цитоплазматичні

домени інгібіторного/імуноглобулінподібного рецептора кілерних клітин

(KIR-S - short domain of killer cell inhibitory/immunoglobulin like receptor) [142].

Білки KIR на позаклітинній поверхні складаються із двох (KIR2D) або трьох

(KIR3D) імуноглобуліноподібних доменів. KIR-рецептори експресуються на

натуральних кілерних клітинах та деяких субпопуляціях Т-лімфоцитів,

впливаючи на активацію обидвох типів клітин. Взаємодія лігандів з

інгібіторними й активаторними KIR-рецепторами спричиняє формування

різних сигнальних каскадів. Інгібіторні KIR-рецептори з довгим (L-long)

цитоплазматичним кінцем (КIR2DL та KIR3DL) асоційовані з

тирозинвмісними інгібіторними мотивами (ITIM - immunoreceptor tyrosine-

based inhibition motif). Активаторні рецептори цієї родини (KIR2DS та
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KIR3DS) з коротким (S-short) цитоплазматичним кінцем асоційовані з

гомодимером білком-адаптором 12, залученим в активацію апоптозу

(DAP12 – death-adaptor protein 12), яка має тирозинвмісний активаторний

мотив (ITАM – immunoreceptor tyrosine-based activation motif). При

зв’язуванні ліганду інгібіторним KIR тирозин із ІTIM активує фосфатазу,

відбувається дефосфорилювання протеїнів і запуск сигнального шляху

фосфорилювання, який веде до активації клітини. Існує ще і такий механізм:

після зв’язування ліганду активованим KIR тирозин у ITАM (з гомодимеру

DAP12) фосфорилюється, що призводить до активації кіназ сигнального

шляху та активації клітини. Лігандами для KIR є молекули I-го класу HLA.

Усі антигени сублокусу HLA-С розпізнаються певними інгібіторними KIR-

рецепторами, тоді як менше як 50% антигенів сублокусів HLA-А та HLA-В,

присутніх у людській популяції, розпізнаються KIR-ами. Відрізняючись за

амінокислотними залишками в позиції 80, алелі HLA-С розпадаються на дві

групи, С1 (Asn80) та С2 (Lys80), які розпізнаються відповідно

KIR2DL2/KIR2DL3 та KIR2DL1/KIR2DS1. Як правило, якщо інгібіторні та

активаторні KIRs мають такі самі або подібні HLA-фенотипи (такі як

KIR2DL1 або KIR2DS1), то зв’язування інгібіторного KIR з його лігандом

має вищу афінність, ніж зв’язування активаторного KIR з тим самим

лігандом. Це захищає здорові клітини [71]. Деякі KIR-гени (KIR3DL2,

KIR3DL4) названі «каркасними, корпусними генами», бо вони присутні у

всіх гаплотипах. Ті, які складені з інгібіторних генів (так звані «А»

гаплотипи), меншою мірою асоціюються з ризиком формування аутоімунних

хвороб, але вищим ризиком вірусних інфекцій, ніж гаплотипи («В»

гаплотипи), які містять кілька активаторних генів KIR та більше

активаторних рецепторів [53]. Асоціацію генів KIR із клінічними проявами

вивчали при різних хворобах – псоріатичному артриті, атопічному дерматиті,

ревматоїдному артриті (РА) і ін. НК-клітини залученні в патогенез РА. Ген

KIR2DS2 асоційований з васкулітом у пацієнтів з РА [130]. У хворих із РА-

васкулітом знайдено підвищену частоту CD4+CD28– клонів Т-лімфоцитів,
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позитивних за експресією генів KIR2DS2 та негативних за KIR2DL2. Це

свідчить про роль KIR2DS2 гену у розвитку ускладнень при РА [71].

Клітини НК походять з прекурсорів, які дозрівають у кістковому мозку,

їх перехід у зрілі форми, які мають цитотоксичну активність, відбувається

під впливом цитокінів: ІЛ-4,15, фактору стовбурових клітин (SCF), ліганду

рецептора до кіназ Flt3 (Flt3L). Існує дві субпопуляції НК-клітин: клітини

НК1 із помірною експресією CD56 та сильною експресією CD16 (CD56dim

CD16+), та клітини НК2 із значною експресією CD56, які не мають на своїй

поверхні молекул CD16 (CD56highCD16-). Циркулюючими у крові є повністю

дозрілі клітини CD56dim CD16+, які після активації синтезують великі

кількості ІФН-γ (під впливом ІЛ-12) і володіють функцією вбивати клітини-

мішені. Клітини CD56highCD16- є недозрілими, синтезують значні кількості

цитокінів ГМ-КСФ, ФНП-α, ІЛ-5,13 і характеризуються слабкими

цитотоксичними властивостями. Саме такі НК-клітини можуть з’являтися у

різних тканинах під час запалення [94]. Частина таких НК-клітин може

проліферувати в тканинах. Факторами росту для НК-клітин у тканинах є ІЛ-2,

а також ІЛ-12, ІЛ-15 та ІЛ-21 [371]. НК-клітини є головною популяцією

лімфоцитів у здоровому яєчку. Клітини, здатні здійснювати кіллінг та

фагоцитоз (макрофаги, цитотоксичні CD8+ Т-клітини, НК-клітини),

становлять переважаючу більшість серед тестикулярних клітинних

популяцій, тому яєчка мають посилений вроджений імунний захист. При

запальних станах та аутоімунних процесах НК-клітини здатні модулювати

клітинно-опосередкований імунітет, виконуючи імунорегуляторну роль [120].

Проте взаємодія між НК-клітинами та іншими клітинами може створити

потенційний ризик аутоімунної реакції, бо НК-клітини здатні виконувати

функцію антигенпрезентуючих клітин. Залежно від процесів у тканині, в якій

вони знаходяться, змінюються функції НК-клітин та їх цитокіновий профіль.

Цитокінами, які стимулюють активність НК-клітин, є: ІЛ-2, ІФН-α, ІФН-β,

ІЛ-12, ІЛ-18, ІЛ-21, ІЛ-15 [152]. Здатність НК-клітин продукувати ІФН-γ
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сприяє диференціюванню наївних Т-клітин за Тх1-профілем. ІЛ-18 може

кооперуватися з ІЛ-2 для індукції Т-х2-профілю [352].

Молекули HLA-C відіграють дві важливі ролі у клітинному імунітеті:

перша – можуть презентувати антигенні пептиди CD8+ лімфоцитам, однак ці

функції їм менш властиві, ніж HLA-А та HLA-В; друга – захищають

нормальні клітини тіла від атак НК-клітин, оснащених HLA-C-специфічними

інгібіторними рецепторами (KIR2DL1, KIR2DL2 та KIR2DL3) [54]. При

вивченні репродуктивних втрат у жінок було виявлено, що частота С2 групи

HLA-C алелей була суттєво підвищена у чоловіків-партнерів жінок зі

спонтанними викиднями, тоді як ці жінки проявляли підвищену частоту KIR-

АА генотипу (який містить C2-специфічний ген KIR2DL1) [317, 366]. Щодо

чоловічого непліддя, таких досліджень не проводили.

Роль натуральних кілерних клітин, важливих складових частин

вродженого імунітету та регуляторів набутого імунітету, зокрема у хворих на

крипторхізм, не вивчалася. Також відносно мало даних про фактори, які

спричиняють імунозалежний характер непліддя у хворих з варікоцелє. Деякі

дослідники варікоцелє вважають власне аутоімунітет причиною

пошкодження сперматогенезу [32]. Венозний застій сприяє продовженню

експозиції імунокомпетентних клітин до спермальних антигенів, що при

імуносупресивному стані в організмі може спровокувати імунну відповідь

проти них [320]. Варікоцелє властиві: гіпоксія і венозний застій, гіпертензія

вен яєчок, підвищена температура яєчок, рефлюкс адренальних

катехоламінів [312], підвищений оксидаційний стрес та аутоімунітет [348].

Антиспермальний імунітет є наслідком патофізіологічних змін в яєчках [273].

Варікоцелє вважають причиною непліддя за наявності патологічних змін

еякуляту, а саме: пошкодження якості сперматозоїдів, зниження їх

концентрації та рухливості, морфологічних змін, порушення акросомальної

реакції та ДНК-фрагментації. [19]. Антиспермальна імунна відповідь знижує

ефективність варіцелектомії. Операція тільки у половині випадків пригнічує
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аутоімунну відповідь проти сперматозоїдів. Високий відсоток АСАТ та

низька ступінь варікоцелє асоціюються з неуспішним післяопераційним

прогнозом [181, 245, 348].

Однобічне варікоцелє (частіше зліва – унілатеральне) зустрічається у

90% випадків, у 10% – двобічне (білатеральне). Функціональне протеомічне

профілювання виявило більший ризик чоловічого непліддя при

білатеральному варикоцелє [332]. При протеомному аналізі виявлено 73 різні

протеїни, семеро з яких ідентифікуються тільки при білатеральному

варікоцелє. Ці протеїни асоційовані із функціями сперматозоїдів

(капацитація, рухливість та зв’язування сперматозоїдів з прозорою зоною

яйцеклітини) та метаболічними процесами, реакцією на стрес,

оксидоредуктазною активністю, ензиматичною регуляцією та

імунореактивністю [259]. У хворих із однобічним варікоцелє ідентифіковані

інші протеїни, асоційовані із патологічними змінами якості сперматозоїдів та

їх функціональної здатності. Ці білки можуть бути біомаркерами ступеня

варікоцелє або критерієм прогнозування ефективності варіцелектомії [244].

У клінічній практиці крипторхізм та варікоцелє відносять до

урологічних захворювань, при яких антиспермальний імунітет є частиною

патогенезу і однією з причин непліддя. Рівень тестостерону в таких хворих

переважно є зниженим. Зараз у літературі активно дискутується питання, чи

можна крипторхізм та варікоцелє вважати аутоімунними

органоспецифічними хворобами. Механізми, які викликають дизрегуляцію Т-

залежного імунітету, яка передує аутоантитілоутворенню в таких пацієнтів,

практично не вивчені і не висвітлені в літературі.
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1.3. Антиспермальні антитіла та їх вплив на фертильність чоловіка

Диференційовані антигени з’являються в період статевого дозрівання

хлопчика (11-13 років) на його статевих клітинах. В імунологічному сенсі

антигени яєчок та сперматозоїдів відрізняються від антигенів придатків.

Такий поділ ґрунтується на морфологічних та функціональних відмінностях.

Основними антигенними структурами на сперматозоїдах вважають кінцеві

спільні вуглеводневі угрупування – галактозу, N-ацетилгалактозамін,

термінальний ацетилглюкозамін, α-L-фукозу, α-D-манозу [224].

Згідно даних літератури, суть імунозалежного непліддя чоловіків - це

наявність антиспермальних аутоантитіл та/або аутоімунна хвороба яєчок та

їх вивідних проток. АСАТ, фіксовані на мембрані сперматозоїда, сприяють

агрегації на його мембрані комплексів антиген-антитіло, які активують у

ньому метаболічні процеси (наприклад, стимулюють продукцію вільних

кисневих радикалів), порушують акросомальну реакцію та пошкоджують

клітину [113]. Внаслідок зв’язування з антитілами сперматозоїди змінюються,

що впливає на їх функції (зниження рухливості, гальмування їх пенетрації

через шийковий слиз) [41]. З іншого боку, імунопатологічні порушення яєчок

(та їх вивідних шляхів) відбуваються через Т-клітинно-опосередковані

механізми, запущені антигенами чи патогенами, що порушують імунологічну

привілейованість яєчок [240].

АСАТ є не тільки кінцевим продуктом імунопатологічної реакції, а й

тригером інших імунологічних, небезпечних для фертильності, механізмів.

АСАТ у крові та лімфі бувають переважно ізотипу IgG, а виявлені у

секретах – IgA. Прикріплення АСАТ до хвостиків сперматозоїдів впливає на

їх рухливість та пенетрацію через цервікальний слиз, а антитіла, прикріплені

до голівок, пошкоджують фертилізаційний потенціал сперматозоїда та

розвиток ембріону. Загалом АСАТ впливають на фертильність,
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пошкоджуючи рухливість сперматозоїдів та погіршуючи капацитацію

сперматозоїдів, акросомальну реакцію, запліднення, поділ клітин, розвиток

раннього ембріону та його імплантацію [17, 299]. АСАТ впливають на

інтеграцію ДНК у ядрі сперматозоїда [324]. У сім’яній рідині АСАТ в

основному синтезуються в результаті травми, ятрогенного пошкодження

бар’єру кров-яєчко або при обструкції чоловічих сім'явивідних шляхів.

Головними причинами синтезу антиспермальних антитіл у чоловіків є:

відміна імунологічної толерантності щодо сперматозоїдів; зміни їх

антигенної структури; пошкодження гемато-тестикулярного бар’єру (ГТБ)

внаслідок фізичної чи хімічної травми; оральна або анальна експозиція

спермальних антигенів до слизових оболонок [309]. Високі рівні АСАТ

виявляють при вивиху яєчка, операціях на яєчках, вазектомії та епідидимо-

орхіті, тестикулярній карциномі, варікоцелє, крипторхізмі в анамнезі,

генітальному муковісцидозі, синдромі Кляйнфельтера [42, 309]. Високі рівні

АСАТ присутні у пацієнтів з білатеральним орхітом з екстенсивною

деструкцією семінофорних тубул, інфекцією в еякуляті та запаленням,

індукованим генітальними інфекціями [43]. Хронічний простатит також

асоційований із синтезом АСАТ, в основному ізотипів IgG та IgA [137].

АСАТ можуть впливати на параметри сперматозоїдів опосередковано,

бо стимулюють виділення цитокінів, які пошкоджують функції

сперматозоїдів. АСАТ, фіксовані на поверхні сперматозоїдів, сприяють їх

поглинанню у реакціях антитілозалежного ендоцитозу, внаслідок чого

знижується їх кількість. У людини АСАТ бувають трьох ізотипів: IgG, IgA та

IgM. Найбільше є АСАТ ізотипу IgG, менше IgА, і ще менше IgМ у зв’язку з

їх великим розміром. Оскільки АСАТ у сім’яній рідині більше впливають на

параметри еякуляту, ніж АСАТ у сироватці крові, їх лабораторне визначення

є важливішим. АСАТ, незалежно від їх ізотипу, можуть зв’язуватися з

різними частинами сперматозоїда. АСАТ, прикріплені до акросоми,

постакросомальної та екваторіальної ділянок та середини хвостика,
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спричинюють спермаглютинацію та імобілізацію, а АСАТ, прикріплені до

голівки сперматозоїда, блокують зв’язування із прозорою зоною яйцеклітини.

Комплекси АСАТ-мембранні антигени сперматозоїдів активують метаболічні

процеси в сперматозоїді і стимулюють продукцію вільних кисневих

радикалів. Час розрідження еякуляту у АСАТ-позитивних чоловіків

подовжується, бо вони можуть інгібувати фібринолітичні ензими. Проте не

виявлено негативного впливу АСАТ на кількість, морфологію та

життєздатністьта сперматозоїдів [43].

Не завжди відомі причини, які запускають імунну відповідь проти

власних сперматозоїдів. Синтезовані системно, антитіла із крові можуть

потрапляти до сім’яної рідини. Але активна відповідь за гуморальним типом

може відбуватися також місцево у сім’яній рідині, причому антитіла ізотипу

IgA не проникають у кровообіг [159, 190].

Відповідно до реактивності АСАТ щодо антигенних епітопів виділено

певні їх види: 1) циркулюючі «природні» або «натуральні» антиспермальні

аутоантитіла; 2) АСАТ періоду статевого дозрівання у хлопців; 3) АСАТ у

жінок; 4) АСАТ у дорослих чоловіків; 5) АСАТ, які реагують з

вуглеводневими групами з різним ступенем молекулярної ідентичності

(явище «молекулярної мімікрії») [224]. Циркулюючі «природні» або

«натуральні» антиспермальні аутоантитіла в основному належать до ізотипу

IgМ, значно рідше до ізотипів IgG або IgA; синтезуються В1-клітинами, котрі

становлять біля 20% від всіх В-лімфоцитів і знаходяться у периферійній

крові та селезінці. При деяких аутоімунних хворобах (наприклад, хворобі

Шегрена), їх кількість зростає. Синтезовані ними антитіла характеризуються

широкою специфічністю, здатні зв’язувати різні антигени на мікроорганізмах

та аутоантигени [17, 152]. Рівень «натуральних» антитіл змінюється в

онтогенезі і не залежить від ауто- та ізоімунних реакцій проти сперматозоїдів

у дорослих осіб. Найвищий рівень «натуральних» антитіл визначається в

період дозрівання, досягає піку у віці після 40 років, а в старшому віці



46

знижується [224]. АСАТ синтезуються також у хлопців, які мають патології

розвитку яєчок чи перенесли хірургічне лікування, наприклад орхідопексію

при крипторхізмі (патологічні). Бактерійні вакцини, застосовувані у хлопців

перед дозріванням для попередження інфекцій верхніх дихальних шляхів,

можуть відігравати роль індукції непліддя в дорослому віці. Відомі

перехресні реакції у чоловіків і жінок між АСАТ та мікроорганізмами Listeria

monocytogenes, Chlamydia trachomatis, Listosomoides sigmodontis, Helicobacter

pylori, Salmonels typhi, Staphylococcus aureus, Straptococcus viridans,

Escherichia coli [86]. Термін „антиспермальне антитіло” коректніше вживати

стосовно тих антитіл, які реагують з ключовими для запліднення антигенами.

На теперішній час до них відносять антигени, які знаходяться на голівці

сперматозоїда – антигени PH-20, SP-10, HAS-63, «антигени запліднення»,

або фертилізаційні FA-1 та FA-2, сигнальний розділюючий антиген-1 (CS-1 –

signaling separate antigen – 1) та спермаглютинуючий антиген-1 (SAGA-1 –

spermatozoa-agglutinating antigen - 1) [11]. Антиспермальні антитіла ізотипу

IgА є небезпечнішими, у тому числі з огляду на їх здатність активувати

комплемент альтернативним шляхом, який може зруйнувати мембрану

сперматозоїда. АСАТ ізотипу IgG здатні запускати цитотоксичні механізми і

активувати комплемент, але вважаються менш небезпечними. Крім того,

вони можуть бути перехресно реагуючими (наприклад, до Chlamydia

trachomatis). Щодо АСАТ ізотипу IgM, то вони є малоспецифічними, беруть

участь у формуванні первинної імунної відповіді, активують систему

комплементу за класичним шляхом. У зв’язку з тим, що до класу IgМ

відносяться бактеріолізини, цитолізини, резус-фактор, ревматоїдний фактор,

ізогемаглютиніни, логічно, що їх найвищий рівень виявляється у хворих із

аутоімунними хворобами, що є ознакою формування першої хвилі

аутоімунізації [11]. Сайти зв'язування АСАТ найчастіше бувають такими:

середина хвостика (Т - tail) та кінець хвостика (Tt – tail tip). Це впливає, у

першу чергу, на рухливість сперматозоїдів, що утруднює їх подальше

переміщення по сім’явиносних шляхах. Антитіла, локалізовані на головці
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сперматозоїдів (Н - head), можуть гальмувати акросомальну реакцію, яка

забезпечує пенетрацію сперматозоїдів через прозору оболонку. Вони можуть

викликати пошкодження генетичного матеріалу всередині сперматозоїда та

сприяти завмиранню зародків на ранніх термінах [239]. Антиспермальні

імунні реакції свою деструктивну роль проявляють навіть в процесі

сперматогенезу, спричинюючи олігозооспермію або навіть азооспермію.

Активація клітинного типу імунної відповіді (НК-клітин, Т-лімфоцитів-

цитотоксичних, макрофагів тощо) або синтез цитотоксичних антитіл може

призвести до знищення тканини яєчка та придатків [262].

Синтез АСАТ, продуктів діяльності набутого імунітету, регулюють

цитокіни прозапального профілю (ІЛ-1, ФНП-α, ІФН-γ, ІЛ-6 тощо). Хоча

поняття ІЛ-1 об'єднує ІЛ-1α та ІЛ-1β, більшість біологічних функцій цієї

родини виконує ІЛ-1β. ІЛ-1α в основному є мембраноасоційованою

молекулою, яка діє тільки на сусідні клітини. ІЛ-1β (частіше його називають

просто ІЛ-1), взаємодіючи з антигеном, індукує синтез ІЛ-2 і рецептора до

нього; стимулює синтез Т-лімфоцитами ІФН-γ, макрофагами – IЛ-6; впливає

на проліферацію та диференціацію В-лімфоцитів. IФН-γ, хоча є

прозапальним цитокіном, має в основному антипроліферативну дію. Проте

його вплив на диференціацію В-лімфоцитів у плазматичні клітини,

синтезуючі антитіла, неоднозначний. IФН-γ може стимулювати синтез

антитіл одного ізотипу (найчастіше IgG), і при цьому гальмувати синтез

антитіл інших ізотипів (зокрема, IgE). ІЛ-6 є ростовим фактором для

плазмоцитів. ФНП-α разом з ІЛ-6 може посилювати проліферацію та

дифренціацію В-лімфоцитів [152].

Підвищення рівнів таких цитокінів, як ІФН-γ, ФНП-α. ІЛ-12 (цитокіну,

який стимулює синтез ІФН-γ, ФНП-α) та ІЛ-6 вказує на те, що запальний

процес носить гострий характер. Рівні вказаних цитокінів залишаються

високими і при хронічному (системному) запаленні. Доведено, що ФНП-α,

ІЛ-12, ІЛ-6 асоціюються із запальним станом у чоловічій статевій системі, з
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оксидаційним стресом та апоптозом. Цитокін ІФН-γ негативно впливає на

якість сперматозоїдів [224]. Практично всі аспекти впливу негативних

факторів на чоловічу статеву систему поєднані з патологією регуляторних

систем, порушенням про- та антиоксидаційного стану сім’яної рідини та

сперматозоїдів, гормонального, метаболічного та цитокінового профілю

еякуляту, а також функціональної активності молекулярних маркерів

фертильності [361].

1.3. Імунопатогенетичні фактори первинної та вторинної тестикулярної

дисфункції та основні експериментальні моделі для їх дослідження

Експериментальний аутоімунний орхіт (EAO) є моделлю, яка

найчастіше використовується для вивчення цієї органоспецифічної

аутоімунної хвороби та змін у системній та місцевій імунорегуляції, яка в

нормі не допускає розвитку цієї хвороби [200]. Найкраще вивчений механізм

руйнування бар’єру кров-яєчко внаслідок запалення, викликаного

цитокінами [163]. Цитокіни ТФР-β2, ТФР-β3, ФНП-α та ІЛ-1α регулюють

адгезію протеїнів до з'єднань між клітинами Сертолі, змінюючи кінетику

ендоцитозу, рециклінгу, ендосомо- або убіквітин-опосередкованої деградації

протеїнів. Цитокіни працюють із поляризованими білками, які є критично

важливими для регуляції ендоцитозу білків, динаміки змін актину та

опосередкованого стероїдами впливу на ГТБ. Клітини Сертолі/гермінальні

клітини синтезують цитокіни відповідно до стадії епітеліального циклу для

регуляції сперматогенезу. ТФР-β2 та ТФР-β3 у комплексі із ГТФ-азами та

мітоген-активованими протеїнкіназами (МАРК) регулюють функції клітин

при нормальних та патологічних станах, включно із сперматогенезом.

Сигнали цитокінів родини ТФР-β ослаблюють вплив кіназ р38МАРК або

ERK1/2, які можуть пошкодити ГТБ та адгезію гермінальних клітин. ФНП-α

є прозапальним цитокіном і первинно продукується активованими
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інтерстиціальними моноцитами та макрофагами у відповідь на запалення чи

інфекцію, та клітинами Сертолі, сперматоцитами, круглими та

продовгуватими сперматидами у яєчку. ФНП-α спричиняє апоптоз

гермінальних клітин, 75% з яких під час сперматогенезу підлягають

спонтанній деградації. Естрадіол-17β регулює апоптоз гермінальних клітин

(сперматоцитів), впливаючи на цикліни А1 та В1, та на реактивні форми

кисню і на систему Fas-FasL. ФНП-α діє незалежно, але може співпрацювати

із естрогенами, щоби забезпечити оптимальну кількість гермінативних

клітин у епітелії протягом сперматогенезу. ІЛ-1α продукується клітинами

Лейдіга, сперматоцитами та круглими сперматоцитами у яєчках. Ці цитокіни

впливають не тільки на сперматогенез, але і на цілісність ГТБ. Надмір ІЛ-1α

у яєчках прямо пошкоджує його цілісність, руйнуючи фізіологічно доцільне

розташування актинових пучків у ГТБ, а ТФР-β3 та ФНП-α -

опосередковано, знижуючи рівні інтегральних мембранних протеїнів

оклюдину, JAM-A, N-катгерину [84, 163].

Гістопатологічне дослідження яєчок тварин з ЕАО виявило

інтерстиціальні клітинні інфільтрати (лімфоцити та мононуклеарні клітини),

пошкодження семінофорних тубул, що проявляється апоптозом

гермінативних клітин, та важку депресію сперматогенних клітин [112].

Прогресування ЕАО асоційоване з фіброзом, тестикулярною атрофією та

непліддям. Хронічне тестикулярне запалення часто виявляється в пацієнтів із

субфертильністю та фертильністю. Цей процес супроводжується активацією

дендритних клітин, макрофагів та лімфоцитів. Дендритні клітини (ДК) у

нормальних яєчках ідентифікуються моноклональними антитілами анти-OX-

62 та анти-CD11c і локалізуються в тестикулярному інтерстиціумі.

Дозрівання ДК є важливою зв'язуючою ланкою між вродженим імунітетом та

Т-клітинною ланкою набутого. В нормі під час дозрівання відбувається

експресія костимулюючих молекул CD80, CD86 та CD70, продукція

цитокінів (ІЛ-12) та експресія рецепторів до CCR7, який сприяє міграції
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дендритних клітин у периферичниі лімфоїдні органи. У ізольованих із

нормальних яєчок ДК рівень експресії CCR7 РНК (RNA – rybonucleoprotein

acid) був низьким, що свідчить про незрілість цих клітин. ДК з яєчок та їхніх

лімфоїдних проток нездатні індукувати проліферацію Т-клітин, бо в нормі

дендритні клітини є толерогенними. У щурів з ЕАО ДК дозрівають,

виявляючи сильнішу експресію рецептора до хемокіну CCR7, ліганду CCL19,

високий рівень МНС класу ІІ та ІЛ-12 та здатність суттєво посилювати

проліферацію наївних Т-клітин. Пролонгована презентація антигенів

дендритними клітинами лімфоцитам у лімфатичних вузлах і яєчках посилює

аутоімунну відповідь проти тестикулярних антигенів, що призводить до

хронізації ЕАО [120], що може спричинити імунне непліддя [80].

За умов норми у яєчках щурів і людини популяція макрофагів індукує

імуносупресивне мікрооточення яєчок і є гетерогенною. Існують резидентні

макрофаги CD163+ (у щурів ED2+); моноцити, які потрапляють у тканини із

циркуляції та експресують CD68+ (у щурів ED1+); і клітини ED1+ED2+, що

утворюються із циркулюючих моноцитів, які диференціюються у резидентні

макрофаги у яєчках під впливом ГМ-КСФ та ІФН- γ [339]. ED1+ макрофаги

(М1) мають прозапальний профіль, бо синтезують ФНП-α, iNOS та ІЛ-6.

Моноцити диференціюються у макрофаги ED2+ (М2) під впливом М-КСФ,

ІЛ-4 та ІЛ-13 і є найчисельнішою субпопуляцією у здорових яєчках щурів

[339]. Вони синтезують імуносупресивні фактори для підтримки

імунологічної привілейованості (ІЛ-10). При запальних станах (ЕАО) у

тестикулярному інтерстиціумі зростає кількість макрофагів, які експресують

МНС класу ІІ, CD80 та CD86. При прогресуванні ЕАО у тестикулярний

інтерстиціум потрапляють прозапальні макрофаги ED1+ED2-, внаслідок чого

цитокіновий баланс зсувається у прозапальному напрямку. Підвищення

кількості тестикулярних макрофагів при ЕАО відбувається за рахунок

ED1+ED2+ та ED1+ED2- [120, 150]. Тестикулярні макрофаги щурів з тяжкою
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формою ЕАО синтезують високі рівні цитокінів ФНП-α [200], ІЛ-6 [115],

ІФН-γ [172], та інших медіаторів запального процесу [200].

У нормальному тестикулярному інтерстиціумі здорових щурів виявлено

популяції CD4+, CD8+, αβT-лімфоцитів, γδТ-лімфоцитів та НК-клітин [172].

За умов розвитку хвороби відбуваються зміни складу ефекторних

субпопуляцій Т-лімфоцитів. ІЛ-17 починають продукувати не тільки CD4+,

але і CD8+ Т-лімфоцити. Основною субпопуляцією на початковій стадії ЕАО

є CD4+ Т-лімфоцити, а на хронічній стадії - CD8+ Т-лімфоцити [115].

Кількість CD4+ та CD8+ Т-лімфоцитів, які експресували Foxp3

(транскрипційний фактор Т-регуляторних лімфоцитів) підвищувалася до

максимальних рівнів на початку ЕАО, а у хронічній фазі цієї хвороби

незначно спадав пул CD4+ Foxp3+ Treg. Це можна пояснити зниженням

швидкості вивільнення антигенів внаслідок важкої депресії гермінальних

клітин [375]. Антигенспецифічні до тестикулярних антигенів Т-регуляторні

лімфоцити (Treg – T-regulatory lymphocytes) мігрують до яєчок і є

функціонально активнішими у порівнянні із клітинами здорових щурів. CD4+

CD25+Foxp3+ Т-регуляторні клітини, ізольовані із тестикулярних

лімфатичних вузлів, пригнічували in vitro проліферацію Т-клітин, індуковану

тестикулярними антигенами. CD4+CD25+Foxp3+ Т-регуляторні клітини

виділяли ТФР-β, який сприяв виконанню ними супресорної функції [108,

363]. У аутоімунний патогенез залучені також клітини CD4+Тх1- та Тх17-

профілів, які підтримують розвиток ЕАО, продукуючи певні цитокіни.

Прозапальні цитокіни (більшою мірою ФНП-α, ІФН-γ та ІЛ-17)

продукуються місцево, підтримують запальний процес у тканинах, бо за їх

допомогою відбувається міграція та активація інших ефекторних клітин в

яєчка, індукція апоптозу гермінальних клітин та модуляція функцій Т-

регуляторних клітин. Кількість Tregs із супресорною функцією зростає

пропорційно вивільненню спермальних антигенів. Однак, Tregs втрачають

здатність ефективно пригнічувати запалення, бо прозапальні цитокіни при
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орхіті можуть надавати ефекторним клітинам резистентності до супресорних

ефектів Tregs [120].

Пошкодження семінофорних тубул при ЕАО відбувається внаслідок

апоптозу [353], кількість апоптичних гермінальних клітин, які експресують

рецептори смерті ФНПР1, Fas та ІЛ-6Р, підвищується при прогресуванні

хвороби [196, 206]. Інтерстиціальні мононуклеарні клітини продукують

прозапальні цитокіни і індукують апоптоз гермінальних клітин, взаємодіючи

з рецепторами смерті на них. Активується мітохондріальний апоптичний

шлях, який відноситься до основних механізмів апоптозу. Крім цього,

існують ще мембранний (рецепторно-опосередкований) та ядерний

апоптичні шляхи. Мембранний механізм реалізує апоптичний сигнал,

зв’язуючи специфічні рецептори (ФНП, Fas) та глікозильований

фосфатидилінозитол (GPI - glycozylophosphatidylinositol) із

апоптозіндукуючими лігандами, що веде до активації каспаз (СР) і апоптозу

[301]. Мітохондріальні механізми реалізуються певними білками (цитохром

С, ендонуклеаза G, Bad, Bax), які запускають апоптоз, виходячи з

мітохондрій у цитоплазму клітини. Контролюють вихід цих проапоптичних

факторів білки родини Bcl-2. Сімейство Bcl-2 складається із Вcl-2, Bcl–xL,

Bcl–w, Mcl–1 та A1 (інгібітори апоптозу) та активаторів апоптозу Bax, Bak та

Bad. Запуск апоптозу залежить від балансу між експресією Bcl-2 та Вах [108].

Ядерні механізми включаються при пошкодження генетичного матеріалу:

реалізація апоптичного сигналу відбувається за допомогою білка р53, який

активується у відповідь на пошкодження ДНК.Fas-ligand (FasL) та ФНП-α є

основними індукторами апоптозу. Система Fas/FasL є найбільш вивченим

рецепторно-опосередкованим шляхом апоптозу. Каспази розщеплюють

внутрішньоклітинні субстрати протягом екзекутивної фази апоптозу, який

закінчується фрагментацією ДНК та смертю клітини [128, 216].

Проапоптичний білок Bax експресується на сперматоцитах та сперматидах,

що підлягають апоптозу. Bcl-2 оберігає ослаблені сперматогонії від апоптозу,
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і вони залишаються прикріпленими до семінофорних тубул [27, 85]. При

тяжкому орхіті з пошкодженням тканини яєчок інтенсивність апоптичних

сигналів (каспаза-8, Bax) і число апоптичних гермінативних клітин є

максимальним, як і вміст Bcl-2. Загалом апоптоз гермінативних клітин

залежить від активації ФНПР1, Fas та ІЛ-6Р [48, 55].

Хронічний запальний процес в яєчках доволі часто призводить до

запуску аутоагресії [157]. Для первинного аутоімунного орхіту характерне

утворення аутоантитіл та/або специфічних аутоагресивних Т-цитотоксичних

лімфоцитів до «забар'єрних» антигенів яєчка внаслідок відміни їх

імунологічної привілейованості [207, 319]. Внаслідок маніфестації Т-

залежної відповіді проти антигенів яєчка [324] в них відбуваються

морфологічні зміни: інфільтрація лімфоцитами, загибель паренхіматозних

елементів, склероз [85]. Баланс між запаленням та «імунопривілегійованим»

статусом гонад залежить від цитокінів: прозапальних (ФНП-α) та

антизапальних (ТФР-β) [286]. Імунні клітини експресують рецептори

системи Fas/Fas-ліганд, що приводить до апоптозу сперматогенних клітин

[353], а Тoll-подібні рецептори на клітинах Сертолі сприяють синтезу

прозапальних цитокінів [379]. Первинний аутоімунний орхіт викликає

непліддя у присутності аутоантитіл (антиспермальних, проти антигенів

базальної мембрани, семінофорних канальців) без наявної системної

аутоімунної хвороби у пацієнта. Вторинний аутоімунний орхіт та/або

тестикулярний васкуліт асоційований із системною аутоімунною хворобою

[182, 322]. Васкуліт призводить до некрозу судин і семінофорних тубул [324].

У 5-12% неплідних пацієнтів з первинним аутоімунним орхітом виявляли

АСАТ у сироватці крові та/або сім’яній рідині [324]. При вторинному орхіті

на тлі системної аутоімунної хвороби АСАТ виявили у 7% чоловіків [321]. В

основі патогенезу первинного аутоімунного орхіту лежать: тестикулярне

запалення внаслідок травми чи інфекції, індукція Т-клітинної відповіді та

збільшенням продукції прозапальних цитокінів. Цитокіни ІФН-γ, ІЛ-1, ІЛ-6,
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ІЛ-12, ІЛ-17 та ІЛ-23 змінюють нормальне тестикулярне оточення,

проникливість бар’єру кров-яєчко, що спричинює продукцію АСАТ,

прогресивний апоптоз гермінативних клітин, пов’язаних із сперматогенезом,

судинні зміни (васкуліт). Також підлягають апоптозу і злущуються

сперматогенні клітини [139, 174]. Це веде до асперматогенезу та

стерильності. Знижений рівень тестостерону у таких пацієнтів свідчить про

те, що вплив аутоімунного орхіту не розповсюджується тільки на

тестикулярні гермінативні клітини, але викликає також дисфункцію

соматичних клітин, тобто клітин Сертолі та Лейдіга [136]. Аутоімунний

орхіт у людини супроводжується тяжким васкулітом, який призводить до

інфаркту репродуктивної системи (рисунок 1.3).

Первинний аутоімунний орхіт Вторинний аутоімунний орхіт

Запалення

Т-клітинна відповідь

Цитокіни ІФН-γ, ІЛ-1, ІЛ-6,
ІЛ-12, ІЛ-17,ІЛ-23

Зміна проникності бар’єру
кров - яєчко

Зародкові клітини
(сперматоцити та

сперматиди)

Васкуліт

Апоптоз і злущуванняАнтиспермальні антитіла

Патологічні зміни
сперматозоїдів

Дисфункція
сперматозоїдів

Можлива
продукція
1) зростаючого
рівня активних
форм кисню;
2) високого рівня
фрагментації ДНК

Непліддя

Рис. 1.3. Схема імунопатогенезу аутоімунного орхіту за Silva C.A. et al.,

2014 [112].
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Ревматоїдний артрит (РА) відноситься до найпоширеніших системних

хвороб сполучної тканини, уражає переважно суглоби та веде до важкої

деструкції кістки та хряща [8]. Хрящова тканина є важливим компонентом

організму людини і служить джерелом антигенів [33]. В експериментальних

моделях сенсибілізація до колагену викликає аутоімунні ревматичні хвороби

[68]. Білки хряща є артрогенними, особливо типи колагену II та XI (рисунок

1.6) [149]. Їх антигени розпізнаються імунною системою на різних стадіях

формування ревматоїдного артриту [73] та інших системних хвороб

сполучної тканини. Колаген типу II індукує ерозивний поліартрит у певних

видів щурів, мишей та вищих приматів, він подібний до РА та

рецидивуючого поліхондриту (RP), і названий експериментальним колаген-

індукованим артритом (СІА) [364]. СІА є прикладом імунологічно-

опосередкованого пошкодження суглобів [26, 76, 87] та корисною моделлю

для вивчення залучення цитокінів та інших біологічних агентів у патогенез

пошкодження суглобів [50, 88]. Ініціюючим початком СІА є депозити

антитіл на поверхні суглобового хряща. Початок СІА ініціює антиген,

асоційований із сублокусом DR4 - глікозильований СІІ-пептид [151]. Колаген

ІІ-го типу «розколюється» металопротеїназою-3 (ММР-3 – metalloproteinase -

3), яку продукують хондроцити та синовіальні фібробласти. Деградація

хряща за участю ММР-3 активується прозапальними цитокінами. Колагени

та інші молекули позаклітинного матриксу є субстратом для металопротеаз,

внаслідок чого у хворих РА хрящ розпадається на окремі пептиди і деградує

[331]. Під впливом антигенної стимуляції зростає рівень Т-лімфоцитів у

синовіумі, активується В-клітинна ланка імунітету, синтезуються

аутоантитіла [8, 149]. При СІА синтезуються такі ізотипи IgG (зокрема

IgG2a), які мають здатність активувати систему комплементу і тим самим

посилювати запалення [62].

Запалення при СІА прогресує швидко, деструкція хряща та маргінальні

ерозії розвиваються довше [62]. Відбувається інфільтрація запальними
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клітинами, гіперпластичний ріст резидентних клітин та кровоносних судин у

синовіальних тканинах [357]. До цього причетний цитокін трансформуючий

фактор росту (ТФР-β), який володіє плейотропним впливом на імунну

відповідь, запалення та репарацію [359].

Запальна відповідь проти колагену типу ІІ призводить до інтервенції

антигенпрезентуючих клітин (АРС), Тх1- та Тх2-профілів, В-лімфоцитів,

макрофагів з відповідною продукцією різних медіаторів, таких як

аутоантитіла, цитокіни (ФНП-α, ІЛ-1), які визначають деструкцію суглоба

(хряща та кістки). «Виведення» суглобового хряща із суглоба призводить до

зниження синовіального запалення. Аутоімунна відповідь до нативного

колагену типу ІІ (СІІ) розвивається завдяки формуванню IgG антитіл до СІІ у

крові, хрящі та синовіумі (рисунок 1.5) [98, 149].

Рис. 1.5. Експериментальна модель колагеніндукованого артриту за Frisenda

S. et al, [149].
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Існують дані, що тестикулярна дисфункція при експериментальному

артриті спричинюється зниженням рівня тестостерону та зростанням

запального процесу в яєчках, оксидаційним стресом та апоптозом [105].

1.5. Вплив системної аутоімунної патології на чоловічу фертильність

Хоча тестикулярна дисфункція є основною причиною непліддя [132,

137], його формування може бути наслідком поганого стану здоров’я

пацієнта [153, 155, 255, 323, 340]. До найпоширеніших хвороб та станів, котрі

супроводжуються розладами репродуктивної системи в чоловіків, належать

захворювання печінки, гемохроматоз, хронічна анемія, хронічна ниркова

недостатність, захворювання спинного мозку, тиреотоксикоз, гіпотиреоз,

синдром Кушінга, цукровий діабет, ожиріння, ВІЛ-інфекція, злоякісні

пухлини, екстремальні стани (стрес) [7, 19]. Високий ступінь патологічних

змін у крові корелює із суттєвим зниженням параметрів еякуляту [297]. У

чоловіків, хворих на онкозахворювання, псоріаз та ревматичні хвороби часто

знижується кількість сперматозоїдів та їх якість [81, 157]. За даними French

A.E., 2003, цитотоксичні ліки (циклофосфамід, азатіоприн) впливають на

сперматогенез, знижуючи рухливість та підвищуючи число патологічних

форм сперматозоїдів, що може викликати викидень у дружини.

В основі системних аутоімунних захворювань лежить порушення

контролю лімфоїдною системою імунологічного гомеостазу організму.

Аутоімунізація при цьому виникає щодо антигенів багатьох органів та тканин,

в яких виникають морфологічні зміни. До цієї групи відносять групу

ревматичних захворювань: системний червоний вовчак, ревматоїдний артрит,

системну склеродермію, дерматоміозит тощо; змішані. При системних

захворюваннях сполучної тканини (СЗСТ) можуть також уражатися яєчка,

що веде до пошкоджень продукції андрогенів та сперматозоїдів. Причому
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вісь гіпоталамус-гіпофіз-статеві залози, в основному, не пошкоджується

[111]. Орхіт буває гострим (триває менше як 6 місяців), характеризується

болем яєчок, еритемою та набряком (болюче почервоніння калитки) та/або

тестикулярним васкулітом внаслідок локальних або системних інфекцій.

Субгостре або хронічне запалення яєчок, у тому числі з причини

неінфекційної хвороби, є переважно асимптомним, що утруднює його

діагностику [57].

Одним із найважливіших етіологічних факторів РА є дизрегуляція

імунної відповіді - втрачається толерантність до власних структур,

запускається запальна атака проти них. Важливу роль у патогенезі РА

відіграють такі імунні фактори: 1) аутоантитіла, реагуючі із аутологічними

компонентами, стають тригерами хронічних, специфічних до тканин,

запальних процесів і викликають їх пошкодження [155]; 2) субпопуляції Т-

лімфоцитів - Т-лімфоцити – регуляторні (Treg), які контролюють продукцію

аутоантитіл, використовуючи такі механізми: продукують IL-10 і тим самим

обмежують індуковане аутоантитілами запалення; знижують експресію

костимуляційних молекул на антигенпрезентуючих клітинах, та Т-

лімфоцити - хелпери 1-го, 2-го та 17-го профілів [177, 380]; 3) сигнальні

шляхи та костимуляційні молекули - імунна система подає «сигнали

небезпеки», які діють на рецептори TLR, білки теплового шоку та

безпосередньо на Т-лімфоцити через молекули CD 40L-CD 40 [152]. Із

патогенезом РА асоційований також сигнальний шлях, який здійснює білок

G - гетеродимерний GTP-зв'язуючий білок [98], який складається із α (Gαs,

Gαi, Gαq та G12), β, γ-субодиниць та рецептора. Члени родини Gαs

активують аденілатциклазу (АС - adenilatcyclase), а Gαi інгібують

аденілатциклазу і контролюють внутрішньоклітинну концентрацію

циклічного 3'5'-аденозинмонофосфату (3'5'-сАМР – cyclic adenosine

monophosphate)), який впливає на проліферацію клітин [357]; 4) запальні

медіатори, в основному прозапальні цитокіни - крім макрофагів та
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лімфоцитів, які найактивніше синтезують медіатори запалення, фібробласт-

подібні синовіоцити (FLSs - fibroblast-like synovoicytes) також грають

важливу роль у поширенні запалення та пошкодження суглоба.

Проліферуючи, вони продукують різні запальні медіатори - простагландин

Е2 (PGE2), інтерлейкін – 1 (IL-1), пухлинонекротизуючий фактор альфа

(ФНП-α). Інтерлейкін – 1 бета (IL-1β) індукує проліферацію FLSs і є одним із

найбільш важливих цитокінів у процесі запалення при РА [357].

Аутоагресія починається з відміни центральної та периферичної

імунологічної толерантності до аутоантигенів. Центральна толерантність – це

елімінація аутореактивних Т-лімфоцитів шляхом апоптозу під час їх

дозрівання в тимусі. Периферична толерантність – це „недопущення”

активації аутореактивних Т-лімфоцитів. Вона забезпечується: клональною

делецією; ігноруванням; клональною анергією; активною супресією, яку

здійснюють регуляторні Т-лімфоцити [8]. В-клітинна толерантність

включається після того, як В-лімфоцити оселилися у периферійних органах

лімфоїдної системи. При аутоімунних хворобах цей механізм периферійної

толерантності порушується [152]. Подальший розвиток аутоімунної хвороби

залежить, по-перше, від кількості та імуногенності антигена-мішені, а, по-

друге, від взаємодії різних імунних клітин, посилюючих розвиток хвороби

або індукуючих толерантність та блокуючих аутоімунітет [356]. В останні

роки у вивченні аутоімунного пошкодження тканин велику увагу приділяють

вивченню механізму апоптозу за рахунок неспецифічного зв’язування Fas

(CD40+) FasL (CD40L), бо наявність аутоантитіл сама по собі ще не вказує на

розвиток захворювання [65, 152].

Існують переконливі докази, що апоптоз відіграє одну із основних ролей

у патогенезі аутоімунних хвороб. Неповноцінний апоптоз діє як джерело

імуногенів. Швидко зростаючі рівні та/або незвичні місця розташування або

неповноцінний процесінг апоптичних клітин може привести до продукції

аутоантитіл. Дефекти апоптичного шляху у Т-лімфоцитах підтримують
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виживання потенційно аутореактивних, прозапальних клітин, їх ефекторні

функції пролонгуються. CD40-ligand «допомагає» В-лімфоцитам,

невідповідним чином підтримуючи виживання праймованих

аутоантитілопродукуючих В-лімфоцитів та синтез цитокінів макрофагами.

При багато органоспецифічних аутоімунних хворобах в тканинах

виявляються інфільтрати імунних клітин, які індукують апоптоз місцевих

спеціалізованих клітин, що сприяє їх деструкції [128]. Патологічна

проліферація та/або персистенція синовіоцитів та запальних клітин при РА

пов’язана із неповноцінністю апоптозу. Синовіальна рідина хворих РА

містить високі рівні NO, який інгібує каспазу-3, а також ММР-3 при РА [276].

При РА відзначається посилення синтезу NO. Численні клітини

всередині суглоба, включно із ендотеліальними клітинами синовіальних

капілярів, мезенхімальними клітинами, нейтрофілами, фібробластами,

лімфоцитами, тучними клітинами та макрофагами, здатні генерувати суттєві

кількості NO, тобто є його основним джерелом при РА [265].

Патогенез РА пов'язаний із утворенням вільних радикалів у місці

запалення. Оксидаційний статус у синовіальній рідині асоційований із

великою кількістю випадків мутацій р53, ключового фактора ядерного

механізму апоптозу [145]. Хоча прийнято вважати, що при аутоімунних

хворобах механізм апоптозу здійснюється в основному рецепторно-

опосередкованим шляхом через Fas/Apo, фосфатидилсерин, мембранні

глюкопротеїди [60]. При РА активовані Т-лімфоцити експресують FasL [268].

Різні цитокіни: ІЛ-1β (у найбільшій мірі), тромбоцитарний ростовий фактор,

фактор росту фібробластів, ТФР-β та ФНП-α, присутні у синовіальній

тканині РА-пацієнтів, стимулюють проліферацію фібробласт-подібних

синовіальних клітин. Стимуляція ТФР-β надає резистентності до Fas –

опосередкованого апоптозу синовіальним клітинам, IL-1β інгібує експресію

Fas на синовіальних клітинах та пригнічує їх Fas – опосередкований апоптоз

без участі Bcl-2. ФНП-α та ІЛ-1β посилюють експресію нуклеарного
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транскрипційного фактора NF-κB. Оскільки активація NF-κB знижує

чутливість клітини до індукованого апоптозу, бо спричиняє посилення

експресії антиапоптичних білків, його інгібування підвищує цитотоксичність

ФНП-α та пришвидшує апоптоз синовіальних клітин [128].

Часто аутоантитіла з’являються набагато швидше, ніж клінічні прояви

хвороби. Основними діагностичними параметрами ревматичних

захворювань в якості первинних (скрінінгових) серологічних тестів,

рекомендованих міжнародним комітетом із стандартизації методів, є

антиядерні антитіла (ANA – antinuclear antibodies), антитіла до

нейтрофільних цитоплазматичних антигенів (АNCA – anti-neutrophil

cytoplasm antibodies), антифосфоліпідні антитіла, ревматоїдний фактор (РФ),

антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (ССР – cyclic citrulinated

peptides). Як вторинні (підтверджуючі) пропонуються тести для визначення

АТ до ДНК, Sm, SSA/Ro, SSB/La, Sm/RNP, Scl-70, Jo-1, β2-глікопротеїну I

(β2-GP I). Більшість аутоантитіл не є специфічними для якого-небудь

захворювання і виявляються в різних комбінаціях, як, наприклад, антитіла до

різних фосфоліпідів [73, 198].

Антинуклеарні антитіла – гетерогенна група аутоантитіл, які реагують з

різними компонентами ядра. Описано більше 100 різновидів ANA,

спрямованих проти ядерних структур (проти нуклеїнових кислот, гістонів,

білків ядерної мембрани, рибонуклепротеїну, білків ядерець і центромер) [96,

250]. ANA можуть бути поділені на три групи: 1) справжні ANA –

антинуклеарні антитіла до дволанцюгової ДНК (dsDNA – antinuclear

antibodies against double strain DNA), антинуклеарні антитіла до

одноланцюгової ДНК (ssDNA - antinuclear antibodies against single strain DNA),

гістонів, ядерної РНК; 2) антитіла до екстрагованих ядерних антигенів –

антитіла до антигену Сміта (antibodies against nuclear Smith-antigen), антитіла

до рибосомального нуклеарного протеїну (RNP – antibodies against Ribosomal

Nuclear Protein), антитіла до нуклеарного антигену Scl 70 (antibodies against
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nuclear antigen Scl 70); 3) антитіла до антигенів – до антитіла до комплексу

РНК-протеїни (SS-A (Ro)* - antibodies against complex RNA-proteins),

антитіла до комплексу РНК-фосфоліпіди (SS-B (La)* - antibodies against

complex RNA-phosphoproteins) і антитіла до антигену Jo-1* (antibodies against

antigen Jo-1*). SS-A (Ro) і SS-B (La) можуть локалізуватися як в цитоплазмі,

так і в ядрах. Антифосфоліпідні (APL – antiphospholipid antibodies) або

антикардіоліпінові антитіла (aCL – anticardiolipin antibodies) – це теж

гетерогенна група аутоантитіл. Найчастіше вони зв’язуються з

фосфоліпідів’язуючим протеїном, так званим β2-глікопротеїном-1 (ß2GP-1)

та кардіоліпіном. АPL не є патогенними, якщо зв’язують фосфоліпіди

безпосередньо. Найсуттєвіші патологічні зміни відбуваються після

зв’язування з ß2GP-1. Зв’язування aPL- ß2GP-1 до клітинних мембран

тромбоцитів та васкулярних ендотеліоцитів спричиняє їх пошкодженні і/або

активацію [40, 96]. АPL відносяться до ізотипів Ig G, IgM, IgA. Аутоантиген

β2-глікопротеїн-1 сприяє апоптозу клітин, інгібує протеїн С- та протеїн S-

залежні антикоагуляційні шляхи, впливає на метаболізм ліпопротеїдів. Ці

його функції можуть зрушити гемостатичний баланс у протромботичну

сторону, збільшуючи ризик виникнення тромбозів у пацієнтів з

циркулюючими анти-β2-глікопротеїн-1-антитілами. АNCA – це гетерогенна

популяція аутоантитіл, які реагують з різними ферментами цитоплазми

нейтрофілів, у першу чергу з протеїназою-3 і мієлопероксидазою.

Антитіла, які реагують з протеїназою-3 і мієлопероксидазою відіграють

важливу роль у патогенезі аутоімунних захворювань. Зв’язування

АNCA з мембрано-асоційованими формами протеїнази-3 (і

мієлопероксидази) викликає посилення функціональної активності

нейтрофілів, їх хемотаксис, дегрануляцію, респіраторний вибух, а

також продукцію тканинного фактору і тромбомодуліну, які

викликають розвиток гіперкоагуляції [56, 217]. Антитіла до

рибонуклепротеїну (РНП-антитіла) зустрічаються у 30-40% хворих, частіше

при підгострому перебігу системної склеродермії (ССД) і перехресних
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синдромах при аутоімунних захворюваннях. Інші антинуклеарні антитіла

(антитіла до Scl, антитіла до U3-PHП, антитіла до U1-РНП) при таких

аутоімунних хворобах виявляються зрідка [95]. Для ідентифікації

аутоімунної хвороби потрібно зробити панель «біомаркерів хвороби»:

антитіл до нуклеарних, нуклеолярних та цитоплазматичних аутоантигенів і

визначити рівні Treg [52]. Підвищення рівнів системних аутоантитіл у певних

групах неплідних чоловіків можна пов’язати з початковим етапом

формування у них аутоімунного синдрому. Спочатку підвищується експресія

костимуляційних молекул на антигенпрезентуючих клітинах та при передачі

сигналу від Т- до В-лімфоцитів, далі знижується функція Treg, активується

продукція аутоантитіл, зростає активність запального процесу [250].

При системних захворюваннях сполучної тканини процес поширюється і

на яєчка, формується васкуліт середньої важкості. У хворих СЧВ

спостерігали дисфункцію яєчок [329]. При аутоімунному периартеріїті орхіт

був виявлений у 2-18% пацієнтів. При дослідженні аутопсійного матеріалу

від таких хворих було виявлено васкуліт у 93% випадків. Гостра форма

епідидимо-орхіту спостерігалася у 4-31% пацієнтів із хворобою Бехчета.

Наявність орхіту була доведена у 7-21% пацієнтів із синдромом Генох-

Шонляйна. Також були опубліковані повідомлення про урологічні проблеми

у пацієнтів із рецидивуючим поліхондроїтом та у пацієнтів із ревматоїдним

артритом. Загалом вважається, що вторинний аутоімунний орхіт формується

рідко і переважно асоціюється із первинним васкулітом, таким як

аутоімунний периартеріїт, васкуліт Генох-Шонляйна, хвороба Бехчета.

Тестикулярні зміни найбільше виявляли при periarteritis nodosa та РА [272]. У

препаратах яєчок хворих РА гістопатологічно виявляється

лейкоцитокластичний васкуліт. У ревматологічних хворих потенційно існує

ризик ускладнень в яєчках: якщо пацієнт має скарги на біль у цій ділянці або

збільшення яєчок. це може бути проявом маніфестації васкуліту при РА.

Довготривалий ревматоїдний артрит (РА) асоціюється із тестикулярною
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дисфункцією та субфертильністю [135, 341]. Маніфестацією СЧВ у хворих

чоловіків у окремих випадках є епідидимо-орхіт [112]. Внаслідок

аутоімунного запалення може розвинутися двобічне пошкодження яєчок.

При супресії оксидаційного стресу, зниженні швидкості пероксидації ліпідів

в яєчках та рівня оксиду нітрогену активність процесу спадає. Зниження

експресії мРНК Fas-L та активності каспази-3 призводить до кращого

виживання клітин яєчка при експериментальному артриті [207].

При АNCA-асоційованих васкулітах найчастіше виявляють АNCA до

протеїнази-3 (PR-3) або до мієлопероксидази [89]. Чи насправді у пацієнтів

на ранніх етапах формування аутоімунних хвороб змінюються

костимуляційні сигнали? Загалом таких сигналів є три: безпосередній

контакт з мікроорганізмами або продуктами, які з них виділяються, через

рецептори TLR; контакт з речовинами, які виділяють заражені чи помираючі

клітини, зокрема, білками теплового шоку; безпосередній контакт Т-

лімфоцитів з В-лімфоцитами через молекули CD40L-CD40 [269]. Але

основним сигналом небезпеки є продукція цитокінів. Крім цього, є ще так

звані гомеостатичні сигнали небезпеки: зміна температури, осмолярності, рН,

гіпоксія. Посилений сигнал за допомогою CD40 В-лімфоцитам змінює їх

толерантність до нуклеарних антигенів, в тому числі до антигенів-похідних

РНК (RNA). Оскільки взаємодія CD40L з відповідним рецептором блокує

делецію В-лімфоцитів у маргінальній зоні, це веде до генерації

аутореактивних В-лімфоцитів та продукції аутоантитіл [49]. Підвищений

рівень аутоантитіл до RNP підтверджує присутність у хворого системної

хвороби сполучної тканини. Запропонована гіпотеза, що аутоантитіла,

скеровані до компонентів РНК, включаючи Ro, La, Sm та РНП, відіграють

вирішальну роль в активації системи інтерферонів (особливо типу 1 –

лейкоцитарного) і є важливими компонентами процесу формування

аутоімунної хвороби [280]. Анти-РНП-антитіла зв’язують та пенетрують

лімфоцити, що призводить до апоптозу лімфоцитів, і спричинюють
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пошкодження функцій лімфоцитів без їх кілінгу [243, 280]. Системне

запалення, включно з гарячкою, загрожує пацієнтам, які мають аутоантитіла

до РНП [280]. РНК-специфічні аутоантитіла частіше входять у склад

циркулюючих імунних комплексів при СЧВ, ніж антитіла до ДНК-

асоційованих аутоантигенів [56]. РНК-розпізнавальний мотив Y-хромосоми

(YRPM – RNA-recognition motif of Y-chromosome) кодується специфічним

для гермінативних клітин геном, який є важливим фактором сперматогенезу

та детермінації рухливості сперматозоїдів і експресується тільки в яєчках

[138].

Дані літератури щодо виявлення антиспермальних антитіл у чоловіків з

аутоімунними хворобами суперечливі. АСАТ знайдені приблизно у 13-50%

пацієнтів із системним червоним вовчаком (СЧВ), але чіткої кореляції із

непліддям не виявлено. АСАТ класу IgG виявлено у половини пацієнтів із

СЧВ, що асоціювалося з підвищеними титрами анти-ДНК антитіл та

ступенем активності хвороби. Підтверджено зв’язок циркулюючих

аутоантитіл, аутоімунної хвороби та органоспецифічних (вторинних) змін,

внаслідок чого формується непліддя на грунті антитіло-опосередкованих

імунопатологічних реакцій. Виявлено, що сироватки 40% з групи з 35

дорослих чоловіків та підлітків із СЧВ були позитивними за АСАТ [154].

У патогенезі РА ключові ролі відіграють CD4+ Т-лімфоцити, В-

лімфоцити та НK-клітини (завдяки своій перфорин- або гранзим-

опосередкованій цитотоксичності та продукції цитокінів ІЛ-12, ІЛ-15) [261].

Найвідомішими продуцентами цитокінів є НК-клітини фенотипу CD56bright

[53]. Запальна реакція розвивається надмірно, механізми контролю над

запаленням порушуються, бо рекрутовані в цю тканину Т-лімфоцити CD4+

впливають на макрофаги і фібробласти, стимулюючи їх до продукції

прозапальних цитокінів (найбільше ІЛ-1β, ІЛ-6, ФНП-α) та активують В-

лімфоцити. Наївні Т-клітини (Тх0) диференціюються у напрямку Т-хелперів

типу 1 (Тh1), що синтезують ІЛ-2, ІФН-γ та Т-хелперів типу 2 (Тh2), що
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синтезують ІЛ-4, ІЛ-5, ІЛ-10. Вважається, що під час запалення з

аутоімунним компонентом більш важливу роль відіграють Тh1.

Аутореактивні CD4+ Тх1-профілю довший час асоціювалися з розвитком

багатьох органоспецифічних аутоімунних хвороб. Диференціація Тх1-

профілю ініціюється в присутності ІФН-γ, що призводить до активації

специфічного для них транскрипційного фактора T-bet, який, в свою чергу,

індукує продукцію ІФН-γ [221]. Найновіші дослідження однак змінили

погляд на їх значення при аутоімунних процесах. Було доведено, що ці

хвороби можуть розвиватися і без участі Тх1 [65]. Індукція та прогресія

запальних хвороб з аутоімунним компонентом також вимагає присутності

CD4+ - Тх2. Наївні Т-клітини можуть диференціюватися в напрямку

формування регуляторних Т-лімфоцитів із фенотипом CD4+CD25+Foxp3+

(Treg) [91]. Ці лімфоцити характеризуються конститутивною експресією в

цитоплазмі унікального транскрипційного фактора Foxp3+. Також Т-

регуляторні клітини експресують на поверхні молекули CD25+, CD62L, OX-

40 та молекулу антигену-4, асоційованого із цитотоксичністю Т-лімфоцитів

(CTLA-4 – cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen-4), яка надає супресорних

властивостей [152]. Т-регуляторні клітини впливають супресивно на

проліферацію і функцію ефекторних лімфоцитів (CD4+25, CD8+, CD4+, НK),

знижуючи їх проліферативну активність, рівень секреції ІЛ-2, ІФН-γ та іншіх

цитокінів. Цей вплив відбувається завдяки безпосереднім міжклітинним

контактам або за посередництвом синтезованих імуносупресивних цитокінів

(ІЛ-10, ТФР-β) [190, 259]. До загального пулу Treg-клітин відносяться

антигенспецифічні Т-хелпери 3-го типу, які формуються у відповідь на

інфекцію та секретують супресорні цитокіни (ІЛ-10 та ТФР-β1), CD8+CD28+

або НKT-клітини [109, 152]. Остання позиція є особливо цікавою, так як для

аутоімунних хвороб характерна тривала присутність антигену в організмі. В

основі розвитку аутоімунних хвороб лежить процес формування імунної

супресії за участю антигенспецифічних Treg-лімфоцитів [244]. Велике

зацікавлення викликають клітини Treg-3 із фенотипом CD4+CD25+, які
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відіграють фундаментальну роль у контролі аутоімунних реакцій [263].

Дослідження in vivo довели, що Treg можуть прямо взаємодіяти з

дендритними клітинами у лімфовузлах, тим самим попереджаючи прямий

контакт між антигенпрезентуючими клітинами та відповідними CD4+,

результаті їх активність інгібується [76].

Оскільки перші спеціалізовані антигени статевої системи чоловіка

з'являються у пубертатному періоді, тоді ж остаточно формується

імунологічна толерантність до них. Але, чи буде формуватися толерантність

до цих антигенів у хлопчика із системним захворюванням сполучної тканини,

тобто аутоімунною хворобою? Ювенільний ідіопатичний артрит (ЮІА) –

гетерогенна група, що об’єднує різні захворювання з проявами артриту

одного і більше суглобів невідомої етіології, тривалістю понад шість тижнів

у дітей до 16 років. Класифікація ILAR (International League of Associations

for Rheumatology) визначає такі клінічні варіанти ЮІА (7 категорій), які

відносяться до різних запальних хвороб із чіткими клінічними рисами, а в

окремих випадках мають різне генетичне підґрунтя [64, 249]. ILAR визначила

7 категорій ЮІА: cистемний артрит, поліартрит (ревматоїдний фактор

негативний), поліартрит (ревматоїдний фактор позитивний), олігоартрит

персистуючий, олігоартрит поширений, ентезит-артрит, псоріатичний артрит.

Інші артрити відносяться до 8-го різновиду чи категорії [2, 282, 290].

Патогенез ЮІА пов’язаний з імуногенетичними факторами, зокрема алелями

HLA класу II, та Т-лімфоцитами CD4+ [66].

Для хворих з ЮІА характерні такі імунологічні зміни: підвищення

концентрації ІЛ-6, що корелює з кількістю уражених суглобів та синдром

активації макрофагів (САМ). При САМ спостерігається надмірно

стимульована, однак неефективна, функція макрофагів [211]. Крім цього, має

місце зниження функції НK-клітин і Т-цитотоксичних лімфоцитів.

Особливою ознакою САМ є виявлення у кістково-мозковому пунктаті

картини гемофагоцитарної активності макрофагів. Причини зниження
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функції НK-клітин і Т-цитотоксичних лімфоцитів і активації макрофагів при

САМ є недостатньо вивчені. Один із можливих механізмів - нездатність НК-

клітин і T-цитотоксичних лімфоцитів еліміновувати інфіковані клітини, яка

підтримує постійну антигенну стимуляцію, спричиняє проліферацію Т-

клітин і гіперпродукцію ними цитокінів ФНП-α, ІЛ-1, ІЛ-6, ІФН-γ [374].

Розвивається “цитокіновий шторм”, який стимулює макрофаги до

гемофагоцитарної діяльністі, в результаті цього формуються периферичні

цитопенії. Синтез прозапальних цитокінів ІЛ-1β, ФНП-α, ІЛ-6, ІЛ-18 та ІФН-

γ є причиною багатьох клінічних проявів САМ: гарячки, гіперліпідемії,

ендотеліальної активації, коагуляційних порушень. Зниження функції НК-

клітин та поліморфізм генів перфорину вважають генетичним підґрунтям для

розвитку САМ. Сироваткові рівні sCD25+ і sCD163+ відображають ступінь

активації та експансії Т-клітин і макрофагів і можуть слугувати

діагностичними біомаркерами САМ [2, 161].

У хворих з різними категоріями ЮІА часто визначаються позитивні

ANA, RF, анти-CCP, але вони не є безпосередньо задіяні у розвиток хвороби;

та асоціації з певними HLA- алелями: HLA-DRB1*0801, HLA-DRB1*11

(підтип HLA-DR5) та HLA-DRB1*08. Однак, частота виявлення HLA-

DRB1*04 і HLA-DRB1*07 невисока [189]. Одним з аспектів змін біології Т-

лімфоцитів при ЮІА є те, що при цій хворобі функція тимусу пошкоджена.

Втрата акселерації, передчасне старіння наївних CD4+ Т-лімфоцитів

відбуваються через ерозії теломер. Потенційними аутоантигенами при ЮІА є

білки, які походять із хряща (агрекан та фібрилін) та білки теплового шоку.

HSP бактерій та людини не дуже відрізняються між собою. Численні бактерії

сенсибілізують господаря своїми HSP та посилюють експресію його власних

HSP, що може привести навіть до імунної відповіді проти клітин господаря

[152]. Механізм втрати CD4+ та CD8+ Т-лімфоцитами толерантності до

аутоантигенів може ґрунтуватися на перехресній реактивності за механізмом

молекулярній мімікрії; або індукованому запаленням «розгортанню» епітопів.
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У клітинних інфільтратах запальних суглобів хворих з ЮІА є багато Т-

лімфоцитів, які продукують ІЛ-17. Т-лімфоцити CD4+CD25+Treg мають вищу

супресивну активність у синовіальній рідині у хворих із олігоартритом, ніж

периферійні клітини. Т-лімфоцити підтримують запалення, однак ця

активність є краще контрольована регуляторними механізмами

(CD4+CD25+Treg та ІЛ-10) при персистуючій олігоартикулярній хворобі, ніж

при прогресуючій олігоартикулярній [192]. При олігоартикулярному,

поліартикулярному ЮІА спостерігали експансію CD5+ В-лімфоцитів, які

переважно продукують антитіла проти компонентів бактерійних стінок, але

також і низькоафінні мультиспецифічні антитіла. Щодо ентезит-

асоційованого артриту, то даних літератури щодо переважання ефекторних

або супресивних субпопуляцій Т-лімфоцитів, наявності аутоантитіл

практично немає. Ентезит-асоційований артрит (ЕАА) - це варіант ЮІА, який

вважається однією з форм недиференційованого спондилоартриту [34], який,

у свою чергу, є асоційованим з HLA-B27. Характерними клінічними

ознаками цього варіанту перебігу ЮІА є ентезити та дактиліти. Для ентезит-

асоційованого артриту (ЕАА) характерна наявність артриту з ентезитом та

двох наступних ознак: сакроілеїту; сімейного анамнезу щодо HLA-B27-

асоційованих захворювань в осіб першого і другого ступеня спорідненості;

гострого іридоцикліту; початку артриту в хлопчиків після шести років. У

більшості хворих на ентезит-асоційований артрит при прогресуванні хвороби

розвиваються пошкодження сакроілеальних з’єднань, що об’єднує цей

варіант ЮІА з анкілозуючим спондилітом у дорослих [161, 282]. Серед

хворіючих на цю форму артриту дітей співвідношення хлопчики:дівчатка

становить 5:1. У хворих із ентезит-асоційованим артритом процес

розвивається за аутоімунними типом. Спроба визначити довготривалий

прогноз для цих пацієнтів залишається неуспішною [211].
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1.6. Імунологічні та біохімічні маркери у діагностиці чоловічого

непліддя

Базові етапи діагностики чоловічого непліддя включають: скарги; збір

анамнезу хвороби (наявність супутньої патології, в тому числі аутоімунних

хвороб) та проведення фізикального огляду; збір анамнезу життя, в т.ч.

статевого; загальноклінічні лабораторні обстеження (загальний аналіз крові з

лейкоцитарною формулою, загальний аналіз сечі; коагулограма; біохімічний

аналіз крові (АЛТ, АСТ, кисла і лужна фосфатази, лактатдегідрогеназа,

білірубін, сечовина, глюкоза, СРБ); еякуляту (фруктоза, кисла фосфатаза,

лимонна кислота, цинк), визначення гормонального профілю (ФСГ, ЛГ та

тестостерону в сироватці крові [13, 32, 214, 378].

Ключовим дослідженням є аналіз еякуляту. Потрібно щонайменше два

рази провести лабораторне дослідження еякуляту (спермограму), воно дасть

інформацію про якість сперматозоїдів, їх рухливість і вигляд. У 2010 році

ВООЗ змінила свої вимоги до результатів аналізу еякуляту для діагностики

чоловічого непліддя [376], було встановлено нові референтні норми [97, 275].

«Чоловічий фактор» у неплідді найбільшою мірою характеризується

патологічними показниками спермограми, а функціональні проблеми

сперматозоїдів можуть бути присутні, навіть якщо показники спермограми в

межах норми [79, 168]. Непліддя чоловіків, при якому не виявляється жодних

вагомих змін клінічних та лабораторних показників. діагностують як

ідіопатичне [260]. У випадку азооспермії необхідно виключити блокаду

виходу сперматозоїдів (обструктивна азооспермія), порушення їх продукції

(первинна чи вторинна недостатність гонад). При необхідності пацієнту

рекомендована біопсія яєчка та гістологічне дослідження щодо наявності

зрілих сперматозоїдів. У випадку лейкоцитоспермії проводяться: УЗД-

обстеження ректальним зондом та серологічні дослідженням з метою

виключення інфекції. Обстеження пацієнта з приводу наявності інфекцій
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включає визначення антитіл до ВІЛ-інфекції, вірусних гепатитів В і С;

збудників венеричних хвороб (гонококи, трихомонади), в тому числі

інфекцій урогенітального тракту: Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus

aureus, Staphylococcus saprorhyticus, Escherichia coli, Streptococcus pyogenes,

негемолітичний стрептокок, грамнегативні палички з гемолітичною

активністю, Pseudomonas spp. (Burcholderia), Micrococcus spp. часто є

причиною лейкоцитоспермії і погіршення функціональних параметрів

сперматозоїдів. Неоюхідно також обстежити чоловіка на наявність інфекцій

TORCH-комплексу.

Алгоритм обстеження чоловіка з підозрою на імунозалежний тип

непліддя передбачає: аналіз спермограми (особливо кількості сперматозоїдів

та їх дегенеративних форм); прості імунологічні тести - контактний тест

сперматозоїдів із шийковим слизом (якісний тест на виявлення

антиспермальних антитіл); тест пенетрацї сперматозоїдами шийкового слизу;

посткоїтальний тест; імунофенотипування периферійної крові - рівні Т-

лімфоцитів (CD3+), B-лімфоцитів (CD19+), НK-клітин (CD16+/56+),

субпопуляцій Т-лімфоцитів: Т-лімфоцитів-хелперів CD4+, Т-лімфоцитів-

цитотоксичних CD8+, Т-лімфоцитів регуляторних CD4+/25+ та Т-лімфоцитів

CD4+/25-; ранній активізаційний маркер CD71+, пізні активізаційні маркери

CD25+ та CD3+ HLA-DR+ (у відсотках та абсолютних числах); виначення

рівнів цитокінів у сім’яній рідині та сироватці крові (прозапальних ІЛ-1β, ІЛ-

2, ІЛ-6, ІЛ-8, ІФН-γ, ФНП-α, антизапальних ІЛ-10, TФР-β1).

В останні роки визнано необхідність визначення антиспермальних

антитіл [104, 309, 318, 362]. Кількісні тести для виявлення АСАТ: а) мікро-

та макрометод спермаглютинації Фріберга; б) спермімобілізуючий тест

Ізоджима; в) непрямий тест ІВТ (immuno-bead test) із біологічними рідинами;

г) виявлення циркулюючих АСАТ в сироватці крові імуноферментним

методом; д) виявлення АСАТ до поверхневих і внутрішньоклітинних

спермальних антигенів методом імуноблотингу типу Western. Також АСАТ
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визначають такими методами: тест з поліакриламідними кульками (IBT -

imunobead test), змішана антиглобулінова реакція (MAR – mixed antiglobulin

reaction), ІФА (імуноферментний аналіз). Найбільш рекомендованими ВООЗ

тестами є IBT та MAR, рідше використосують проточну цитометрію та

імуноблотинг [133]. Метод ІВТ має найбільшу діагностичну цінність, бо дає

можливість визначити ізотип імуноглобуліну та сайт прикріплення антитіл

до сперматозоїда [118, 119], і є найвідповіднішим для визначення АСАТ,

циркулюючих у біологічних рідинах (сироватка, сім’яна рідина, шийковий

слиз) і фіксованих на поверхні сперматозоїда. Підтвердження наявності

АСАТ має важливе діагностичне значення для прогнозування негативних для

фертильності змін у спермограмі (зниження числа сперматозоїдів, їх

рухливості (a+b), продовження часу розрідження сперми, підвищення

кількості дегенеративних форм). Наявність АСАТ у сім’яній рідині не

впливають на успіх запліднення in vitro (IVF – in vitro fertilization) та

інтрацитоплазматичної ін'єкції сперматозоїда у яйцеклітину (ICSI -

intracytoplasmic sperm injection) [42].

В алгоритм обстеження чоловіків з неплідних пар також потрібно

включити маркери запалення, антиоксидаційну здатність сім’яної рідини та

аналіз сечі після еякуляції [328]. Фізіологічний рівень АФК у сперматозоїдах

є важливим для його дозрівання, життєздатності, капацитації, акросомальної

реакції та фузії сперматозоїда в яйцеклітину. Найвідоміші активні форми

кисню, які впливають на репродуктивну біологію – це супероксиданіон (О2
-),

пероксид водню (Н2О2), пероксид-радикали (ROO-) та високореактивні

гідроксильні радикали (ОН-). Незрілі або патологічні сперматозоїди та

активовані лейкоцити є двома головними джерелами продукції вільних

радикалів в еякуляті [199]. При інфекції синтез прозапальних цитокінів (ІЛ-8

та ФНП-α) лейкоцитами зростає, що може посилити пероксидне окиснення

ліпідів у мембранах сперматозоїдів до рівнів, які є загрозливими для

запліднюючої здатності [248]. Посилена продукція АФК спричинює кисневе
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пошкодження клітиних ліпідів, білків та ДНК [218]. Це приводить до

зменшення рухливості сперматозоїдів, пошкодження мембрани на акросомі

та нездатності запліднити яйцеклітину [167, 257, 336]. Рівень АФК у еякуляті

можна розглядати як інформативний маркер непліддя. Активні форми азоту

також грають важливу роль у нормальній продукції сперматозоїдів та їх

рухливості. У нормальних яєчках NO продукується у низьких концентраціях

і контролює їх функцію, зокрема, зменшує апоптоз сперматоцитів і підвищує

кількість сперматозоїдів. У регуляції бар’єру кров – яєчко беруть участь

NOS/sGC (гуанілатциклаза)/протеїнкіназа G (PCG) [365]. Низькі фізіологічні

рівні NO асоційовані із нормальною рухливістю сперматозоїдів,

капацитацією, синтезом CD46+ (зона пелюціда-сперматозоїд-зв’язуючий

протеїн), а високий рівень NO у сім’яній рідині знижує рухливість

сперматозоїдів [264, 265]. У низькій концентрації NO працюють як

регуляторні молекули, стимулюючі виділення розчинної форми

гуанілатциклази (sGC), що сприяє продукції 3'5' - циклічного

гуанозинмонофосфату (3'5'cGMP – cyclic guanosine monophosphate) та

активує протеїнкіназу G (PKG – proteinkinase G) [230]. При хронічному

запаленні рівень NO зростає. NO, синтезований тестикулярними

макрофагами прозапального типу, може посилити запальний процес,

внаслідок чого кількість гермінальних клітин знизиться. При орхіті апоптоз

гермінальних клітин відбувається за мітохондріальним шляхом активації,

змінюється експресія адгезивних молекул на клітинах семінофорного

епітелію. Вивчення системи регуляції NO-NOS, зокрема, при аутоімунному

орхіті, відкриває нову сторінку патогенезу хронічного тестикулярного

запалення [365]. Посилена продукція макрофагами NO, по-перше, викликає

зниження синтезу тестостерону клітинами Лейдіга, а, по-друге, є прямим

тригером масивного апоптозу гермінальних клітин. Між рівнем NO та

апоптозом клітин існує тісний взаємозв’язок. NO підтримує мітохондріальну

гіперполяризацію, вичерпання АТФ та відносну резистентність до

апоптичних стимулів у Т-лімфоцитах. Так як низькі концентрації NO
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специфічно інгібують цитохром с-оксидазу, яка веде до вичерпання АТФ, що

може привести до апоптозу або некрозу, NO можна назвати

біфункціональним модулятором смерті клітини, здатним або стимулювати,

або інгібувати апоптоз. Також NO регулює трансдукцію сигналу або за

допомогою цитоплазматичних та мітохондріальних сигналів Са2+, або пост-

трансляційної модифікації внутрішньоклітинних білків [28, 123, 265]. Таким

чином, визначення рівня NO у сім'яній рідині має велике прогностичне

значення, бо дозволяє виявити одну з причин зміни функцій сперматозоїдів,

яка загрожує розвитком непліддя.

Оксидаційне пошкодження в нормі нейтралізується біологічною

інгібіторною системою, яка має тотальну антиоксидантну здатність. Сім’яна

рідина людини містить три головних антиоксиданти: супероксиддисмутазу,

каталазу, глутатіон пероксидаза/глутатіонредуктазу. Існують і неензиматичні

антиоксиданти: аскорбінова кислота, урати, вітамін Е, піруват, глутатіон,

альбумін, вітамін А, убіквітол, таурін, гіпотаурін [264], рівень багатьох з них

можна виявляти за допомогою лабораторних аналізів. Продукція АФК у

високих концентраціях відміняє антиоксидантні захисні механізми у

сперматозоїдах та сім’яній рідині [112]. У сім'яній рідині та сироватці крові

потрібно визначати ксантиноксидазу (XO - xantinoksydase) і

супероксиддисмутаза (SOD - superoxidedysmutase), каталазу (САТ - catalase),

та два окиснозалежних індекси: SOD/XO та CAT/XO (при гострій та

хронічній інфекції в еякуляті). Плазматична мембрана сперматозоїда, маючи

високий рівень поліненасичених жирних кислот, є чутливою до вільних

кисневих радикалів, які індукують пероксидацію ліпідів. Рівень малонового

диальдегіду (МДА) відображає пероксидацію поліненасичених

фосфоліпідів – головних компонентів мембран сперматозоїдів. Підвищена

концентрація МДА у сім'яній рідині відображає патологічне перекисне

окислення ліпідів в сперматозоїдах [222, 238, 248, 295].
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При підозрі на захворювання яєчок аутоімунної природи (за умов

відсутносты клінічних симптомів) необхідно провести ще ряд додаткових

обстежень. З інструментальних методів для диференційної діагностики

аутоімунного орхіту від вивиху яєчка та змін усередині калитки (абсцес,

пухлина, гідроцелє) використовують ультрасонографію яєчок та магнітно-

резонансну томографію [17]. Первинний аутоімунний орхіт як

органоспецифічна аутоімунна хвороба діагностується, якщо виявлено зміни

хоча би у двох параметрах семіологічних обстежень та за відсутності

імунологічних ідентифікаційних факторів системної хвороби [112]. Для

діагностики як первинного, так і вторинного орхіту потрібно зробити біопсію

яєчка [112]. Апоптоз гермінативних клітин та сперматозоїдів визначають за

допомогою імуногістохімічного дослідження зрізів біоптатів яєчок.

Необхідно визначити експресію рецептора Fas-ligand (FasL) та каспази – 3, 6,

7 [230]. У чоловіків із нормальним сперматогенезом не виявляли активації

каспаз. Апоптоз сперматозоїдів можна визначити і опосередковано, за

відсотком цих клітин із фрагментованою ДНК. Пошкодження сперматозоїдів

під дією АФК, підвищені рівні цитохрому с, каспази-9 та каспази-3 - це

важливі індикатори активації апоптозу у таких пацієнтів [301]. Вторинний

аутоімунний орхіт, асоційований із системними аутоімунними хворобами та

наявністю АСАТ, при ревматоїдному артриті складає 2-31% (IBT) та 0-50%

(MAR) [67, 182]. Виявлені прояви та симптоми орхіту часто відрізняються

між собою, по них треба провести диференційну діагностику аутоімунного

орхіту від іншого гострого процесу в калитці (вивиху яєчка чи гострого

бактерійного епідидимо-орхіту). Вторинний аутоімунний орхіт, одно- або

двобічний, зустрічається доволі рідко [240].

Таким чином, поглиблене лабораторне обстеження є необхідним етапом

у діагностиці хвороб, які ведуть до формування імунозалежного чоловічого

непліддя.
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Резюме до розділу 1.

Таким чином, аналіз сучасних літературних відомостей щодо

імунологічних аспектів чоловічої репродуктивної функції дозволив виявити

деякі закономірності функціонування імунної системи у статевому тракті

чоловіка в нормі та характер її порушень, асоційований з розвитком непліддя.

Аналіз стану дослідження проблеми імунопатогенетичного аспекту

чоловічого непліддя дає змогу також визначити ключові невирішені питання,

які стали предметом нашого дослідження.

Репродуктивна система чоловіка містить компартменталізоване

представництво імунної системи, котра забезпечує імунний захист статевого

тракту і бере активну участь у фізіології чоловічої репродуктивної функції.

Відмітною особливістю популяційного складу лейкоцитів репродуктивної

системи чоловіка є присутність великої кількості клітин з регуляторним

фенотипом. На додачу до анатомічної ізоляції, регуляторні клітини імунної

системи забезпечують стан імунологічної привілейованості яєчок і

запобігають розвитку антиспермального імунітету. Основними причинами

розвитку антиспермального імунітету, як головного імунопатогенечного

чинника чоловічого непліддя, вважаються інфекційні процеси та порушення

цілісності гемато-тестикулярного бар'єру, котре може розвиватися як в

результаті травми, так і бути наслідком вроджених анатомо-функціональних

порушень. Однак, детальний аналіз ізотипового складу та сайт-специфічності

антиспермальних аутоантитіл різної локалізації, які з'являються у осіб з

вродженими вадами репродуктивної системи, в літературі відсутній.

Генетично детерміноване порушення розвитку статевої системи

нерідко асоційоване з вродженими особливостями будови імунної системи.

Попри цей відомий факт імуногенетичні маркери чоловічого непліддя за

умов генетично детермінованих вад розвитку не досліджені і, відтак, не
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знайшли впровадження у ранню діагностику і прогнозування ризику

розвитку імунозалежного чоловічого непліддя. Значна кількість клінічних

спостережень у чоловіків з непліддям вказує на асоціацію цієї

репродуктивної патології з аутоімунними захворюваннями. Однак, можливі

механізми цього асоціативного зв'язку практично недосліджені. Вже

ідентифіковані основні причинні фактори та механізми чоловічого непліддя

імунного генезу активно дискутуються в літературі. Практично всі його

аспекти поєднані з патологією сигнальних та регуляторних процесів в

імунній системі як на локальному, так і на системному рівні, порушенням

про- та антиоксидаційного статусу сім’яної рідини, асоційованого із

запальними процесами, патологічними змінами гормонального,

метаболічного та цитокінового профілю еякуляту. Проте досі серед них не

виявлено найважливіших, за якими можна моніторувати стан статевої

системи пацієнта, діагностувати і прогнозувати ризик розвитку

імунозалежного непліддя.
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РОЗДІЛ 2

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ОБСТЕЖЕННЯ

Робота виконана на кафедрі клінічної імунології та алергології

Львівського національного медичного університету. Робота складається з

експериментальної та клінічної частини. Експериментальна частина роботи

включала моделювання колаген-індукованого артриту у щурів-самців і

проведення фізико-хімічних, біохімічних досліджень крові тварин,

гістологічних та імуногістохімічних досліджень їх тканин.

2.1. Моделювання колаген-індукованого артриту у щурів

В експерименті були задіяні 32 безпородних щурів-самців (вік 10-12

тижнів) із середньою вагою 200 г розведення віварію Львівського

національного медичного університету імені Данила Галицького. Тварин

утримували при температурі 20-22 ºС, відносній вологості 50-70%, з 12-ти

годинним циклом світло/темрява та вільним доступом до води та їжі. Усі

маніпуляції з тваринами проводилися відповідно до Європейської Конвенції

та рекомендацій щодо роботи з тваринами (Guide for the Care and Use of

Laboratory Animals) згідно із законодавством України Закону України №

3447-ІV «Про захист тварин від жорстокого поводження», загальних етичних

принципів експериментів на тваринах, ухвалених Першим національним

конгресом України з біоетики (2001р.).

Для імунізації використовували розчин: неповний ад’ювант Freund

(Calbiochem-Behring Corp., США) та колаген типу ІІ із бичачої перегородки

(BD Biosciences, USA). Базовий розчин бичачого колагену типу ІІ мав

стандартну концентрацію 2,93 мг/мл. Дослідні тварини були рандомізовані за
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вагою і розподілені на дві групи: контрольні інтактні щурі (n=11), щурі з

індукованим колагеновим артритом (n=21).

Експеримент проводили двома циклами. У перший циклі експерименту

виокристали 10 тварин, індукцію проводили за вищеописаною методикою

Pandey, 2010 [371]. Кожному із 10-ти щурів вводили підшкірно у п'ять точок

вздовж хребта розчин колагену Сollagen Bovine, type II в 15 mM оцтової

кислоти з неповним ад’ювантом Freund з концентрацією 2 мг/мл. Об'єм

одного введення складав 80 мкл, загальний об'єм уведеного розчину – 400

мкл, сумарна доза колагену складала 2 мкг/г ваги тварини. Введення

проводили одноразово. Критерієм розвитку колаген-індукованого артриту

служив набряк колінних суглобів на лапках щурів, який розвивався на 14-ту

добу після індукції захворювання. Дослідження біохімічних показників,

показників імунної реактивності та гістологічні дослідження проводили

через 3 місяці після індукції захворювання. Проте, у зв'язку з тим, що набряк

був незначний, і не було досягнуто повної клінічної картини запалення

суглобів, нами було прийнято рішення застосувати іншу схему імунізації

тварин.

Другий цикл експерименту проводили, імунізуючи 11 тварин: розчин

колагену Сollagen Bovine, type II в 15 mM оцтової кислоти з неповним

ад’ювантом Freund з концентрацією 2 мг/мл вводили по 100 мкл у колінний

суглоб щура [87]. Реімунізацію проводили через 24 години. Для цього

вводили 300 мкл розчину колагену з концентрацією 200 мкг/мл з розрахунку

2 мкг/г ваги в об'ємі 2 мл внутрішньочеревно. Набряк суглобів, який служив

критерієм розвитку захворювання. формувався на 6 добу після імунізації.

Дослідження біохімічних показників, показників імунної реактивності та

гістологічні дослідження проводили через 3 місяці після індукції СІА. Для

цього тварин декапітували під анестезією діетиловим ефіром.



83

2.2. Характеристика білкового складу сироватки крові щурів з колаген-

індукованим артритом.

Для визначення білків сироватки крові щурів використовували метод

електрофорезу. Електрофоретичний аналіз проводили згідно Горячковського

А.М., 1998 [6]. Для цього попередньо приготовлений хроматографічний

папір, намочили в барбіталовому буферному розчині (рН 8,6), надлишки

вологи видалили. Нанесли на папір сироватку крові (10 мкл), відступивши 5

мм від краю паперу. Проводився електрофорез на апараті ЕФ-1 (Україна).

Розділення здійснювали за градієнта напруги 3-8 В/см та сили струму 0,1-

0,3 мА/см. Стрічки паперу, після вимикання приладу, висушили на протязі 10

хв при 105°С у сушильній шафі. Фарбували впродовж 30 хв. у розчині

бромфенолового синього та відмивали у розчині оцтової кислоти (20г/л).

Забарвлені стрічки висушили за кімнатної температури. Вимірювання

здійснювали на денситометрі після елюювання. Для цього дослідні стрічки та

контрольний зразок розрізали на окремі смужки і поміщали у різні пробірки.

У пробірки додали по 5 мл розчину натрій гідроксиду (0,3 ммоль/л) (у

пробірку з фракцією альбуміну – 10 мл). Через 1 год фотометрували за

довжини хвилі 500-560 нм у кюветі завтовшки 10мм на КФК-2МП (Росія).

Знайшовши суму екстинцій окремих фракцій (екстинцію альбуміну подвоїли)

і прийнявши її за 100%, обчислювали частку кожної фракції з урахуванням

концентрації загального протеїну, що становить 100%. Дослідження

проводили у 3 повторах.

2.3. Дослідження біохімічних показників крові дослідних тварин

Загальний вміст білка, концентрацію креатиніну, сечовини, активність

аспартатамінотрансферази (АсАТ), аланінамінотрансферази (АлАТ) та
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лужної фосфатази (ЛФ) у сироватці крові щурів визначали на автоматичному

біохімічному аналізаторі Chem Well 2900 (Awareness Technology Inc., США)

із застосуванням стандартних наборів реактивів фірми „ELITech Diagnostics”

(Франція).

Показники оксидаційного та нітрозаційного стресу проводили у плазмі

крові дослідних тварин. Для її виділення кров забирали у стандартну

пробірку К2 5,4 мг ЕДТА / 3 мл крові (у розрахунку 1,8 мг ЕДТА /1 мл крові).

Для визначення активності NO-синтаз (Ca2+-залежної та Ca2+-незалежної)

використовували метод [22] та сучасну його модифікацію [9], пристосовану

до спектрофотометричного вимірювання одного з продуктів реакції – L-

цитруліну. L-аргінін додавали з надлишком, враховуючи його можливу

утилізацію в аргіназній реакції.

А. Визначення активності сумарної NO-синтази (cNOS+iNOS). Аліквоти

проб, що містили 300 мкл плазми крові щурів, інкубували з 1,5 мл

субстратної суміші (загальний об'єм 1,8 мл) наступного складу (мкмоль/мл):

KH2PO4 (ч.д.а.) – 50, MgCl2 (ч.д.а.) – 1, CaCl2 (ч.д.а.) – 2, НАДФН („Sigma”,

США)-1, L-аргінін (ч.д.а.) -2, рН 7,0 протягом 60 хв. при 37о С. Реакцію

зупиняли, додаючи 0,3 мл 2 N HClO4 (ч.д.а.) Контролем були проби, що

містили повну субстратну суміш і 0,3 мл дистильованої води. Суміш

центрифугували при 1900 g протягом 10 хв. і в надосадковій рідині

визначали вміст NO2
- високоспецифічним методом за кольоровою реакцією з

реактивом Гріса. Результат розраховували за калібрувальним графіком, який

робили відповідно до складу та об'єму субстратної суміші для NOS з

використанням стандартних розчинів нітриту натрію.

Б. Визначення активності іNOS. Методика визначення аналогічна

попередній за деякими відмінностями: для визначення активності Са2+-

незалежної NOS в інкубаційну суміш замість CaCl2 додавали 2 мкмоль ЕДТА.
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В. Розрахунок активності сNOS. Сумарну активність cNOS

(eNOS+nNOS) вираховували, віднімаючи від сумарної активності NOS

активність іNOS.

Активність ензимів виражали в пікомолях новоутвореного L-цитруліну

за 1 хв в розрахунку на 1 мг загального білка в пробі. Білок визначали

загальноприйнятою методикою за Бредфорд (1976) з використанням

барвника Cumassi G-250 (“Ferak”, Німеччина).

Кількість нітрит-аніону (NO2
–) визначали в 100 мкл плазми крові щурів в

колориметричній реакції з використанням реактиву Гріса методом Green L. зі

співавт. (1982) [36]. Реактив Гріса готували, змішуючи рівні частини 0,1%

водного розчину нафтилетилендиаміндигідрохлориду („Sigma”, США) з 1%

розчином сульфаніламіну („Sigma”, США) в 5% Н3РО4 (ч.д.а.) безпосередньо

перед визначенням. Кількість NO2
– визначали за допомогою калібрувальної

кривої, побудованої з використанням NaNO2 (х.ч.).

Кількість нітрат-аніону (NO3
–) визначали бруциновим методом і

вимірювали на спектрофотометрі [209]. Аліквоти проб інкубували з

бруциновим реактивом у співвідношенні 1:5 при 100о С протягом 10 хв,

після чого охолоджували і визначали величину екстинції при 405 нм.

Бруциновий реактив готували шляхом розчинення 60 мг бруцину („Sigma”,

США) у 100 мл 50. % сірчаної кислоти (х.ч.). Кількість NO3
– визначали за

допомогою калібрувальної кривої, побудованої з використанням NaNO3 (х.ч.).

Аргіназну активність визначали методом [24] за утворенням сечовини в

інкубаційній суміші (1 мл), що містила L-аргінін, у трис-HCl („Calbiochem”,

США) буфері (рН=8,0). Інкубацію проводили при 37о С протягом 60 хв.,

реакцію зупиняли, додаючи 0,3 мл 2N HСlO4. Осад видаляли

центрифугуванням і в надосадковій визначали вміст сечовини, що

утворилася.
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Вміст сечової кислоти визначали в колориметричній реакції в аліквотах

плазми крові з використанням добірки реактивів компанії „Філіст-

Діагностика” (Дніпропетровськ, Україна). Дослідну пробу готували таким

чином: змішували 4 мл дистильованої води, 0,5 мл плазми крові щура, 0,25

мл розчину каталізатора та 0,25 мл р-ну вольфрамату натрію. Все

перемішували, витримували 10 хв при кімнатній температурі (20º-25ºС),

центрифугували 10 хв при 1900 g. Далі відбирали 2,0 мл центрифугату, який

поєднували із 1,0 мл розчину карбонату натрію та 0,6 мл

фосфорновольфрамового реактиву зі стандартного набору. Інкубували суміш

30 хв. при кімнатній температурі, потім визначали величину екстинції при

650 нм. Кількість сечової кислоти в пробах розраховували за екстинцією

стандартного розчину сечової кислоти.

Для визначення вмісту H2O2 0,5 мл плазми крові (100-250 мкг білку)

додавали в кварцеву кювету (1 см), що містила 2 мл 0,1 М розчину КJ (ч.д.а.),

надлишку лактопероксидази (50 нМ) („Sigma”, США) в 0,05 М фосфатному

буфері рН=7,33. Фіксували швидкі (протягом 5 хв) зміни екстинції проб при

353 нм. Кількість H2O2 виражали в пмоль на мг білку проби, використовуючи

коефіцієнт молярної екстинції ε = 26000 М–1 см-1 [90].

Для визначення вмісту ТБК-позитивного продукту малонового

диальдегіду (МДА) до проб плазми крові додавали 0,5 мл 1% розчину

тіобарбітурової кислоти в 50 мМ NaOH і 0,5 мл 2,8% розчину

трихлороцтової кислоти. Отриману суміш витримували 20 хв. на киплячій

водяній бані, охолоджували і визначали величину екстинції при 532 нм [22].

Швидкість генерації О2ˉ∙ визначали за окисненням цитохрому с (Sigma-

Aldrich, США), оцінюючи зміну оптичного поглинання при 550 нм [226].

Швидкість генерації ·ОН-радикалу визначали в інкубаційній суміші з 2-

дезокси-D-рибозою (Sigma-Aldrich, США), як приріст МДА за показником

оптичного поглинання при 532 нм [169]. Обидва показники виражали в

умовних одиницях зміни величини екстинції за 1 хв. на 1мл плазми крові.
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Bміст H2S визначали за методом Svenson A. (1980) [335],

використовуючи дипіридилдисульфат (N,N-DPD, „Sigma”, США),

Ступінь пероксидного окиснення ліпідів у сім'яній рідині оцінювали

шляхом розрахунку рівнів МДА. До 0,5 мл сім’яної рідини додавали 0,5 мл

0,04 м трис-HCl і ацетонітрилу, що містить 0,1% гідрокситолуол для

запобігання артефактного окиснення поліненасичених вільних жирних

кислот у процесі аналізу, і використовували для визначення МДА після

дериватизації з 2,4- динітрофенілгідразином [22].

2.4. Гістологічні та імуногістохімічні дослідження у щурів із СІА

Аутопсійне дослідження експериментальних тварин проведено за

загальноприйнятою методикою. При макроскоповому дослідженні

оцінювали розмір, форму, анатомічну будову органів.

При проведенні патогістологічного дослідження шматочки

досліджуваних органів експериментальних тварин фіксували у 1% розчині

формаліну. Гістологічні препарати виготовляли за загальноприйнятою

методикою, забарвлювали гематоксилін-еозином [124].

Проведено патогістологічне дослідження таких органів

експериментальних тварин: суглоби, серце, печінка, нирки, селезінка, яєчка,

додатки яєчок. У другому циклі експерименту з метою визначення

середнього рівня експресії маркерів апоптозу в яєчках та додатках яєчок

проводили імуногістохімічне дослідження з використанням антитіл до

Caspase 3 та FAS-ligands [74]. Зразки тканин для імуногістохімічного

дослідження фіксували у 10% забуференому формаліні В5 із нейтральним рН

протягом доби. У подальшому матеріал проводився по спиртах і заливався у

парафінові блоки, з яких готувалися зрізи товщиною 5 мкм. Їх поміщали на
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предметне скло. При постановці імуногістохімічних реакцій з метою

демаскування антигенів була проведена теплова обробка зрізів з

використанням 10 мМ цитратного буферу рН 6,0, після чого наносилися

первинні антитіла у розведенні 1:50–1:100. Для проведення візуалізації

імуногістохімічні препарати дофарбовували гематоксиліном Mayer (ядра –

гематоксиліном або метиловим зеленим), покривали канадським бальзамом

та покривними скельцями. Після цього за кількістю клітин, які мали чітку

позитивну реакцію з урахуванням інтенсивності забарвлення робили облік

позитивних реакцій. Ступінь інтенсивності забарвлення оцінювали так: 0 –

відсутність забарвлення, 1 (+) – слабке забарвлення світло-коричневого

кольору, 2 (++) – помірне забарвлення коричневого кольору, 3 (+++) –

виражене забарвлення темно-коричневого кольору. Для порівняння

результатів реакції препарати тих самих тканин паралельно обробляли

неімунною сироваткою (для верифікації специфічності реакції). Позитивним

контролем для щурячих поліклональних антитіл до каспази-3 (CРР32)

служили зрізи мигдалеподібних залоз, а для щурячих поліклональних антитіл

до Fas Lіgand – зрізи простати. Згідно із сертифікатом реактивів,

передбачалася локалізація реакції: для набору СРР32 – у цитоплазмі та іноді

у ядрі, а для Fas Lіgand – у цитоплазмі та клітинній мембрані. Визначення

CРР32 та Fas Lіgand проводилося стандартним імуногістохімічним методом з

використанням щурячих моноклональних антитіл проти щурячих каспази-3

та Fas Lіgand виробництва фірми DBS (США).

2.5. Методи клінічного, інструментального та загальноклінічного

лабораторного обстеження хворих

Клінічна частина роботи включала обстеження чоловіків, які зверталися

з приводу непліддя, та хлопчиків, хворих на крипторхізм та ідіопатичний
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ювенільний артрит. Обстеження проводили за схемою реєстраційної карти,

розробленої дисертантом. Набір матеріалу здійснено на наступних клінічних

базах кафедри: амбулаторному відділі Регіонального центру клінічної

імунології та алергології; у ревматологічному та урологічному відділеннях

Львівської обласної клінічної лікарні; педіатричному відділі

Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру, а також у

відділі дитячої урології міської клінічної лікарні м. Львова. Під час збору

даних з’ясовували анамнез захворювання (перенесені та супутні). Алгоритм

обстеження хворого включав клінічний огляд із визначенням параметрів

росту, маси тіла, проведення інструментальних і клініко-лабораторних

досліджень, які необхідні для оцінки стану здоров’я.

Крипторхізм діагностовано одразу ж після народження майже в усіх

пацієнтів. Обтяжений репродуктивний анамнез виявлено в 44,87% матерів

цих хлопчиків, попередні вагітності закінчувались пренатальними втратами

та самовільними викиднями. У 4,03% хворих найближчі родичі лікувалися

від непліддя, переважали родичі батька – 1,34% рідних сестер і 4,2% рідних

братів. У 4,54% хворих на крипторхізм батьки оперовані з приводу

варікоцелє, а у 4,2% – гіпоспадії. Враховуючи етапність розвитку дитячого

організму, всіх хворих згруповано за віком: до 1 року, від 1 до 4 років, від 5

до 9 років та від 10 до 14 років. Розподіл за віком проведено згідно до вимог

статистичного аналізу захворюваності відповідно до міжнародної

статистичної класифікації хвороб. Найменша вікова підгрупа складалася з 37

(33,63%) хлопчиків раннього дитячого віку хворих виключно на справжній

крипторхізм (від 6 місяців до 1 року). Вікова підгрупа 1-4 років охоплювала

32 (29,09%) пацієнти, 5-9 років – 32 (29,09%) та 10-14 років – 9 (8,18%)

хворих.

Спостерігали 49 хлопчиків, які хворіли на ювенільний ідіопатичний

артрит (ЮІА), віком від 9 до 20 років, у середньому 14,65±2,03 роки,

початок захворювання у них спостерігався у віці від двох до 16 років.



Рис. 2.1. Дизайн клінічного дослідження
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Їх середній вік становив 12,08±3,52 роки. Контрольна група включала 40

хлопчиків відповідного віку. Діагностика, лікування і динамічне диспансерне

спостереження за хворими проводилися на базі педіатричного відділу

Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру м. Львова. У

всіх був діагностований «ентезит-асоційований артрит» (ЕАА) згідно із

класифікацією ILAR: спондилоартрит, який має типову клінічну картину у

вигляді артритів суглобів нижніх кінцівок, ентезитів, пошкодження суглобів

хребта і сакроілеальних з’єднань, а також характеризується відсутністю РФ й

ANA з чіткою генетичною асоціацією з HLA-B27. Протокол дослідження

схвалено університетською комісією з біоетики, відповідно до норм

Гельсінської декларації; дослідження виконано неінвазійними методами з

інформованої згоди пацієнтів або їх батьків.

Було обстежено 71 дорослого неплідного чоловіка у віці 25-40 років, які

умовно були поділені на 5 груп: 1 група – 18 чоловіків із системними

аутоімунними захворюваннями: ревматоїдний артрит (РА); анкілозивний

спондилоартрит (АС); системний червоний вовчак (СЧВ); 2 група – 10 осіб із

хронічними запальними захворюваннями (хронічний панкреатит, хронічний

бронхіт, запальні захворювання ЛОР-органів); 3 група – 22 хворих на

варикоцелє; 4 група – 13 соматично здорових пацієнтів з ідіопатичним

непліддям; 5 група – 8 соматично здорових чоловіків, дружини яких мали 2-3

викидні у першому триместрі вагітності. Усі обстежені чоловіки перебували в

стадії клінічної ремісії. У контрольну групу увійшли 27 фертильних здорових

чоловіків у віці 22-35 років.

Формування 1 – ої групи чоловіків із системними аутоімунними хворобами

здійснено на базі ревматологічного відділення Львівської обласної клінічної

лікарні протягом 2009 – 2014 років. Діагноз анкілозуючий спондиліт ставили

насамперед після радіологічного підтвердження запалення сакроілеальних

суглобів. Використовували класифікаційні критерії, запропоновані Assesment in

Spodyloarthritis international Society (ASAS) для діагностики аксіальної та

периферичної форм АС. Для діагностики АС використовували класифікаційні
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критерії Classification criteria of European Spondyloarthropathy Study Group

(ESSG), 1991 та модифіковані New York Criteria of Ankilosing Spondylitis, 1984.

АС подібний до ЕАА, є хронічним запальним захворюванням периферичного й

осьового скелета, часто асоційованим із ентезитами за відсутності

ревматоїдного фактора і ANA-антитіл. Діагноз системного червоного вовчака

виставляли згідно критеріїв Американського коледжу ревматологів (АКР, 1997)

і клінічного протоколу асоціації ревматологів України № 676 від 12.10.2006

року «Надання медичної допомоги хворим на СЧВ».

Формування 2-ої групи хворих із хронічними соматичними

захворюваннями (хронічний панкреатит, хронічний бронхіт, запальні

захворювання ЛОР-органів) здійснено на базі амбулаторного відділення

Львівського західноукраїнського медичного центру клінічної імунології та

алергології протягом 2009 – 2014 років.

Формування 3 - ої групи хворих на варікоцелє (діагностика, лікування і

динамічне диспансерне спостереження за хворими) проводили на базі

урологічного відділу Львівської обласної клінічної лікарні, Львівської

комунальної міської дитячої клінічної лікарні та урологічних кабінетів

консультативних поліклінік названих установ. Обстежено 49 чоловіків віком

16-30 років (12 –варикоцелє, 10 – після варикоцелектомії, 27 – контрольна

група). Загальна характеристика обстежених: клінічний матеріал охоплює 49

чоловіків: 22 - хворих на варикоцеле, 27– контрольна група. Серед 22 пацієнтів:

10 (45,45%) пацієнти із варикоцелє ІІ ст., 12 (65,55%) пацієнти із варикоцелє ІІІ

ст. Вік пацієнтів 16-30 років. Діагноз варікоцелє виставляли на підставі огляду

пацієнтів, і, зокрема, зовнішніх статевих органів з оцінкою проби Вальсальви,

результатів УЗД з допплерографією судин сім’яного канатика, показників

спермограми. Пацієнтам виконано лапароскопічну резекцію гілок внутрішньої

сім’яної вени зліва. Оперативне втручання здійснювали згідно з

рекомендаціями ЄАУ перегляду 2013 року.

Щодо груп 4 (13 соматично здорових пацієнти з ідіопатичним непліддям)

та 5 (8 соматично здорові чоловіки, дружини яких мали 2-3 викидні у першому
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триместрі вагітності), то їх скеровували на обстеження з Львівського обласного

центру планування сім'ї з метою з'ясування можливої імунозалежної причини

непліддя У вказаному лікувальному закладі непліддя у чоловіків діагностували

на основі виконаних базових етапів діагностики чоловічого непліддя. Вони

включали:

1. Скарги: біль внизу живота, у ділянці промежини та попереку, утруднене та

болюче сечовипускання; порушення росту бороди та вусів, гінекомастія,

надлишкова вага, зміни розподілу підшкірно-жирової клітковини, зниження

статевої потенції; переривання вагітності у дружини на ранніх термінах.

2. Збір анамнезу хвороби та проведення фізикального огляду. Визначали зріст

та масу тіла пацієнта, фізичний та психічний розвиток в період раннього та

пізнього дитинства, наявність в дитинстві чи юнацькому віці травм, операцій

на статевих органах або в їх ділянці. Звертали увагу на випадки непліддя у

близькій родині пацієнта, запитували, чи пацієнт не хворів на інфекційний

паротит, ускладнений орхітом; оцінювали загальний стан пацієнта (наявність

субфебрильної температури чи періодичної гіпертермії, гострих та хронічних

запальних процесів тощо). Виявляли наявність супутньої патології: цукрового

діабету, аутоімунної хвороби, лімфаденопатії, серповидно-клітинної анемії,

таласемії, важких соматичних та неврологічних хвороб, хвороб органів дихання,

ниркової або печінкової недостатності. Запитували, чи пацієнт не приймає ліків,

небезпечних для фертильності (гормонів, препаратів для лікування

онкологічних хвороб, артеріальної гіпертензії, серцево-судинних хвороб,

запальних процесів, в першу чергу сечовивідних шляхів, психічних хвороб).

Огляд пацієнта здійснювали в стоячому положенні, звертали увагу на наявність,

ступінь та якість розвитку первинних та вторинних статевих ознак: оцінювали

оволосіння на обличі та тілі, ріст та масу тіла чоловіка, особливості тілобудови.

Оглядали та пальпаторно досліджували статеві органи; розміри та

консистенцію яєчок та придатків.

3. Збір анамнезу життя, в т.ч. статевого. Звертали увагу на правильність

розвитку статевих органів чоловіка: чи яєчка завжди були у калитці; коли
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розпочалася зміна голосу, у якому віці з'явилося оволосіння на обличчі та в

ділянці статевих органів, перші полюції, розпочалася сексуальна активність

(мастурбації) та якою була частота статевих актів при досягненні

фізіологічного «плато»; які шкідливі звички має пацієнт (тютюнопаління,

споживання алкоголю і наркотиків); чи має постійний контакт з теплом (гарячі

труби, сауна тощо); професійні шкідливості (іонізуюча радіація, радіоактивне

випромінювання, свинець тощо); стресові навантаження.

4. Інструментальні обстеження. Пацієнтам проводилася УЗД – діагностика

(трансабдомінально чи ректальним зондом) для виявлення патології статевих

органів – ретенції яєчок (крипторхізму); аплазії (агенезії) яєчок; варикоцелє; а-

чи гіпотрофії яєчок, гіпо- або епіспадії тощо; пухлини яєчка чи гіпофізу, які

можуть маніфестувати у вигляді субфертильності. Якщо пальпаторно

визначалося розширення вен калитки (I, II, III-го ступенів), проводили

ульрасонографічне обстеження з пробою Вальсальви.

На основі аналізу даних анамнезу, клінічного огляду та отриманих

результатів інструментального обстеження у чоловіка діагностували непліддя, і

його скеровували на лабораторні обстеження.

Аналіз еякуляту проводили згідно із рекомендаціями ВООЗ,

рекомендовано щонайменше дворазове проведення лабораторного дослідження

еякуляту, яке може дати інформацію про якість сперматозоїдів, їх рухливість і

вигляд. У випадку азооспермії виключали блокаду виходу сперматозоїдів

(обструктивна азооспермія), порушення їх продукції (первинна чи вторинна

недостатність гонад).

Перед забором еякуляту чоловіки утримувалися від сексуального контакту

протягом 3-5 днів. Після повного розрідження еякуляту (30 хв. при кімнатній

температурі) зразки піддавалися стандартному аналізу згідно з рекомендаціями

ВООЗ (2010) [376] та чіткими критеріями Kruger (1986) для оцінки морфології

сперматозоїдів. Рутинний аналіз включав визначення об’єму еякуляту, в’язкості,

кількості сперматозоїдів у всьому еякуляті та 1 мл еякуляту, рухливості,
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морфології та життєздатності. Оцінювали також наявність лейкоцитів та

спермаглютинації. Визначення концентрації сперматозоїдів проводили у камері

Makler і виражали у 1х106 сперматозоїдів у 1 мл сім’яної рідини. Показники

рухливості також визначалися у камері Makler. Визначали відсоток активно

рухомих, малорухомих та нерухомих сперматозоїдів. Прогресивну рухливість

визначали як суму активно рухомих та малорухомих сперматозоїдів. Отримані

результати оцінювалися за середнім значенням повторних обчислень на 200

сперматозоїдів. Життєздатність сперматозоїдів оцінювали на забарвлених

еозином мазках свіжих еякулятів. Обчислювали відсоток живих сперматозоїдів

(безколірні). Рівень 75% і більше живих сперматозоїдів вважався допустимим

значенням. Кількість лейкоцитів у сім’яній рідині оцінювали за допомогою

тесту Endtz (1974) [114]. Зразки вважалися позитивними, якщо було виявлено

не менше 1х106 лейкоцитів у 1 мл сім’яної рідини.

Морфологію сперматозоїдів оцінювали на фіксованих мазках

сперматозоїдів після забарвлення за Papanicolaou з використанням 5-ти різних

кольорових реакцій. Подвійні обчислення не менше 200 сперматозоїдів

проводились за допомогою світлового мікроскопа (х100). Оцінювали вигляд

акросоми (забарвленої в блакитний колір), ядра (забарвленого у темно-синій

колір), шийки (забарвленої у світло-червоний колір) і хвостика (забарвленого у

синій колір) сперматозоїда. Для оцінки нормальної морфології сперматозоїдів

застосовувалися чіткі критерії Kruger (за норму брали межу 14% сперматозоїдів

з правильною будовою). Сперматозоїд вважався нормальним, якщо мав овальну

голівку без вакуолей та чітко окреслену акросому, яка займала 40-70% площі

головки, цитоплазматичну краплю <1/3 площі нормальної головки та не мав

дефектів шийки, тіла і хвостика. Усі форми сперматозоїдів на межі норми

класифікувалися як аномальні сперматозоїди. Індекс Фарріса (інтегральний

показник плідності чоловіка) визначали за формулою: добуток усієї кількості

сперматозоїдів у еякуляті та суми активно- і малорухомих сперматозоїдів

ділився на 100%.
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2.6. Імунологічні методи

Проточна цитометрія. Для виявлення кількості Т-лімфоцитів (CD3+), B-

лімфоцитів (CD19+), NK-клітин (CD16/56)+), субпопуляцій Т-лімфоцитів: Т-

лімфоцитів-хелперів CD4+, цитотоксичних Т-лімфоцитів CD8+, регуляторних Т-

лімфоцитів CD4+CD25+ та Т-лімфоцитів CD4+CD25–, а також пізніх

активаційних маркерів CD3+HLA-DR+ та CD3–HLA-DR+ застосовували метод

проточної цитометрії із моноклональними антитілами, міченими

флуоресцеїном (BD Biosciences, США). Кількість лімфоцитів визначали на

проточному цитометрі BD FacsCalibur (Becton Dickinson, США). Усі зразки

цільної крові досліджували у день забору крові (на протязі 24 год).

Імуноферментний аналіз. Визначення концентрації цитокінів у сироватці

крові та сім'яній рідині, сироваткових рівнів аутоспецифічних антитіл

проводили імуноферментним методом. Для визначення цитокінів ІЛ-1β, ІЛ-6,

ІЛ-10, ІЛ-18, ІФН-γ, ФНП-α у сироватці крові і сім'яній рідині використовували

набори фірми WECTOR-BEST (Новосибірськ, Російська федерація), ТФР-β1 –

набір фірми DRG Diagnostics (ФРН). Дослідження проводили згідно інструкцій

виробників. Для проведення аналізу використовували мікроплейфотометр

SUNRISE TECAN (Aвстрія). Сироватки крові зберігалися при -20°С до початку

досліджень.

Сироватковий рівень аутоспецифічних антитіл визначали у фертильних і

неплідних чоловіків. Обстеження проводилося в два етапи. Перший –

виявлення аутоантитіл, які були найбільш характерними для аутоімунних

захворювань: антиядерні антитіла (скринінговий тест), антифосфоліпідні

антитіла, антитіла до мієлопероксидази. Другий етап – обстеження на інші

аутоантитіла.

Досліджували рівень або наявність наступних аутоантитіл: IgG-антитіла до

загальних ядерних антигенів, IgM- і IgG-антитіла до фосфоліпідів, IgM- і IgG-

антитіла до β2-глікопротеїну 1, IgG-антитіла до мієлопероксидази, IgG-антитіла
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до двоспіральної ДНК, IgG-антитіла до хроматину, антитіла до рибосомального

протеїну, IgG-антитіла до антигену SS-A 52/60 (рибонуклеопротеїни), IgG-

антитіла до антигену SS-B (фосфопротеїд), IgG-антитіла до антигену Sm (5-

ядерных РНК), IgG-антитіла до антигену SmRnp (білкові компоненти ядерного

рибонуклеопротеїну), IgG-антитіла до антигену RNP (білковий компонент

ядерного рибонуклеопротеїну), IgG-антитіла до антигену SCL-70

(топоізомераза-1), IgG-антитіла до Jo-1 (гістидин-синтетаза), IgG-антитіла до

Сепотеге В (центромера).

Для виявлення IgG-антитіл до загальних ядерних антигенів

використовували набори фірми DAI (США), IgM- і IgG-антитіл до

фосфоліпідів – ORGENTEC Diagnostika Gmbh (ФРН), IgM- і IgG-антитіл до β2-

глікопротеїну 1 – ORGENTEC Diagnostika Gmbh (ФРН), IgG-антитіл до

мієлопероксидази – Xeмa (Російська Федерація). Для проведення аналізу

використовували мікроплейфотометр SUNRISE (Австрія).

Усі інші аутоантитіла (концентрацію або наявність): IgG-антитіла до

загальних ядерних антигенів, IgM- і IgG-антитіла до фосфоліпідів, IgM- і IgG-

антитіла до β2-глікопротеїну 1, IgG-антитіла до мієлопероксидази, IgG-антитіла

до двоспіральної ДНК, IgG-антитіла до хроматину, антитіла до рибосомального

протеїну, IgG-антитіла до антигену SS-A 52/60 (рибонуклеопротеїни), IgG-

антитіла до антигену SS-B (фосфопротеїд), IgG-антитіла до антигену Sm (5-

ядерных РНК), IgG-антитіла до антигену SmRnp (білкові компоненти ядерного

рибонуклеопротеїну), IgG-антитіла до антигену RNP (білковий компонент

ядерного рибонуклеопротеїну), IgG-антитіла до антигену SCL-70

(топоізомераза-1), IgG-антитіла до Jo-1 (гістидин-синтетаза), IgG-антитіла до

Сепотеге В (центромера) - визначали у сертифікованій медичній лабораторії

„Сінево” (Львів) методом проточної цитофлюориметрії на аналізаторі Bio-Plex

2200 (Bio-Rad, США) за допомогою тест-систем Bio-Rad (США).

Фазово-контрасна мікроскопія. Визначення антиспермальних антитіл

(АСАТ) у біологічних рідинах (сироватці крові та сім'яній рідині) проводили у
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за допомогою непрямого тесту з навантаженими антитілами проти

антиспермальних антитіл ізотипів IgG, IgA, IgM полістироловими

намистинами (ІDIВТ - indirect іmmunobead test) (Bio-Rad Laboratories, Santa Ana,

California 92705, USA) [378]. Як реагенти використовувались нормальні спермії

(від донорів) і сироватка (сім'яна рідина), яка тестувалася. Еякулят донора

витримували протягом 60 хв у термостаті при температурі +37º у спеціальному

середовищі, внаслідок чого найрухливіші сперматозоїди опинялися у його

верхньому шарі (технологія swim-up). Досліджувану сім'яну рідину отримували

післі центрифугування розрідженого еякуляту протягом 10 хв при при 400 g.

Сперматозоїди донора розводили у буфері НАМ, який містив 1% бичачого

сироваткового альбуміну (BSA), до концентрації 106/мл, далі змішували 50 мкл

цієї суспензії із сироваткою або сім'яною рідиною, розведеною 1:16 буфером

НАМ. Суміш інкубували 60 хв у термостаті при температурі +37º, потім

відмивали 15 хв при 400 g, супернатант відкидали, сперматозоїди

ресуспензували у 100 мкл цього ж середовища. До цього додавали 50 мкл

суспензії, яка містила 5 мг/мл намистин. Після інкубації у термостаті при

температурі +37º протягом 5-10 хв реакцію (конгломерати намистин та

сперматозоїдів) реєстрували у фазово-контрасному мікроскопі при збільшенні

400 разів. Сперматозоїд вважали позитивним, якщо до нього було прикріплено

дві і більше намистини. Аналізували 100 сперматозоїдів, при цьому відмічали

місце фіксації АСАТ до сперматозоїдів (голівка, проміжна частина, хвостик), а

також їх ізотиповий склад – IgA, IgM чи IgG-антитіла у залежності від того, які

намистини брали для реакції.

2.7. Імуногенетичний аналіз.

Типування HLA-антигенів II-го класу проводили методом полімеразної

ланцюгової реакції (ПЛР). Для цього на першому етапі ізолювали геномну ДНК.

Периферійну кров набирали в пробірки з ЕДТА (етилендіамін-тетраоцтова
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кислота) і готували до екстракції геномної ДНК. ДНК отримували,

використовуючи протеїназу К і комерційний набір для екстракції ДНК (Isoquick

Nucleic Extraction Kit, Invitek GmbH, Berlin, Germany). HLA-алелі II-го класу

типували, використовуючи полімеразну ланцюгову реакцію з послідовно

специфічними праймерами (PCR-SSP) – метод з низькою роздільною здатністю.

Типування HLA-DRB1*, DQB1* було проведене з використанням набору для

типування Dynal DRB1*, DQB1* (AIISet SSP DRB1, DGB1, Dynal Biotech. Ltd.,

Bromborough, UK) і виконане згідно з інструкцією фірми-виробника.

Ампліфікація PCR проводилася з використанням геномної ДНК (50 нг/μл),

суміш зразків (Dynal Biotech. Ltd., Bromborough, UK), Platinum Taq-полімераза

(Invitrogen Brazil, 5U/μл), та праймери (24 для HLA-DRB1 та 8 для HLA-DQB1).

Профіль ампліфікації проводився наступним способом: денатурація 96º С (120

сек.), наступних 10 циклів: 96º С (15 сек.), 65º С (60 сек.), та 20 циклів: 96º С (10

сек.), 61º С (50 сек.), 72º С (30 сек.). Після гель-електрофорезу матеріалу PCR у

2% агарозі у 0,5хТВЕ-буфері (15 хв. при 10 В/см) пластини проводили через

UV-трансілюмінатор (Vilber Lourmat, France) і візуалізували наявні

ампліфіковані молекули.

Для виявлення KIR-рецепторів периферійну венозну кров набирали в

пробірки з ЕДТА і готували до екстракції геномної ДНК. З цільної крові ДНК

екстрагували за допомогою Maxwell* 16 LEV Blood DNA Kit (Cat. AS1290,

Promega, Germany). До кожної інкубаційної пробірки додавали по 30 μл

розчину протеїнази К, 300 μл розрідженої за допомогою р-ну ЕДТА (2,7%)

крові та 300 μл буферу для лізису. Кожну пробірку струшували на вортексі

протягом 10 сек. Зразки інкубували у термостаті при 56º С протягом 20 хвилин.

Упродовж цього часу готували Maxwell* 16 LEV. На дно кожної туби поміщали

50 μл розчину для відмивання. Усі патрони збирали разом на інструментальній

платформі типу AS2000. З цього моменту стартував протокол виконання

Maxwell* 16 з «ДНК–кров».

Для визначення генів KIR використовували набір Olerup SSP KIR-

генотипування, який містив Taq-полімеразу (Olerup GmbH, Vienna, Austria).
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Процедура PCR-SSP виконувалася відповідно до інструкцій фірми-виробника.

Кожне KIR-типування було валідоване три рази в рік за допомогою

інтернаціональної програми, яку проводить Імуногенетичний центр

Каліфорнійського Університету у м. Лос-Анджелес, США. Антигени HLA-C

групи C1 та C2 виявляли, використовуючи Olerup SSP®KIR HLA ліганд (Olerup)

за відповідною інструкцією фірми-виробника.

2.8. Статистичні методи

Статистичну обробку отриманих даних проводили непараметричиними

методами з використанням стандартних комп’ютерних програм (Statistica

Version 6, StatSoft, Inc.; SPSS Statistics 17.0, IBM) з визначенням середнього

арифметичного (М) та стандартного відхилення (SD). Різницю між

незалежними групами обчислювали за Mann-Whitney, залежними – за Wilcoxon.

Використовували також класичний критерій χ2 за Пірсоном (Pearson). Різницю

вважали вірогідною при р<0,05. При малих частотах для покращення точності

хі-квадрат використовували поправку Йетса (Yates). Проводили також

кореляційний аналіз за Spearman з розрахуванням R, та за Pearson з

визначенням коефіцієнта кореляції r, дисперсійний аналіз (ANOVA). Для

визначення чинників ризику розвитку непліддя і неефективності лікування

використовували множинний регресійний аналіз та дискримінантний аналіз.

Основною метою дискримінінтного аналізу є визначення того, чи відрізняються

сукупності показників по середньому якоїсь змінної (або лінійної комбінації

змінних), а потім використати цю змінну, щоби передбачити для нових членів

їх приналежність до тої чи іншої групи. Найпоширеніше застосування

дискримінінтного аналізу – включення в дослідження багатьох показників

(змінних) з метою визначення таких, які найкраще розділяють сукупності між

собою. У покроковому дискримінантному аналізі із включенням модель

дискримінації будується по кроках. На кожному кроці переглядаються всі
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змінні, і знаходиться така, яка вносить найбільший внесок у відмінність між

сукупностями. Ця змінна включається в можель на даному етапі, і відбувається

перехід до наступного кроку. За допомогою дискримінантного аналізу на

підставі деяких ознак (незалежних змінних) індивідуум може бути зарахований

до однієї з двох (або до однієї з кількох) заданих заздалегідь груп. Загальне

призначення множинної регресії полягає у аналізі зв’язку між декількома

незалежними змінними (їх називають також регресорами або предикторами) і

залежною змінною. У нашому випадку це непліддя: є чи немає [14].

Прогностичне значення показників оцінювали за наступними критеріями:

специфічність, чутливість, точність діагностичного тесту, прогностична

цінність позитивного і негативного результатів.
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РОЗДІЛ 3

ПАТОЛОГІЧНІ ЗМІНИ У РЕПРОДУКТИВНИХ ОРГАНАХ ЩУРІВ З

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМ АУТОІМУННИМ АРТРИТОМ

При функціональному пошкодженні гемато-тестикулярного бар'єру

(інфекція, біопсія, вивих, неопущення яєчка, операція на органах у цій ділянці)

аутоантигени гаплоїдних клітин проникають через нього і викликають

пролонговане в часі тестикулярне запалення – орхіт, яке може охопити обидва

яєчка [136]. Аутоімунний орхіт є важливою причиною непліддя в чоловіків і

проявом імунної аутоагресії до відношенню до тканини яєчок, яка

супроводжується продукцією антиспермальних антитіл у відсутності ознак

системного захворювання. Порушення гемато-тестикулярного бар'єру є

первинною причиною орхіту.

Вторинні причини орхіту та/або васкуліту яєчок пов’язують із системними

аутоімунними захворюваннями. Загальна частота гострого орхіту і присутності

АСАТ при ревматичних захворюваннях у чоловіків складає 2-31% і 0-50%,

відповідно. Патогенез первинного і, особливо, вторинного аутоімунного орхіту

не повністю зрозумілий. Імовірно, однією з його причин є доступ імунних

клітин до мікросередовища яєчок, який створюється при локальному і

системному запаленні, що призводить до апоптозу сперматоцитів і сперматид.

Важливою ланкою патогенезу можуть бути також процеси вільнорадикального

окиснення, котрі супроводжують запальний процес і характеризуються

апоптогенною дією. Для глибшого розуміння механізмів, які обумовлюють

розвиток вторинного аутоімунного орхіту в умовах системного аутоімунного

захворювання ми дослідили показники системної і локальної (в

репродуктивних органах) імунної реактивності у щурів з колаген-індукованим

аутоімунним артритом.

Експериментальний колаген-індукований артрит є найкращою моделлю

для вивчення імунологічних та патологічних характеристик ревматоїдного

артриту людини. Ключовою особливістю колаген-індукованого артриту є
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хронічне запалення синовіальної оболонки суглобів, яке пов’язане з

підвищенням рівня апоптозу синовіоцитів, фібробластів, лімфоцитів та

розвитком оксидаційного/нітрозаційного стресу. Клінічно колаген-індукований

артрит проявляється набряками та болючістю суглобів, руйнуванням хрящової

тканини та кісток.

Для визначення механізмів формування імунозалежного непліддя в умовах

розвитку системної аутоімунної патології і визначення їх основних ключових

ланок було проведено ряд досліджень на біологічному матеріалі щурів-самців з

колаген-індукованим артритом (СІА). СІА у щурів викликали за методикою,

зазначеною у розділі «Матеріали і методи досліджень» (розділ 2). Для

моделювання СІА використовували дві схеми введення розчину колагену,

детально описані у методичному розділі. Розвиток артриту констатували за

формуванням набряку суглобів (рис.3.1), а також за результатами МРТ

досліджень (рис.3.2), котрі проводили на 50-ту добу після введення колагену.

Рис. 3.1. Набряк суглобу нижньої кінцівки щура з колаген-індукованим

артритом
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Б

Рис. 3.2 МРТ суглоба щура з колаген-індукованим артритом (виконано у

Відділі Медицини ІІІ (внутрішніх хвороб) Університетської клініки м. Ерланген

(ФРН) д.б.н. Р.О.Білим). А – томографія суглобу здорової інтактної тварини;

Б – тварини з СІА.

Для аналізу взаємозв'язку системного аутоімунного захворювання з

розвитком патології репродуктивної системи тварин проводили морфологічні,

біохімічні дослідження, визначення показників оксидаційного/нітрозаційного

стресу у плазмі крові та маркерів апоптозу у тканинах яєчок та додаткових

залоз через 30 та 50 діб після введення колагену. Термін проведення зазначених

досліджень був обраний за результатами аналізу тематичної літератури, згідно

якого через 30 діб [271] після введення колагену у дослідних тварин

розвивається гостра фаза СІА, через 50 діб [87] перебіг патологічного процесу

набуває хронічного характеру. Порівняльна оцінка морфологічних,

гістологічних, біохімічних та інших показників тварин, яким вводили колаген

різними шляхами показала залежність запальних дегенеративних змін у
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тканинах і розвитку гострої та хронічної фаз експериментального СІА від

способу введення тригерного чинника захворювання.

3.1. Оксидаційний та нітрозаційний стрес у структурі системного

запалення у тварин із колаген-індукованим артритом

В основі розвитку ревматологічної патології лежить системне ураження

аутоімунного характеру. Крім клітинних механізмів реалізації запалення та

дисрегуляції імунної відповіді, у його розвитку значну роль відіграють процеси,

найважливішими з яких є утворення реактивних форм кисню та нітрогену, котрі

характеризуються апоптогенною дією. Незважаючи на те, що біохімічні

дослідження відносяться до неспецифічних, вони широко використовуються для

встановлення ступеня активності запального процесу і були проведені нами для

додаткової оцінки запальної реакції.

У першому циклі експерименту при початкових морфологічних проявах

артриту в сироватці крові дослідних тварин вірогідно збільшувався рівень

лужної фосфатази (Z=-2,30940, p=0,020922): до 515,05±87,66 од/л (у контролі

288,05±28,14 од/л). Відомо, що лужна фосфатаза є маркером ураження кісткової

тканини і часто підвищується при ревматоїдному артриті в людей.

Про ураження печінки, що підтверджено і морфологічними дослідженнями,

свідчить зростання у сироватці крові активності аланінамінотрансферази у

середньому в 1,94 разів зі зменшенням індекса de Ritis в 1,88 разів. Запальні

зміни в організмі щурів характеризувалися зменшенням альбуміно-

глобулінового коефіцієнту на 26,82% за рахунок вірогідного зниження

концентрації альбумінів і збільшення рівня глобулінів (табл.3.1).
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Таблиця 3.1

Біохімічні показники у сироватці крові щурів з колаген-індукованим

артритом (М ±SD)

Показники
Інтактні щурі

(контроль) (n=11)

1-а схема експерименту

(n=10)

лужна фосфатаза (од/л) 288,05±28,14 515,05±87,66*

АлАТ (од/л) 46,68±12,63 90,55±20,40*

АсАТ (од/л) 285,88±60,30 290,43±47,72

cечовина (мМ/л) 6,93±0,88 7,21±1,16

креатинін (мкМ/л) 62,75±8,54 69,25±5,06

загальний білок (г/л) 73,73±9,74 67,88±5,91

альбумін (г/л) 47,95±2,24 40,33±2,81*

глобуліни (г/л) 52,05±2,24 59,68±2,81*

α1-глобуліни (%) 12,93±3,26 11,38±1,42

α 2-глобуліни (%) 10,55±5,87 8,55±2,78

β-глобуліни (%) 12,60±5,05 16,60±6,51

γ-глобуліни (%) 18,48±4,81 23,15±8,04

індекс de Ritis 6,21±0,72 3,31±0,83*

альбумін/глобуліновий

коефіцієнт

0,93±0,09
0,68±0,08*

Примітка. * – вірогідність різниці порівняно з контролем (р< 0,05).

Як зазначено вище, у патогенезі ураження тканин при артриті в щурів

особливу роль відіграє оксидаційний і нітрозаційний стрес. Органічні
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пероксиди і гідропероксиди є першими продуктами реакцій, які певною мірою

нейтралізуються антиоксидантами. Тому дослідження концентрації пероксидів

за визначенням пероксиду водню в крові дозволяє оцінити окиснювальний

статус загалом. На ранній стадії експериментального артриту рівень пероксиду

водню зростав у середньому в 2,65 рази порівняно з інтактними щурами

(табл.3.2).

Таблиця 3.2

Показники оксидаційного стресу в сироватці крові щурів з колаген-

індукованим артритом (М ±SD)

Показники Контроль (n=11)
1-а схема експерименту

(n=10)

MДА (мкмоль/л) 1,142±0,207 2,533±0,141*

•ОН (швидкість
генерації, ΔE/хв./мл)

131,82±37,89 412,91±78,51*

О2
•– (швидкість

генерації, ΔE/хв./мл)
1,77±0,32 4,31±1,56*

H2O2 (нмоль/л) 0,105±0,028 0,280±0,049*

Примітки: * – вірогідність різниці порівняно з контролем (р< 0,001);

ΔE – зміна швидкості генерації.

При високій концентрації пероксид водню діє цитотоксично на клітини й

тканини й зумовлює посилення патологічного процесу. Також він підтримує

оксидаційний стрес, сприяючи синтезу активних форм кисню. За допомогою

«специфічних пасток» і прямих методів дослідження доведено, що при

взаємодії О2
•– з Н2О2 може утворюватися синглетний кисень 1О2 [22].

Синглетний кисень бере участь у процесах пероксидного окиснення ліпідів,

має високу окиснювальну здатність і розміщується в місцях подвійних зв’язків

у молекулах поліненасичених жирних кислот з утворенням відповідних

гідропероксидів. Він підтримує розвиток ланцюгових радикальних реакцій за

рахунок процесів вторинного ініціювання. Крім того, синглетний кисень
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викликає окислювальне пошкодження ДНК, білків, а також ферментів каталази,

супероксиддисмутази [218].

При колагеновому артриті у сироватці крові вірогідно зростала у 3,38 рази

швидкість генерації гідроксильного радикалу порівняно з інтактною групою

тварин (табл.3.2). Так як пероксид водню знижує у крові рівень аскорбінової

кислоти, тіолових груп білків, активує eNOS з утворенням NO, і сприяє

утворенню гідроксильного радикалу •ОН, визначене нами зростання швидкості

його генерації вказало напрямки подальших досліджень. Радикал •ОН може

окиснювати практично усі органічні молекули, в тому числі білки, нуклеїнові

кислоти, ініціювати пероксидне окиснення ліпідів, і водночас є маркером

вільнорадикального розпаду пероксинітриту (на •OH та NO2).

Швидкість генерації О2
•–, який, одночасно, є маркером активності

прооксидазних нуклеотидних ксантин- і НАДФН-оксидаз, ліпідних

циклооксигенази і ліпоксигенази – генераторів супероксиду при колаген-

індукованому артриті на початку патологічного процесу достовірно зростала на

143,5% порівняно з контрольною групою (табл.3.2). Супероксид аніон-радикал

є найважливішим з усіх активних форм кисню і саме з нього починається

подальша продукція інших АФК. Фізіологічно реакції пероксидації сприяють

оновленню ліпідного складу мембран та підтримують активність всіх

ліпідзалежних мембранозв’язаних ферментів. Але надмірне утворення

продуктів пероксидного окиснення ліпідів спричиняє цитотоксичну дію, що

проявляється пошкодженням фосфоліпідів клітинних мембран і всієї її

структури. При цьому виділяються стабільні токсичні продукти розпаду,

наприклад, МДА, які можуть або безпосередньо посилити пошкодження клітин,

або виступити в якості хемоатрактантів. Тому інтенсивність процесів ПОЛ ми

визначали за рівнем МДА [22, 237].

Визначено, що при колагеновому артриті значно інтенсифікуються

процеси пероксидного окиснення ліпідів: вірогідно зростала концентрація МДА
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до 2,533±0,141 мкмоль/л порівняно з контрольною групою – 1,142±0,207

мкмоль/л (Z=-3,97273, p=0,000071) (табл.3.2).

Малоновий диальдегід утворює сполуки з аміногрупами білків, які

дестабілізують мембрану, ДНК і сприяють деструкції клітин, викликає

модифікацію ліпопротеїдів низької щільності, змінюючи імунологічні

властивості цих речовин. Такі ліпопротеїди ініціюють процеси гуморального

імунітету і продукцію специфічних аутоантитіл. Отже, МДА є не тільки

маркером пероксидного окиснення ліпідів і оксидаційного стресу, але й

самостійно діє токсично на клітини, пошкоджуючи їх функцію. Активація

пероксидного окиснення ліпідів та оксидаційного стресу сприяє розвитку

аутоімунних захворювань, бо призводить до утворення значної кількості

вторинних аутоантигенів. У чоловічій статевій системі до цього причетні

тестикулярні макрофаги М1 - продуценти активних форм кисню [339].

Існує багато підтверджень тісного взаємозв’язку продукції вільних

радикалів кисню і оксиду нітрогену. Оксид нітрогену (NO) є одним з

універсальних регуляторів фізіологічних функцій організму і в оптимальних

концентраціях діє позитивно, зокрема, спроможний пригнічувати каспази,

індукцію апоптозу. Проте, синтез NO в підвищених концентраціях, може бути

причиною розвитку нітрозаційного стресу, який обумовлений утворенням

активних форм нітрогену (АФН), насамперед, пероксинітриту і продукту його

деградації діоксиду нітрогену. Маркерами нітрозаційного стресу є

низькомолекулярні і високомолекулярні нітрозотіоліи, зокрема, продукти

нітрозилювання протеїнів.

Як показали результати досліджень (табл.3.3), у щурів з початковими

морфологічними проявами колаген-індукованого артриту знижується

активність конститутивного (кальцій-залежного) de novo синтезу оксиду

нітрогену – на 26,22% порівняно з групою інтактних щурів (Z=3,64441,

p=0,000268).
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Таблиця 3.3

Показники системи синтезу і розпаду оксиду нітрогену при колаген-

індукованому артриті у щурів (М ±SD)

Показники Контроль (n=11)
1-а схема експерименту

(n=10)

cNOS (нмоль/хв./мг білка) 16,86±1,48 12,44±1,63*

iNOS (нмоль/хв./мг білка) 15,81±2,20 32,10±3,75*

% cNOS 51,75±2,72 28,08±4,09*

аргіназа (нмоль/хв./мг білка) 1,61±0,42 10,29±1,51*

аргіназа/NOS 0,05±0,02 0,23±0,03*

NO3
– (нмоль/л) 0,307±0,121 0,879±0,119*

NO2
– (нмоль/л) 0,023±0,006 0,062±0,008*

NO2
–/NO3

– 0,086±0,037 0,064±0,02

Примітка. * – вірогідність різниці порівняно з контролем (р < 0,001).

Інтенсивність індуцибельного синтезу оксиду нітрогену була значно

більшою. Активність кальцій-незалежної NO-синтази збільшувалася в 2,03 рази

порівняно з контрольною групою (Z=-3,97273, p=0,000071). Індуцибельна NOS

може активувати процеси пероксидного окиснення ліпідів. Підвищений синтез

NO, спричинений індукцією іNOS, призводить до непрямого механізму дії

оксиду нітрогену. Непряма дія NO опосередковується через його реактивні

форми, які є продуктом реакції NО з О2, О2- або Н2О2, і поєднується з

посиленням утворення реактивних форм кисню [269].

Частка фізіологічного конститутивного синтезу оксиду нітрогену

(окисного метаболізму L-аргініну за відсотком сNOS) у сироватці крові

практично здорових щурів у середньому становила 51,75±2,72%, тоді як у

хворих на артрит спостерігалося виражене зниження даного показника – до

28,08±4,09% (Z=3,972733, p=0,000071).
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Оскільки субстратом для NO-синтази є L-аргінін, ми провели оцінку

неокислювального метаболізму цієї амінокислоти, яка перетворюється під дією

ензиму аргінази до сечовини і орнітину. При вивченні активності аргінази було

встановлено, що в щурів при колагеновому артриті даний показник зростав в

6,39 рази порівняно з контрольною групою. Це свідчило про активацію

неокислювального, аргіназного метаболізму, який конкурує з окиснювальним

NO-синтазним метаболізмом L-аргініну. Співвідношення неокислювального та

окислювального метаболізму L-аргініну (аргіназа/NOS) у щурів при патології

достовірно збільшувалося: в 4,6 рази порівняно з інтактними щурами, що

свідчить про переважання неокислювального метаболізму L-аргініну над

окислювальним, який веде до утворення оксиду нітрогену.

Оксид нітрогену, як продукт окисного перетворення L-аргініну

конститутивною та неконститутивною ізоформами NOS, зазнає окисно-

відновних перетворень ферментативним і неферментативним шляхом, з

наступним відновленням NO. Основними ланками циклу перетворень NO є

нітрозилювання білків, окиснення NO до нітриту (NO2
-) та нітрату (NO3

-),

розщеплення нітрозотіолів, а також відновлення NO2
- та NO3

- нітрит- та

нітратредуктазами, відповідно. На початковій гострій фазі колагенового

артриту в щурів вірогідно зростали в сироватці крові NO3
– до 0,879±0,119

нмоль/л (контроль 0,307±0,121 нмоль/л, Z=-3,97273, p=0,000071) і NO2
– до

0,062±0,008 нмоль/л (контроль 0,023±0,006 нмоль/л, Z=-3,97273, p=0,000071).

У щурів спостерігалося значне збільшення вмісту NO2
–, який утворюється за

прямого окиснення NO в оксигенованих водних розчинах (виконує роль

своєрідного маркера оксигенації) та зростання вмісту NO3
–, який є маркером

утворення (супероксид+оксид нітрогену) і нерадикального розпаду

пероксинітриту. Це свідчить, з одного боку, про значне утворення та розпад

токсичного пероксинітриту, з іншого – про індукцію як оксидаційного, так і

нітрозаційного стресу (на тлі високої активності іNOS) при хронічному

запаленні та корелює зі збільшенням продукції АФК (особливо Н2О2 та О2
•–).
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При цьому маркер співвідношення реактивних форм нітрогену і кисню

(АФН/АФК) – NO2
–/NO3

–, був незмінним (табл.3.3).

Усі АФК є окиснювачами клітинних компонентів і у великих кількостях

незворотньо пошкоджують клітини, але їм на противагу існує антиоксидаційна

система (АОС), яка підтримує гомеостаз. До АОС належать: вітаміни Е і А та

інші каротиноїди, стероїдні гормони, білірубін, церулоплазмін, трансферин,

альбумін, SH-групи білків, сечова кислота. Сечова кислота запобігає

пероксинітрит-індукованому нітрозилюванню білка та пероксидному

окисненню ліпідів. У щурів з індукованим колагеном артритом у сироватці

крові вірогідно збільшувалася концентрація сечової кислоти до 0,101±0,016

нмоль/л порівняно з контрольною групою 0,030±0,008 нмоль/л (Z=-3,97273,

p=0,000071). Проте, антиоксидаційної потужності в організмі щурів, ймовірно,

недостатньо. Крім того, сечова кислота може спричинити потужний

прооксидаційний ефект, зокрема, в ендотеліальних клітинах, тубулярних

клітинах нирки, адіпоцитах і гепатоцитах [213]. З усіх досліджуваних

біохімічних параметрів змінився тільки рівень γ-глобулінів, який зріс і став

перевищувати показник інтактних щурів, що характерно для запальних,

зокрема, і для аутоімунних процесів (табл.3.4).

Щодо особливостей оксидаційного/нітрозаційного стресу при

сформованому CIA в щурів, то майже за всіма показниками напруженість

зберігалась на сталому рівні. Водночас, знизилася активність індуцибельної

NO-синтази, що свідчить про деяке зниження синтезу патологічного оксиду

нітрогену. Знизилася також інтенсивність пероксидного окиснення ліпідів (за

концентрацією МДА). Можливо зниження оксиду нітрогену виникло за

рахунок його посиленого розпаду до NO3
– і NO2

–оскільки їх концентрації

перевищили контрольні значення в середньому 230,04 і 211,23 рази (табл.3.5).

У сироватці крові знизилася концентрація сечової кислоти– 0,085±0,011

нмоль/л порівняно з контролем (0,030±0,008 нмоль/л, Z=-3,31662, p=0,000911) і

з ініціацією патологічного процесу у першому циклі (0,101±0,016 нмоль/л,

Z=2,010076, p=0,044424).
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Таблиця 3.4

Біохімічні показники у сироватці крові щурів при колаген-індукованому

артриті (М ±SD)

Показники
Контроль

(n=11)

Схема експерименту

перша (n=10) друга (n=11)

лужна фосфатаза (од/л) 288,05±28,14 515,05±87,66* 499,68±84,25*

АлАТ (од/л) 46,68±12,63 90,55±20,40* 93,67±15,38*

АсАТ (од/л) 285,88±60,30 290,43±47,72 273,82±40,51

cечовина (мМ/л) 6,93±0,88 7,21±1,16 6,42±1,11

креатинін (мкМ/л) 62,75±8,54 69,25±5,06 51,00±9,59♦

загальний білок (г/л) 73,73±9,74 67,88±5,91 70,87±8,57

альбумін (г/л) 47,95±2,24 40,33±2,81* 41,97±4,75

глобуліни (г/л) 52,05±2,24 59,68±2,81* 58,03±4,75

α1-глобуліни (%) 12,93±3,26 11,38±1,42 12,40±1,53

α 2-глобуліни (%) 10,55±5,87 8,55±2,78 6,32±2,81

β-глобуліни (%) 12,60±5,05 16,60±6,51 7,35±4,71

γ-глобуліни (%) 18,48±4,81 23,15±8,04 26,97±4,53*

індекс de Ritis 6,21±0,72 3,31±0,83* 2,94±0,31*

альбумін/глобуліновий

коефіцієнт
0,93±0,09 0,68±0,08* 0,73±0,14

Примітки. * – вірогідність різниці порівняно з контролем (р< 0,05);

♦ – вірогідність різниці між циклами експерименту (р< 0,05).
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Таблиця 3.5

Показники оксидаційного і нітрозаційного стресу у щурів при колаген-

індукованому артриті (М ±SD)

Показники
Контроль

(n=11)

Схема експерименту

перша (n=10) друга (n=11)

cNOS (нмоль/хв./мг білка) 16,86±1,48 12,44±1,63* 13,08±3,51*

iNOS (нмоль/хв./мг білка) 15,81±2,20 32,10±3,75* 28,40±1,05*♦

% cNOS 51,75±2,72 28,08±4,09* 31,09±4,92*

аргіназа (нмоль/хв./мг
білка)

1,61±0,42 10,29±1,51* 11,91±3,45*

аргіназа/NOS 0,05±0,02 0,23±0,03* 0,29±0,09*

NO3
– (нмоль/л) 306,99±121,45 878,63±119,13*

70618,33±

5039,50*♦

NO2
– (нмоль/л) 23,308±5,802 61,504±8,339*

4943,28±

352,77*♦

NO2
–/NO3

– 0,086±0,037 0,064±0,02 0,070

MДА (мкмоль/л) 1,142±0,207 2,533±0,141* 2,305±0,128*♦

•ОН (швидкість генерації,
ΔE/хв./мл)

131,82±37,89 412,91±78,51* 370,33±38,94*

О2
•– (швидкість генерації,

ΔE/хв./мл)
1,77±0,32 4,31±1,56* 3,81±0,89*

H2O2 (нмоль/л) 0,105±0,028 0,280±0,049* 0,232±0,045*

Примітки: * – вірогідність різниці порівняно з контролем (р< 0,001);

♦ – вірогідність різниці між циклами експерименту (р< 0,05).

ΔE – зміна швидкості генерації.
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Сульфід водню є речовиною, рівень якої додатньо корелює із активністю

запального процесу. Доведена його протизапальна і цитопротективна роль,

включаючи блокування індуцибельної NOS. H2S може бути прямим

скавенджером OH• радикалу або попереджувати його продукцію. У зв’язку з

цим ми провели його визначення в експериментальних тварин і виявили, що

рівень H2S вірогідно підвищувався на початку колаген-індукованого артриту у

щурів до 0,207±0,037 мкмоль/л (у інтактних щурів 0,103±0,012 мкмоль/л)

(Z=3,97273, p=0,000071) і стабільно утримувався на високих рівнях при

формуванні патологічного процесу – 0,225±0,034 мкмоль/л (Z=1,306549,

p=0,191367), що значно перевищило контрольні показники (Z=3,316625,

p=0,000911). При сформованому експериментальному артриті рівень H2S

вірогідно прямо позитивно корелював з активністю аргінази (R=0,942857,

p=0,004805) (рис.3.3), що може призводити до зниження синтезу фізіологічного

оксиду нітрогену, а отже, сприяти посиленню запального процесу.

Кореляції (Таблиця данних 5 11v*18c)

активність аргінази

H2S

Рис. 3.3. Кореляційний зв’язок між рівнем H2S і активністю аргінази при

сформованому колаген-індукованому артриті у щурів
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Отже, при колаген-індукованому артриті в щурів морфологічні зміни в

суглобах та інших органах супроводжуються диспротеїнемією, зростанням

активності лужної фосфатази і аланінамінотрансферази, диспротеїнемією,

інтенсифікацією оксидаційних і нітрозаційних реакцій, що, незалежно від стадії

патологічного процесу (його ініціації чи сформованого), негативно впливає на

тканини.

Були також вивлені кореляційні зв’язки між активними різновидами кисню

і нітрогену. Встановлено, що пероксид водню сприв утворенню гідроксильного

радикалу, що підтверджено вірогідною прямою кореляційною залежністю

(R=0,759376, r=0,84, p<0,05) (рис.3.4). Це загрожує запуском процесу

перекисного окислення ліпідів.

Діаграма розсіювання: •ОН проти H2O2     (Порядкове видалення ПД)

H2O2     = 48,406 + ,52029 * •ОН 

Кореляція: r =  ,83849
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Рис. 3.4. Кореляційний зв’язок між концентрацією Н2О2 і швидкістю генерації

гідроксильного радикалу при колаген-індукованому артриті у щурів
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Встановлено також, що супероксидний аніон призводить до утворення

пероксиду водню, що було також підтверджено кореляційним аналізом

(R=0,729041, r=0,71, p<0,05) (рис.3.5).

Діаграма розсіювання: О2
•- проти H2O2     (Порядкове видалення ПД)

H2O2     = 72,101 + 40,220 * О2
•-

Кореляція: r =  ,71090
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Рис. 3.5. Кореляційний зв’язок між швидкістю генерації супероксидного аніону

і концентрацією Н2О2 при колаген-індукованому артриті у щурів

Підтверджено також, що при колаген-індукованому артриті індуцибельна

NOS може активувати процеси пероксидного окиснення ліпідів, оскільки

визначена пряма достовірна кореляційна залежність між активністю кальцій-

незалежної NO-синтази і рівнем малонового диальдегіду (R=0,877191, r=0,93,

p<0,05) (рис.3.6).

Наростання оксидаційного стресу є наслідком генерації активних форм

кисню. При цьому можна передбачити зниження активності ендотеліальної NO-

синтази. У щурів з колаген-індукованим артритом ми виявили вірогідну

зворотню кореляційну залежність між активністю конститутивної NO-синтази з

рівнем H2O2 (R=-0,555799, p=0,002135), швидкістю генерації •ОН (R=-0,655989,

p=0,000151) і О2
•– (R=-0,650637, p=0,000178) (рис.3.7).
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Діаграма розсіювання: iNOS проти МДА  (Порядкове видалення ПД)

МДА = -12,23 + 78,274 * iNOS

Кореляція: r =  ,92982
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Рис. 3.6. Кореляційний зв’язок між активністю iNOS і рівнем малонового

діальдегіду у сироватці крові щурів при колаген-індукованому артриті

Кореляції 

•ОН О2
•- H2O2

cNOS

Рис. 3.7. Кореляційний зв’язок між активністю cNOS і генерацією активних

метаболітів кисню при колаген-індукованому артриті у щурів
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Таким чином, за результатами проведених біохімічних досліджень у щурів із

СІА було підтверджено наявність системного запального процесу з ознаками

оксидаційного та нітрозаційного стресу.

3.1. Морфологічні характеристики тканин тварин з колаген-індукованим

артритом

Для оцінки розвитку системного запального процесу у тварин з СІА та

залучення у цей процес репродуктивної системи досліджували морфологічні

характеристики суглобів, серця, печінки, нирок, селезінки, а також яєчок та їх

придатків. Контрольною групою служили 11 здорових щурів. У цих тварин

органи і тканини були звичайної будови, іноді з мінімально вираженими

змінами, які відображували індивідуальну варіабельність в межах нелінійних

лабораторних тварин.

Суглоби пальців у щурів контрольної групи (рис.3.8 А) були звичайної

будови У першій серії експерименту (рис.3.8 Б) у суглобах пальців

досліджуваних щурів виявляли морфологічні ознаки підвищеної проліферації

синовіоцитів у суглобі пальця, інфільтрація лімфоцитами, у прилеглій до

суглоба сполучній тканині визначалася дифузна та вогнищева інфільтрація

лімфоцитами, макрофагами та плазматичними клітинами проліферація

синовіоцитів. У другій серії експерименту (рис.3.8 В): у суглобовій сумці

пальця і прилеглій сполучній тканині помірна вогнищева інфільтрація

лімфоцитами і макрофагами, нейтрофільними лейкоцитами. У поодиноких

клітинах поверхневих шарів хряща суглоба візуалізувалася незначна вакуольна

дистрофія.
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Рис. 3.8. Суглоб щура з колаген-індукованим артритом. А- контроль; Б – гостра

фаза захворювання, В – хронічна фаза захворювання, забарвлення

гематоксиліном та еозином. Фотосистема OLYMPUS C5060, збільшення 400

У серці контрольних тварин виявляли помірно виражене повнокрів’я

дрібних судин, міокард був звичайної будови (рис.3.9 А). При індукції

колагенового артриту у щурів у першому та другому циклах експерименту

виявлялось повнокрів’я дрібних судин, але міокард був звичайної будови

(рис.3.9 Б, В).

А Б

В
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Рис. 3.9. Міокард щура з колаген-індукованим артритом. А- контроль; Б –

гостра фаза захворювання, В – хронічна фаза захворювання, забарвлення

гематоксиліном та еозином. Фотосистема OLYMPUS C5060, збільшення 400

Печінка у щурів із контрольної групи була звичайної будови, в окремих

тварин у периферійних ділянках часточок була слабко виражена гідропічна

дистрофія гепатоцитів (рис.3.10 А). У печінці тварин із першої серії

експерименту визначалась незначна гідропічна дистрофія гепатоцитів, помірна

вогнищева інфільтрація лімфоцитами за ходом портальних трактів та слабо

виражена інфільтрація поодинокими лімфоцитами в різних відділах печінкових

часточок.
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Рис. 3.10. Печінка щура з колаген-індукованим артритом. А- контроль; Б –

гостра фаза захворювання, В – хронічна фаза захворювання, забарвлення

гематоксиліном та еозином. Фотосистема OLYMPUS C5060, збільшення 400

У печінці тварин другого циклу експерименту визначалася слабка

дистрофія гепатоцитів у різних відділах печінкових часточок, помірна

вогнищева інфільтрація лімфоцитами переважно за ходом портальних трактів, а

у частини тварин незначна інфільтрація окремими лімфоцитами за ходом

синусоїдів. В одному випадку у печінці була виявлена помірна інфільтрація

лімфоцитами та макрофагами за ходом портальних трактів, яку можна було

розцінити як прояв хронічного персистуючого гепатиту (рис. 3.10 Б, В).

Нирки у щурів з контрольної групи були звичайної будови, в окремих

тварин у нирках виявляли помірно виражене повнокрів’я дрібних судин

мозкового шару (рис.3.11 А). У нирках тварин першої серії експерименту
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(рис.3.11 Б) виявлялося помірно виражене повнокрів’я дрібних судин кіркового

і мозкового шарів. У нирках всіх тварин з другого циклу експерименту

(рис.3.11 В) виявлялося помірно виражене повнокрів’я дрібних судин кіркового

і мозкового шарів, у 20% випадків також визначалася слабка інфільтрація

лімфоцитами, макрофагами та нейтрофільними лейкоцитами нирки навколо

дрібних судин у стромі мозкового шару.

Рис. 3.11. Нирка щура з колаген-індукованим артритом. А- контроль; Б – гостра

фаза захворювання, В – хронічна фаза захворювання, забарвлення

гематоксиліном та еозином. Фотосистема OLYMPUS C5060, збільшення 400

Селезінка у щурів з контрольної групи була звичайної будови, в окремих

тварин виявляли незначне повнокрів’я червоної пульпи та помірну гіперплазію

білої пульпи (рис.3.12 А). У селезінці тварин з першого циклу експерименту

(рис.3.12 Б) виявили помірно виражене повнокрів’я червоної пульпи, біла
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пульпа була у 50% тварин звичайної будови, а у інших 50% тварин - з ознаками

незначної гіперплазії. У селезінці тварин другого циклу експерименту (рис.3.12

В) в 40% тварин виявили помірне повнокрів’я, в 60% – малокрів’я червоної

пульпи, а в усіх тварин - незначну гіперплазію білої пульпи.

Рис. 3.12. Селезінка щура з колаген-індукованим артритом. А- контроль; Б –

гостра фаза захворювання, В – хронічна фаза захворювання, забарвлення

гематоксиліном та еозином. Фотосистема OLYMPUS C5060, збільшення 400

Яєчка у щурів з контрольної групи були звичайної будови, у звивистих

сім’яних канальцях виявляли помірно виражені морфологічні ознаки

сперматогенезу (рис.3.13 А). У яєчках щурів з першого циклу експерименту

(рис.3.13 Б) у більшості звивистих сім’яних канальців були помірно виражені

морфологічні ознаки сперматогенезу, у стромі в дрібних судинах
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візуалізувалися незначні ознаки проліферації ендотеліоцитів та периваскулярна

інфільтрація поодинокими лімфоцитами. В яєчках усіх досліджуваних тварин із

другого циклу експерименту (рис.3.13 В) у сім’яних канальцях виявляли

помірні морфологічні ознаки сперматогенезу.

Рис. 3.13. Яєчка щура з колаген-індукованим артритом. А- контроль; Б – гостра

фаза захворювання, В – хронічна фаза захворювання, забарвлення

гематоксиліном та еозином. Фотосистема OLYMPUS C5060, збільшення 400

У стромі яєчок за ходом дрібних судин визначалася незначна інфільтрація

лімфоцитами, макрофагами та нейтрофільними лейкоцитами. Ці клітини були

представлені в перитубулярних зонах, навколо кровоносних судин і

контактували з клітинами Лейдіга. Спостерігалися різні ступені злущування

зародкових клітин і тубулярна атрофія. У сильно пошкоджених сім’яниках

залишалися прикріпленими до тубулярної стінки тільки сперматогонії і клітини
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Сертолі. Кругла або кільцева ядерна конденсація часто спостерігалася,

відповідно, в дегенеративних сперматоцитах або сперматидах. У них

спостерігалися багатоядерні гігантські клітини, злиття круглих дегенеративних

сперматид.

Рис. 3.14. Види пошкоджень яєчок щура з колаген-індукованим артритом. А -

сім’яні канальці з різними ступенями шеддінгу зародкових клітин і помірною

інтерстиціальною лімфомононуклеарною інфільтрацією, Б - незначна

проліферація ендотеліоцитів, склероз, інфільтрація лімфоцитами, макрофагами

у стромі яєчка в стінці кровоносної судини; забарвлення гематоксиліном та

еозином. Фотосистема OLYMPUS C5060, збільшення 400

У сім’яних канальцях виявили різний ступінь шеддінгу зародкових клітин і

помірну інтерстиціальну лімфомононуклеарну інфільтрацію (рис.3.14 А). У

23% випадків у стромі яєчка в дрібних кровоносних судинах визначили помірно

збільшену кількість ендотеліоцитів, у частині ендотеліоцитів помірно виражену

вакуольну дистрофію. В одному випадку в стромі яєчка в окремих артеріолах

виявили незначний гіаліноз. При цьому в сім’яних канальцях виявлялася

лімфоцитарно-мононуклеарна інфільтрація і шеддінг зародкових клітин

(рис.3.14 Б).
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Додаткові залози яєчка у тварин з контрольної групи (рис.3.15 А) були

звичайної будови, в окремих тварин у стромі навкруги дрібних судин незначна

інфільтрація поодинокими лімфоцитами.

Рис. 3.15. Додаткові залози щура з колаген-індукованим артритом. А- контроль;

Б – гостра фаза захворювання, В – хронічна фаза захворювання, забарвлення

гематоксиліном та еозином. Фотосистема OLYMPUS C5060, збільшення 400

У стромі додатків яєчок щурів з першого циклу експерименту (рис.3.15 Б)

визначалася помірна інфільтрація поодинокими лімфоцитами і макрофагами,

нейтрофільними лейкоцитами. У другому циклі експерименту (рис.3.15 В) у

стромі придатка яєчка суттєва вогнищева інфільтрація лімфоцитами та

макрофагами.

Отже, у експерименті, виконаному за першою схемою, при початкових

морфологічних проявах артриту спостерігалася первинна аутоімунна реакція у
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вигляді лімфоцитарної інфільтрації в печінці, а також у яєчках та їх додатках, у

стромі яких визначалося також помірне накопичення макрофагів. У другій серії

експерименту спостерігалися більш виражені патологічні морфологічні зміни в

суглобах, а також в інших органах, у тому числі в яєчках і їх додатках, які

ілюструють розвиток локальної (у репродуктивних органах) запальної реакції

імунної системи на тлі системного аутоімунного процесу.

3.3. Маркери апоптозу у тканинах яєчок та придатків тварин з колаген-

індукованим артритом

Вільні радикали, підвищена продукція яких створює

оксидаційний/нітрозаційний стрес, можуть безпосередньо атакувати

дезоксирибозний кістяк сперматозоїдів, пошкоджувати його піримідинову і

пуринову основи, а також сприяти каспазно-опосередкованій ферментативній

деградації ДНК. Наслідком стає апоптична загибель клітини. У зв'язку з цим

наступним завданням досліджень цього етапу було провести оцінку експресії

маркерів апоптозу гермінативних клітин у щурів з СІА.

У нормі в чоловічій репродуктивній системі апоптоз контролює продукцію

чоловічих гамет. Рівні апоптозу в зрілих сперматозоїдах достовірно корелюють

з рівнем АФК у сім'яній рідині, а рівні АФК в еякуляті позитивно корелюють з

рівнем каспази 3 [212, 267, 297]. При нормальному сперматогенезі система Fas-

FasL відіграє ключову роль у апоптозі. В яєчках дорослих чоловіків Fas, в

основному, експресується на зародкових клітинах та клітинах Сертолі, а його

ліганд FasL (трансмембранний білок, який відноситься до родини ФНП-α),

може трансформуватися в розчинну форму за допомогою металопротеїназ [256,

310]. Активована каспаза 8 розщеплює інші прокаспази, ключаючи прокаспазу

3, викликаючи активацію протеазного каскаду. Активна форма каспази 3 є

базовою екзекутивною протеазою процесу апоптозу, оскільки спричиняє

деградацію цитоплазматичних і ядерних білків. Відомо, що при аутоімунному
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орхіті зародкові клітини є мішенню аутоімунної атаки, в результаті чого

відбувається їх дегенерація і злущування. Проте не вивчено, за яким

механізмом відбувається цей процес.

Оцінка експресії маркерів апоптозу гермінативними клітинами щурів з СІА

з використанням імуногістохімічних методів виявила більш вагомі зміни у

тварин із другої експериментальної групи. У зв'язку з цим всі наступні рисунки

представляють результати дослідження біологічного матеріалу тварин із цієї

групи. Проведені нами імуногістохімічні дослідження підтвердили, що FasL

конститутивно експресується на клітинах яєчок щурів. В інтактних здорових

тварин спостерігалася окрема позитивна реакція на FasL в стромі, а також в

незначній кількості на поверхні сперматоцитів і клітин Лейдіга (рис.3.16).

Рис. 3.16. Локалізація FasL в яєчку здорових щурів: слабка позитивна реакція в

стромі між сім’яними канальцями, тільки з поодинокими сперматоцитами.

Фотосистема OLYMPUS C5060, збільшення 400

У тварин із сформованим експериментальним артритом, імунізованих за

другою схемою, реакція на FasL була виразно позитивна у стромі яєчок
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(рис.3.17), а у додатках – у стромі між протоками (рис.3.18), де накопичувалися

лімфоцити та макрофаги. Там же можна було виявити апоптичні тільця.

Рис. 3.17 – Локалізація FasL в яєчку тварин із сформованим СІА: помірна

позитивна реакція у стромі навколо судини з антитілами до FasL. Фотосистема

OLYMPUS C5060, збільшення 400

Рис. 3.18. Локалізація FasL у придатку яєчка щурів із сформованим СІА:

виражена позитивна реакція у стромі між протоками. Фотосистема OLYMPUS

C5060, збільшення 400.
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Численні сперматоцити і сперматиди в щурів із сформованим колаген-

індукованим артритом були сильно FasL-позитивними (рис.3.19, 3.20).

Рис. 3.19. FasL-позитивні сперматоцити у щурів із сформованим СІА (стрілка).

Фотосистема OLYMPUS C5060, збільшення 400

Рис. 3.20. FasL-позитивні сперматиди у щурів із сформованим СІА (стрілка).

Фотосистема OLYMPUS C5060, збільшення 400
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Збільшення кількості FasL-позитивних клітин супроводжувало значні

пошкодження сім’яників (яєчок). Імуногістохімічні результати показали

експресію FasL на інтерстиціальних клітинах і в кількох сперматоцитах

всередині сім’яних канальців щурів контрольної групи. У щурів з артритом

імунореактивність FasL спостерігається не тільки на тих же типах клітин, а й у

численних дегенеративних сперматидах і сперматоцитах.

Для оцінки можливої причетності каспази 3 до апоптозу статевих клітин

ми вивчали експресію активної форми цього ензиму у репродуктивних органах

тварин експериментальної групи. Встановлено, що сперматоцити і сперматиди

із сім’яників (яєчок) щурів із сформованим артритом характеризувалися

підвищеним рівнем експресії каспази 3 (рис.3.22), порівняно із здоровими

щурами (рис.3.21).

Рис. 3.21. Локалізація каспази 3 у яєчку здорових щурів: слабко виражена

реакція у сперматогенних клітинах, зрілих сперматозоїдах паренхіми, стромі.

Фотосистема OLYMPUS C5060, збільшення 400

Реакція на каспазу-3 також визначалася у додатках яєчок у стромі між

протоками (рис.3.23).
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Рис. 3.22. Локалізація каспази 3 у яєчку щурів із сформованим СІА: помірно

виражена реакція у сперматогенних клітинах, зрілих сперматозоїдах паренхіми,

стромі. Фотосистема OLYMPUS C5060, збільшення 400

Рис. 3.23. Локалізація каспази 3 у придатку яєчка щурів із сформованим СІА:

виразна позитивна реакція у стромі між протоками. Фотосистема OLYMPUS

C5060, збільшення 400
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За даними літератури, запальний процес в епідидимусі (а не лише в

яєчках) також грає важливу роль у розвитку чоловічого непліддя [215, 277]. Ми

показали зміни апоптичних маркерів не тільки у яєчках, але і в епідидимусі

дослідних тварин, імунізованих за другою схемою.

Резюме до розділу 3.

Таким чином, на початковому етапі розвитку колагенового артриту у

суглобах пальців щурів виявлялися морфологічні ознаки підвищеної

проліферації синовіоцитів та інфільтрація лімфоцитами, у прилеглій до суглоба

сполучній тканині визначалася дифузна та вогнищева інфільтрація

лімфоцитами, макрофагами та плазматичними клітинами. Розвиток

захворювання супроводжувався патологічними змінами органів: серця –

повнокрів'я дрібних судин, печінки – незначна гідропічна дистрофія

гепатоцитів, нирок – помірно виражене повнокрів'я дрібних судин кіркового та

мозкового шарів, селезінки - помірно виражене повнокрів'я червоної пульпи та

незначна гіперплазія білої пульпи. Також була виявлена генералізована

запальна реакція імунної системи - наявність гострого процесу на тлі

оксидаційного та нітрозаційного стресів та перекисного окислення ліпідів,

зростання рівня сечової кислоти, яка є не лише компонентом антиоксидантного

захисту, але і ендогенним аларміном, потужним тригером запалення. Системна

запальна реакція негативно позначилася на репродуктивній системі тварин.

Морфологічні дослідження показали в стромі яєчок в дрібних судинах незначні

ознаки проліферації ендотеліоцитів та периваскулярну інфільтрацію

поодинокими лімфоцитами, а у додатках – помірну інфільтрацію поодинокими

лімфоцитами, макрофагами, нейтрофілами. Інфільтрація лімфоцитарно-

макрофагальними клітинами (строма між протоками) - це ознака активації цих

клітин і триваючого локального запального процесу в цілому, котрий може

розглядатися як імуноопосередкований механізм патологічних змін у статевій

системі при системному аутоімунному захворюванні. Однак, у тварин першої
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дослідної групи значних змін експресії маркерів апоптозу FasL та каспази-3 в

тканинах яєчок та додатків не було виявлено.

У тварин із СІА, індукованим за другою схемою, у суглобах пальців та

прилеглій сполучній тканині щурів виявлялися морфологічні ознаки помірної

вогнищевої інфільтрації лімфоцитами, макрофагами та нейтрофілами; в

поодиноких клітинах поверхневих шарів хряща суглоба візуалізувалася

незначна вакуольна дистрофія. Розвиток захворювання супроводжувався

патологічними змінами органів: серця – повнокрів'я дрібних судин, печінки –

слабка гідропічна дистрофія гепатоцитів у різних відділах печінкових часточок,

помірна вогнищева інфільтрація лімфоцитами за ходом портальних трактів та

за ходом синусоїдів, які можна розцінити як прояви хронічного персистуючого

гепатиту, нирок – помірно виражене повнокрів'я дрібних судин кіркового та

мозкового шарів та іноді слабка інфільтрація лімфоцитами, макрофагами та

нейтрофілами навколо дрібних судин у стромі мозкового шару, селезінки -

помірно виражене малокрів'я червоної пульпи та незначна гіперплазія білої

пульпи. У тварин у тварин із СІА, індукованим за другою схемою, порівняно із

першою схемою, спостерігалося зростання рівня γ-глобулінів на тлі стабільного

рівня показників оксидаційного стресу та зниження активності NO-синтези та

рівня МДА. Органи репродуктивної системи тварин із другої дослідної групи

також характеризувалися значними патологічними змінами: морфологічні

дослідження показали в стромі яєчок за ходом дрібних судин інфільтрацію

поодинокими лімфоцитами, макрофагами та нейтрофілами. Спостерігали різні

ступені злущування зародкових клітин та тубулярна атрофія, до тубулярної

стінки залишалися прикріпленими тільки сперматогонії та клітини Снртолі. У

дегенеративних сперматоцитах та сперматидах спостерігалася кругла або

кільцева ядерна конденсація, злиття круглих дегенеративних сперматид. У

тварин із СІА, індукованим за другою схемою, судини у яєчках виглядали, як

«муфта» в стромі, а проліферація ендотеліоцитів вказувала на розвиток

васкуліту. У додатках тих же тварин виявили незначну проліферацію

ендотеліоцитів, склероз, суттєву інфільтрацію лімфоцитами та макрофагами.
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Таким чином, у тварин із СІА, індукованим за першою схемою, в яєчках

починається інфільтрація, а у тварин із СІА, індукованим за другою схемою,

вона більш виразна з розвитком васкуліту.

Більш інтенсивний розвиток аутоімунного артриту в тварин, імунізованих

за другою схемою, супроводжувався змінами рівня апоптозу гермінативних

клітин: методами імуногістохімії зареєстровано підвищення активності

каспази-3 у паренхімі яєчок та стромі додатків, FasL – у стромі яєчок та

додатків. Отримані результати засвідчують, що посилення апоптозу, викликане

розвитком системної запальної реакції за умов аутоімунного артриту може

розглядатися як один з імунопатогенетичних механізмів вторинного орхіту і

непліддя.

Чинниками апоптозу клітин репродуктивної системи є прозапальні

метаболіти, які виділяють лімфоцити та макрофаги, що інфільтрують тканини

яєчок та додатків, а також запальні медіатори, продуковані циркулюючими

клітинами - ефекторами запалення.
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РОЗДІЛ 4

АНТИСПЕРМАЛЬНИЙ АНТИТІЛОГЕНЕЗ У ХЛОПЧИКІВ ПРИ

ПАТОЛОГІЇ АУТОІМУННОГО ГЕНЕЗУ

Найважливішими патогномонічними факторами імунозалежного

чоловічого непліддя є антигени сперматозоїдів. Їх взаємодія з АСАТ активує

метаболічні процеси в сперматозоїді, стимулює продукцію вільних кисневих

радикалів, порушує акросомальну реакцію та пошкоджує клітину, навіть

впливає на розвиток зародка [42]. Продукція АСАТ відбувається як локально

(плазматичними клітинами репродуктивного тракту чоловіка), так і системно

(плазматичними клітинами поза межами репродуктивного тракту).

Патогенетична дія АСАТ (знерухомлення сперматозоїда, активація

антитілозалежної цитотоксичності проти гермінативних клітин і тканини яєчок)

залежать від їх ізотипу та сайту зв'язування [248]. Так як сперматогенез

розпочинається у пубертатному періоді, тоді ж на клітинах статевої системи

хлопчиків експресуються численні недиференційовані антигени, яких є менше,

ніж на сперматозоїдах дорослих чоловіків. У цей віковий період формується

імунологічна толерантність до спермальних антигенів [285]. Залишається

невирішеним, чи формуватиметься імунологічна толерантність до цих

антигенів на тлі локальної і системної аутосенсибілізації, яка передбачає зрив

механізмів периферичної толерантності по відношенню до власних антигенів

організму різної локалізації?

4.1 Антиспермальне антитілоутворення у хлопчиків із крипторхізмом та

ювенільним ідіопатичним артритом

Неопущені яєчка, або крипторхізм, є дуже поширеною аномалією у

хлопчиків [84, 170, 370]. Ця вада носить вроджений характер і становить
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чималий ризик для розвитку непліддя у дорослому віці та малігнізації яєчка

[31]. У хворих крипторхізмом до орхідопексії часто визначаються АСАТ.

Можливо, ця анатомічна вада зумовлює експозицію спермальних антигенів

циркулюючим ефекторним клітинам імунної системи і є чинником ризику

утворення АСАТ. Або навпаки, вроджені особливості змін імунної відповіді,

асоційовані з крипторхізмом, спричиняють розвиток органоспецифічного

аутоімунного процесу, який закінчується синтезом АСАТ [372].

Ювенільний ідіопатичний артрит (ЮІА) є системною аутоімунною

патологією в дітей, а ентезит-асоційований артрит (ЕАА) - це один із його

варіантів, який вважається однією з форм недиференційованого

спондилоартриту і асоціюється із анкілозуючим спондилітом у дорослих [161,

282]. Хлопчики хворіють ентезит-асоційованим артритом у п’ять разів частіше,

ніж дівчатка [34]. Аутоімунний характер хвороби підтверджують зміни

імунологічних показників, які корелюють з кількістю уражених суглобів:

посилена експресія антигенів HLA класу II, підвищення кількості CD4+ Т-

лімфоцитів, САМ, гіперсекреція прозапальних цитокінів, присутність

сироваткових ANA, RF, анти-CCP, антитіл проти HSP та білків хряща [34]. Дані

стосовно утворення АСАТ на тлі цієї системної аутоімунної хвороби в

літературі практично відсутні.

Сукупний вплив генетичних, ендокринних та екологічних чинників на

яєчка плоду призводить до крипторхізму. У разі неопущення яєчок до

досягнення хлопчиком віку чотирьох-п’яти років існує реальний ризик непліддя,

причинами якого можуть бути: 1) антиспермальні антитіла; 2) послаблення

гемато-тестикулярного бар'єру, сформованого модифікованими клітинами

Сертолі, через який в системну циркуляцію потрапляють спермальні антигени

[120]; 3) підвищена температура в яєчках, яка має шкідливий вплив на

сперматогенез. При крипторхізмі виявлено суттєве температуро-індуковане

зниження експресії аніонного канальцевого трансмембранного регулятора,

внаслідок чого синтез білків щільних з'єднань у клітинах Сертолі відбувається

швидше, ніж апоптоз неповноцінних гермінативних клітин, і закінчується
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дефективним сперматогенезом [100]. Наслідки для фертильності зазначених

порушень у хворих із вродженим крипторхізмом не завжди прогнозовані і

продовжують вивчатися.

Обстежено 110 хлопчиків різного віку з крипторхізмом. Однобічна вада

діагностована у 79 (71,82%) пацієнтів, двобічна – у 31-ого (28,18%). АСАТ у

сироватці крові виявили у 33 хворих на крипторхізм, що склало 30,00%. У цих

пацієнтів двобічний крипторхізм був діагностований у 12 (36,36%) осіб,

однобічний – у 21 (63,64%). Оскільки у хлопчиків такого віку з ЮІА, як і

хворих з крипторхізмом немає повноцінного еякуляту, а сперматозоїди

з'являються в сечі, ми не могли вивчити локальну продукцію АСАТ. Було

проведено лише визначення АСАТ у сироватці крові. Частота виявлення АСАТ

була різко збільшеною у хлопчиків з крипторхізмом у препубертатному віці

(10-14 років). За результатами проведених досліджень не було відзначено

різниці у наявності АСАТ залежно від форми крипторхізму (χ2=1,56, p=0,2118),

а також віку (табл.4.1).

Таблиця 4.1

Розподіл дітей з крипторхізмом різного віку згідно наявності АСАТ

Періоди дитячого віку
АСАТ +

кількість осіб/%

АСАТ –

кількість осіб/%

Ранній дитячий ( до 1 року) 12 (36,6%) 25 (32,5%)

Дошкільний (1-4 роки) 10 (30,3%) 22 (28,6%)

Молодший шкільний (5-9

років)
8 (24,2%) 24 (31,2%)

Старший шкільний (10-14

років)
3 (8,9%) 6 (7,7%)

Усього 33 77
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У хлопчиків з крипторхізмом виявлені антитіла, які належали до трьох

ізотипів – IgА, М і G. Антитіла тільки одного ізотипу визначено у 22 (66,67%)

хлопчиків, а кількох – в 11 (33,33%). Антитіла ізотипу ІgA виявили у 19

(57,58%) пацієнтів, ІgМ – у 18 (54,55%) і Іg G – у 13 (39,39%). Отже, значно

частіше у хлопчиків, хворих на крипторхізм, зустрічали антиспермальні

антитіла, які належать до ізотипів ІgA і ІgМ (рис. 4.1, 4.2), що може вказувати

на їх локальне (в межах MALT) походження.

Прогностичне значення щодо характеру патогенетичної дії АСАТ мають

сайти їх зв'язування до сперматозоїдів. Ми визначили антитіла, які можуть

фіксуватися до голівки (Н) сперматозоїда, середини (Т) або кінчика (Тt)

хвостика. Н-локалізацію АСАТ діагностовано у 8 (24,24%) пацієнтів, Т – у 6

(18,18%), Тt – у 27 (81,82%). Тільки у 5 (15,15%) хворих АСАТ мали декілька

локалізацій (рис. 4.3).

При ЮІА у патологічний процес можуть залучатися усі органи і системи,

зокрема і сечостатева система. Було відзначено, що у плазмі крові хлопчиків

старшого віку, хворих на ЮІА, знижена концентрація тестостерону, що

корелювало з тяжкістю клінічних форм захворювання [2]. Крім того, хлопчики

із ЮІА часто відстають у статевому дозріванні. Вважається, що при системних

аутоімунних захворюваннях у крові циркулюють різноманітні антитіла, не

виключається і присутність АСАТ, які можуть призвести до вторинного

непліддя. Частота гострого орхіту і АСАТ при ревматичних захворюваннях

становить від 2-18% до 4-31% [135, 341]. Тому було вирішено обстежити

хворих на ЮІА з метою можливого виявлення АСАТ.

Серед обстежених нами хлопчиків із ЮІА АСАТ визначено у 17 (34,69%)

із 49 хворих. З них АСАТ тільки одного ізотипу визначено у 14 (82,35%)

хлопчиків, а декількох – в 3 (17,65%) (рис. 4.1, 4.2). Антитіла класу ІgA виявили

у 7 (41,18%) пацієнтів, ІgМ – у 9 (52,94%) і ІgG – у 5 (29,41%). Отже, значно

частіше у хлопчиків, хворих на ЮІА, зустрічаються антиспермальні антитіла,

які належать до класу ІgМ (рис. 4.1, 4. 2). Н-локалізацію АСАТ у цих хворих
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діагностовано у 5 (29,41%), Т – в 1 (5,88%), Тt – у 14 (82,35%). Тільки у 2

(11,76%) хворих АСАТ мали декілька локалізацій (рис. 4.3).

Рис. 4.1. Порівняння відсотка осіб з антиспермальними антитілами між групами

хлопчиків з крипторхізмом та ювенільним ідіопатичним артритом

Рис. 4.2. Порівняння ізотипового складу антиспермальних антитіл між групами

хлопчиків з крипторхізмом та ювенільним ідіопатичним артритом (*- Р<0,05)
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Порівняльна характеристика сайтів прикріплення АСАТ до сперматозоїдів

у пацієнтів з органоспецифічним та системним аутоімунним захворюванням

виявила наступне (рис. 4.3). У хлопчиків з крипторхізмом нами були визначені

антитіла, які мали сайти прикріплення до голівки (Н) сперматозоїда, середини

(Т) або кінчика (Тt) хвостика. При цьому Н-локалізацію АСАТ діагностовано у

8 (24,24%) пацієнтів, Т – у 6 (18,18%), Тt – у 27 (81,82%). Тільки у 5 (15,15%)

хворих АСАТ мали різну топографічну локалізацію. У хлопчиків з ЮІА

антиспермальні антитіла мали сайт прикріплення Н у 5 (29,41%), Т – в 1

(5,88%), Тt – у 14 (82,35%). Тільки у 2 (11,76%) хворих АСАТ мали декілька

сайтів прикріплення. Таким чином, у хлопчиків як з органоспецифічним, так і

системним аутоімунним захворюванням найчастіше АСАТ фіксувалися до

кінчика хвостика сперматозоїда.

Рис. 4.3. Сайти прикріплення антиспермальних антитіл у хлопчиків з

крипторхізмом та ювенільним ідіопатичним артритом

Ми провели порівняльну характеристику частоти виявлення ізотипового

складу та сайтів зв'язування циркулюючих АСАТ у хлопчиків з ЮІА та

крипторхізмом. Оскільки хлопчики були приблизно одного віку –
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препубертатного, таке порівнянн було оправданим. Результати порівняння

виявили високий ступінь подібності зазначених характеристик

аутоантитілогенезу проти спермальних антигенів у хлопчиків обох груп та

наявність відмінностей, зумовлених особливостями тригеру аутоімунного

процесу. Незважаючи на різницю у масштабі розвитку аутоімунної ренакції у

хлопчиків з ЮІА та у хлопчиків із крипторхізмом було виялено порівняну

кількість АСАТ-позитивних осіб: 34,69% та 37,27% відповідно.

Крипторхізм ми вважаємо хворобою, в основі патогенезу якої лежить

органоспецифічна аутоімунна реакція, а ентезит-артрит-асоційована форма

ЮІА належить до системних аутоімунних хвороб. Імовірно саме цією

обставиною пояснюється той факт, що у хлопчиків з ЮІА серед АСАТ

найчастіше виявлявся ізотип ІgМ (52,94%), а у хлопчиків з крипторхізмом - ІgA

(57,58%). Більш небезпечним для фертильності вважається ізотип ІgA АСАТ,

переважаючий у хлопчиків з крипторхізмом, тому що імуноглобуліни цього

ізотипу у дорослому віці сприятимуть формуванню фіксованих імунних

комплексів на мембрані сперматозоїда, активації комплементу за

альтернативним шляхом та знищенню клітини. Переключення синтезу

імуноглобулінів з ізотипу IgM на IgG і далі на IgA свідчить про Т-залежну

продукцію антиспермальних антитіл [152]. Зокрема, синтезований Т-

лімфоцитами ІФН-гамма впливає на початок синтезу IgG [241].

Те, що у хлопчиків з крипторхізмом переважає ізотип ІgA АСАТ, дає

підстави вважати, що при крипторхізмі переважає Т-залежна продукція

антиспермальних антитіл. IgM формують пул природніх, або натуральних

антитіл, їх синтез є Т-незалежним. Однією з причин переважання

імуноглобулінів цього ізотипу серед АСАТ у пацієнтів із системним

аутоімунним захворюванням може бути генетично детермінована здатність до

аутосенсибілізації не лише по відношенню до антигенів сполучної тканини, а й

до антигенів сперматозоїдів.
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Порівняльний аналіз сайтів прикріплення АСАТ показав, що у хлопчиків з

ЮІА Н-локалізація зустрічалася частіше, бо із 17-ти АСАТ-позитивних

хлопчиків вона виявлялася у 5-ти (29,41%), натомість у хлопчиків з

крипторхізмом Н-локалізація була виявлена у 8-ми (19,5%) із 41-го АСАТ-

позитивного пацієнта. В обидвох групах найбільш часто виявляли сайт

прикріплення Tt: 81,82% хлопчиків з крипторхізмом та 82,35% хлопчиків з

ЮІА. Можна вважати, що у хлопчиків з ЮІА АСАТ складають дещо більший

ризик для пошкодження голівки сперматозоїда і здійснення ним у майбутньому

акросомальної реакції. Локалізація АСАТ в основі хвостика та на його кінці

може негативно впливати на рухливість сперматозоїдів як у осіб з

органоспецифічним, так і системним аутоімунним захворюванням.

Основні антигени на сперматозоїдах мають білкову, вуглеводневу та

глікопротеїнову природу [224]. Характеристики антигенів здатні змінюватися

під час дозрівання сперматозоїдів та капацитації, тоді вони сприяють

формуванню АСАТ в природній спосіб. Розташування спермальних антигенів,

до яких фіксуються АСАТ, пояснює характер змін їх функцій. Антигени,

розташовані в екваторіальній ділянці голівки сперматозоїда з молекулярною

масою 60 та 72 кДа, викликають продукцію антитіл, які блокують здатність

сперматозоїдів пенетрувати ооцит. Антигени, асоційовані із порушенням

акросомальної реакції, з молекулярною масою 17,5 кДа, експресуються на

акросомальній ділянці. Білковий антиген з молекулярною масою 68/70 кДа

виконує роль рецептора у взаємодії сперматозоїд-прозора зона [63]. Білки

фіброзної оболонки, поверхневий волокнистий білок та глікопротеїновий

антиген хвостика сперматозоїда з молекулярною масою 72 кДа є специфічними

антигенами, які пов'язані із його поступальним рухом, тому антитіла до них

імобілізують сперматозоїд [266]. Спермальні антигени з молекулярною масою

57, 58, 62, 63 та 66 кілодальтон (кДа) є найбільш імунодомінантними об'єктами,

які розпізнаються АСАТ у сироватці неплідних чоловіків та хлопців у

препубертатному віці з вадами яєчок [63]. За іншими даними, найбільш

імуногенними у таких пацієнтів є антигени білкової природи з молекулярними
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масами 90, 52, 40-45 кДа [285]. Виявлено, що спермальний антиген із

молекулярною масою 58 кДа найчастіше розпізнається антитілами хлопців із

крипторхізмом, рідше розпізнаються антигени з молекулярною масою 56, 57, 60,

62, 63, 67 кДа. У порівнянні із даними щодо дорослих чоловіків, критичними

для продукції АСАТ у хлопчиків з крипторхізмом є молекулярні маси 56-58 та

60-67 кДа. Антитіла у крові хлопців з анатомічними вадами реагують із

поверхневими антигенами зрілих сперматозоїдів, хоча у таких хлопців перед

дозріванням нативні антигени сперматозоїдів відсутні [254]. Виникає запитання,

чи це антитіла до справжніх антигенів сперматозоїдів, чи до подібних молекул

і на якому етапі статевого дозрівання вони з'являються? [118].

АСАТ визначалися і у хлопців без анатомічних вад, що можна пояснити

як індивідуальною схильністю до аутоімунних реакцій, особливо виразною у

препубертатному віці, так і слабко розвинутими механізмами ауторегуляції

імунної відповіді. Продукція циркулюючих натуральних АСАТ може бути

індукована бактерійними антигенами, які перехресно реагують із антигенами

сперматозоїдів, і мають до них молекулярну подібність [338]. При ЮІА

механізм втрати Т-лімфоцитами толерантності до аутоантигенів може

ґрунтуватися на перехресній реактивності або на індукованому запаленням

«розгортанню» епітопів [64]. Патогенні мікроорганізми ініціюють

аутореактивність: 1) активацією антимікробної відповіді імунної системи; 2)

молекулярною мімікрією; 3) поліклональною активацією. Мікробні

суперантигени провокують перехресну реакцію антигенів МНС класу ІІ з Т-

клітинними рецепторами на Т-клітинних лініях, праймованих для

аутореактивних епітопів. Це призводить до стимуляції імунітету та масового

синтезу цитокінів [65]. При ЮІА виявляли підвищення кількості CD5+ В-

лімфоцитів, які продукують антитіла як проти компонентів бактерійних стінок,

так і низькоафінні мультиспецифічні антитіла [34]. У недозрілих яєчках можуть

проявлятися епітопи із перехресною реактивністю, а знижений рівень

тестостерону, властивий хлопцям перед дозріванням, може бути додатковою

причиною неефективної імуносупресії, що полегшує утворення аутоантитіл.
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Припускають, що не слабка анатомічна секвестрація, а саме недостатня

імуносупресія є критичним моментом, який допускає аутоімунну реакцію у

препубертатному періоді. Під час дозрівання поверхня сперматозоїда підлягає

численним змінам (гліколізація, адсорбція, протеоліз і т.д.), внаслідок чого

з'являються зовсім нові антигенні структури, які не сприймаються імунною

системою як «свої», що може викликати формування АСАТ [118]. У хлопчиків

з ЮІА імунна система уже активована аутоантигенами та інфекційними

патогенами, що порушує індуктивний механізм підтримки бар'єру кров-яєчко.

В майбутньому це може спричинити імунопатологічні процеси в яєчках та їх

вивідних шляхах [64, 282].

Щодо хлопчиків з крипторхізмом, то на порушення фертильної функції в

майбутньому можуть вплинути, по-перше, відміна індуктивного механізму

підтримки бар’єру кров-яєчко і синтез АСАТ; по-друге, зниження рівнів

андрогенів у семінофорних тубулах і патологічний сперматогенез, по-третє -

підвищена тестикулярна температура. [84, 100, 120], У пацієнтів з

крипторхізмом в анамнезі навіть після вдалої орхідопексії підвищена

тестикулярна температура може впливати на функціональні властивості

сперматозоїдів, бо асоціюється із зростанням оксидаційного стресу і

пошкодженням ДНК сперматозоїдів; зниженням рівня інтратестикулярного

тестостерону, посилення апоптозу клітин яєчка; формування АСАТ [100, 264].

Тому вивчення механізмів формування аутоімунної відповіді у хлопців

препубертатного віку є таким важливим, що дозволяє елімінувати проблеми з

фертильністю після досягнення статевої зрілості [34].

4.2. Імуногенетичні маркери, асоційовані з антиспермальним

антитілоутворенням у хлопчиків з крипторхізмом

Враховуючи, що крипторхізм має вроджений характер, а отже

аутоантитілоутворення при ньому може бути асоційоване з HLA-антигенами II-
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го класу (DR, DQ сублокуси), було вирішено дослідити також алелі цих

антигенів. Ми визначили, що поява АСАТ при крипторхізмі чітко корелювала з

наявністю тільки DRB1*08 (табл.4.2).

Аналізуючи результати обстежень, можна зробити висновок, що алель

DRB1*08 є імуногенетичним маркером схильності до цього захворювання і

розвитку аутоімунних маніфестацій при крипторхізмі. Це особливо важливо,

враховуючи те, що з HLA-DRB1 пов’язують розвиток аутоімунних

ендокринних, ревматичних, неврологічних, шкірних і гастроентерологічних

захворювань. Окрім асоціації з аутоантитілоутворенням, HLA-антигени II-го

класу беруть участь в інших механізмах регуляції імунної відповіді, зокрема

здійснюють презентацію антигенів T-лімфоцитам-хелперам CD4+. Водночас,

сам HLA-DRB1*08 часто асоціюється з розвитком первинного біліарного

цирозу – захворювання з доведеним аутоімунним генезом [82].

Результати HLA-типування, подані у таблиці 4.2, показали статистично

вірогідну відмінність між групою АСАТ-позитивних хлопчиків з

крипторхізмом та групою АСАТ-негативних хлопчиків з цією ж патологією

тільки за DRB1*08 (χ2=4,85, р<0,05). Із всіх визначених нами алелей сублокусу

HLA- DR: B1*01,*03, *04, *07, *08, *11, *12, *13, *14, *15, *16, B3*01/02/03,

B4*01, B5*01 та HLA-DQ: B1*02, B1*03, B1*05 тільки HLA-DRB1*08

статистично вірогідно корелював із наявністю антиспермальних антитіл у

хлопчиків з крипторхізмом. Частота виявлення гену HLA-DQ B1*06 також

корелювала з крипторхізмом (χ2 = 3,86, p< 0,0493).

Такі дослідження вперше були проведені нашою науковою групою у

представників кавказької популяції населення [225, 372]. Донедавна

популяційний аналіз експресії алелі HLA-DRB1 вивчався лише в японській

популяції. Результати цих досліджень виявили асоціацію її експресії із

захворюваністю на крипторхізм. Досі було відомо, що лише експресія алелей І-

го класу системи HLA (HLA-A11, -A23 та A-29) є фактором ризику для

крипторхізму.
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Таблиця 4.2

Частота виявлення алелей HLA-антигенів у хлопчиків з

крипторхізмом

Алелі HLA-антигенів АСАТ + (n=20) АСАТ – (n=37) χ2 р

DQB1*02 8 11 0,62 0,4325

DQB1*03 9 25 2,75 0,0974

DQB1*05 7 20 1,89 0,1691

DQB1*06 9 8 3,86 0,0493

DRB1*01 5 11 0,14 0,7045

DRB1*03 6 7 0,91 0,3413

DRB1*04 2 9 1,71 0,1909

DRB1*07 4 7 0,01 0,9214

DRB1*08 4 1 4,85 0,0276

DRB1*11 6 13 0,15 0,6947

DRB1*12 1 1 0,20 0,6528

DRB1*13 5 6 0,64 0,4226

DRB1*14 1 2 0,00 0,9478

DRB1*15 5 8 0,08 0,7717

DRB1*16 0 5 2,96 0,0852

DRB3*01/02/03 13 27 0,39 0,5300

DRB4*01 8 16 0,06 0,8129

DRB5*01 6 11 0,00 0,9830
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Ці алелі були маркерними у хворих крипторхізмом, бо перехресно

реагували з рецепторами до ЛГ та інших гонадотропних гормонів, присутніми

на клітинах Лейдіга плодів чоловічої статі за принципом молекулярної мімікрії

[83]. Саме ці асоціації стали причиною проведення нами досліджень І-го класу

системи HLA у хлопчиків з крипторхізмом.

HLA-антигени I-го класу здійснюють презентацію цитотоксичним Т-

лімфоцитам (CD8+) відповідних антигенів (вірусних, пухлинних,

трансплантаційних, аутоантигенів, тощо). Крім CD8+, цитотоксичну функцію в

організмі можуть виконувати НК (лімфоцити CD3-CD16+CD56+), які мають

властивість спонтанно вбивати клітини-мішені. Також НК беруть участь в

імунорегуляційних процесах. Рецептори на НК можуть зв’язуватися з

лігандами молекул МНС класу І. До цих рецепторів належить родина KIR. Ці

рецептори допомагають НК-клітинам не лише знищувати патологічно змінені

клітини, але і запобігають цитотоксичній дії НК-клітин на нормальні клітини

організму [130].

KIR–и – це родина, яка складається приблизно із 15-ти щільно зчеплених

генів, розташованих на хромосомі 19q13,4, які кодують інгібіторні та

активаторні рецептори, експресовані НК-клітинами та субтипами λδ+ Т-

лімфоцитів та αβ+ Т-лімфоцитів (клітин пам'яті та ефекторних). Причина

різноманітності KIR та механізм, яким вони сприяють передачі сигналів НК-

клітинам та Т-лімфоцитам є важливим, але недостатньо вивченим. Асоціації з

різними комбінаціями HLA-KIR, включаючи інгібіторні та активаторні KIR, є

описаними. Дані літератури доводять, що хвороба може бути модифікована

специфічними взаємодіями KIR–ліганд швидше, ніж глобальною відповіддю

НК-клітинами чи Т-клітинами. Ліганди для активаторних KIR часто бувають

«невловимими» через свою велику подібність до деяких агоністів інгібіторних

рецепторів, що часто створює неможливість ідентифікації зв’язування до HLA

класу І. Існують комбінації HLA- KIR, які запобігають активації аутоагресії

НК-клітин та Т-клітин, але існують і такі, які, навпаки, асоційовані із ризиком

розвитку аутоімунітету. Гіпотетичним механізмом є взаємодія з дендритними
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клітинами та макрофагами, яка може регулювати активацію НК-клітин і

впливає на продукцію цитокінів, цитотоксичність та стимуляцію Тх1-профілю

імунної відповіді. Стимуляція НК-клітин є небезпечною при аутоімунізації і

може бути спровокована хронічним запаленням. KIR3DS1 стимулюють

продукцію цитокінів НК-клітинами, що веде до запалення [289].

Гаплотипм KIR володіють гігантським поліморфізмом. Різні гаплотипи

несуть різне число генів KIR, деякі з кількома або взагалі без активаторних KIR

(гаплотип А), а інші з кількома активаторними KIR (гаплотип В). Кожна НК-

клітина несе свій власний репертуар KIR. Регуляція активності НК-клітин може

бути HLA-незалежною, тобто НК-клітини можуть активуватися простіше, ніж

ніж за допомогою експресії KIR, недостача яких може компенсуватися

експресією інших інгібіторних рецепторів (CD94-NKG2A, який зв’язує

некласичні HLA-антигени сублокусу E, чи NKR-P1 рецептор у мишей, який

широко експресує лектин С1r- b С-1типу, інгібуючий активацію НК-клітин).

Експресія активаторних KIR на Т-лімфоцитах перебуває у синергізмі із

сигналами, які передаються через Т-клітинний рецептор (TCR – T-cell receptor)

що активує імунну систему. KIR2DS2, який експресований на великому

відсотку Т-клітин CD4+CD28- при РА з васкулярними ускладненнями, є

генетичним фактором ризику цієї хвороби. Т-клітини з недостачею DAP12 та

експресією KIR2DS2 костимулюють TCR-сигнали, які, не дивлячись ні на що,

стимулюють секрецію цитокінів. Із таким ефектом пов’язані також KIR2DS3,

KIR2DS4 та KIR2DS5. HLA-ліганди для яких є невизначеними, але всі ці три

KIR-и передають сигнали через DAP12 [289].

Саме тому, що поліморфізм KIR асоційований із розвитком аутоімунної

патології, у хворих крипторхізмом було доцільним вивчити у них гени KIR. Ми

визначили, що у хлопчиків з крипторхізмом при наявності АСАТ виявлявся ген

KIR-2DS5 (табл.4.3).

Таким чином, ми виявили, що гаплотип за геном 2DS5 у хворих на

крипторхізм, можливо, обмежує функції природних кіллерів та впливає на
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Таблиця 4.3

Частота виявлення генів KIRs у хлопчиків з крипторхізмом

Гени KIR АСАТ + (n=31) АСАТ – (n=70) χ2 р

2DL1 31 70 - -

2DL2 14 32 0,001 0,9590

2DL3 26 60 0,06 0,8101

2DL5A 9 30 1,73 0,1881

2DL5B 10 22 0,01 0,9341

3DL1*001-002 17 45 0,81 0,3684

3DL1*00401-00402 15 22 2,66 0,1028

2DS1*001 0 0 - -

2DS1*002-004 6 25 2,70 0,1002

2DS2 16 32 0,30 0,5840

2DS3 10 23 0,001 0,9528

2DS4*fl 13 22 1,05 0,3061

2DS4*del 25 60 0,41 0,5199

2DS5 4 22 3,86 0,0495

3DS1 6 25 2,70 0,1002

поляризацію імунної відповіді в цілому, сприяючи її спрямованості за Тх2-

типом і синтезу АСАТ. Підтвердженням нашого припущення є той факт, що

зниження частоти гена KIR-2DS5 також визначили при іншій аутоімунній

хворобі - апластичній анемії [225].



153

Кореляційний аналіз дозволив визначити, що у хлопчиків із крипторхізмом

без АСАТ експресія гена 2DS5 істотно позитивно корелює з антигеном HLA II-

го класу – DRB1*08 (R=0,412412, р=0,0154), а також DRB1*12 (R=0,412412,

р=0,0154) і DRB1*15 (R=0,499664, р=0,0026). При виявленні АСАТ подібна

кореляція була відзначена між експресією КІR-2DS5 і наявністю DRB1*07

(R=0,52, р=0,0022). Таким чином, KIR-2DS5 може бути стримуючим чинником

на підвищення експресії DRB1*08 з метою обмеження аутоантитілоутворення.

Отже, крипторхізм може бути причиною появи в дітей у крові

антиспермальних антитіл, що в подальшому може спровокувати непліддя в

дорослому віці. При чому наявність у таких осіб гена DRB1*08 і гаплотипу

KIR-2DS5 може сприяти реалізації аутоімунного механізму при цій патології.

4.3 Імунна реактивність у хворих на варікоцелє (в динаміці хірургічного

лікування)

Варікоцелє - венозне розширення вен сім’яного канатика - також є доволі

поширеною причиною чоловічого непліддя. Венозний застій сприяє

продовженню експозиції імунокомпетентних клітин до спермальних антигенів,

що при імуносупресивному статусі в організмі може спричинити синтез АСАТ.

З усіх первинних причин чоловічого непліддя варікоцелє становить 40%, а при

вторинному неплідді 80%-ти чоловікам ставиться цей діагноз. Порушення

кровопостачання і терморегуляції в яєчку призводять до суттєвих змін у

еякуляті. Порушується морфологічна будова сперматозоїдів, погіршується їх

рухливість, знижуєтьс їх загальна кількість. Важливу роль у розвитку непліддя

при варікоцелє відіграє імунна система. Основні теорії щодо його виникнення

асоційовані з імунними механізмами. До них належать: дисбаланс між

активними формами кисню та антиоксидантами в еякуляті, який викликає

пошкодженням ДНК в сперматозоїдах; зміна цитокінового профілю; синтез

АСАТ [358].
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Діагноз варікоцелє встановлюється при клінічному обстеженні та

підтверджується кольоровою доплерографією. Алгоритм його діагностики та

класифікація визначені ВООЗ [378].

Вища поширеність варікоцелє при вторинному чоловічому неплідді

свідчить про те, що при цьому захворюванні сперматогенез прогресивно

погіршується з часом, бо при цій хворобі відбувається атрофія яєчок. При

патоморфологічному дослідженні яєчок хворих на варікоцелє виявлено багато

апоптичних клітин. Виявлене при варікоцелє непліддя характеризується оліго-

астено- та/або тератоспермією, може супроводжуватися підвищенням рівня

ФСГ. Найчастіше дане захворювання проявляється в юнацькому віці, тому

своєчасне виявлення та операційне лікування з подальшою консервативною

терапією часто дозволяє уникнути вищеописаних наслідків. Основні зміни, які

відбуваються після варіцелектомії: підвищення кількості сперматозоїдів у 1 мл

та їх загальне число в еякуляті та суттєво нижчі рівні апоптозу в біопсійному

матеріалі з яєчок [320].

При обстеженні 22 хлопців (вік 16-20 років) з варікоцелє АСАТ у

сироватці крові були визначені тільки в одному випадку, а у двох – у сім'яній

рідині. У одного пацієнта АСАТ були виявлені одночасно в крові, і у сім'яній

рідині. У пацієнтів з варикоцелє наявність АСАТ у крові і сім'яній рідині не є

характерним, тоді, як зміни у спермограмі діагностовано у половини хворих.

Водночас, при дослідженні еякуляту у хворих на варикоцелє азооспермія

була діагностована в одного чоловіка (4,55%), олігозооспермія – в 4 (18,18%),

оліго-астенозооспермію – у 2 (9,09%), астенозооспермію – у 4 (18,18%),

лейкоспермію – у 2 (9,09%). Загалом кількісні і якісні зміни сперматозоїдів

були виявлені у 11 (50%) пацієнтів.

Ми спостерігали 9 пацієнтів з варікоцелє, яким було проведене хірургічне

втручання в умовах урологічного відділення. У всіх чоловіків було

діагностовано лівобічне варікоцелє і була проведена лапароскопічна лівобічна
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резекція внутрішньої сім’яної вени. Проте, через 1,5-2 роки фертильність не

відновилася. АСАТ у цих 9-ти пацієнтів були виявлені у незначному відсотку.

Невідновлення фертильності після проведеного хірургічного лікування

дозволила припустити, що одним із патогенетичних чинників порушення

репродуктивної функції у цих пацієнтів може бути зміна імунної відповіді.

Зважаючи на те, що до операції лише у двох чоловіків (22,2%) у сироватці крові

були присутні АСАТ, ми припустили переважання змін клітинного імунітету.

Тому була проаналізована кількість лімфоцитів різних субпопуляцій, а також

цитокіновий профіль у крові й сім'яній рідині цих пацієнтів до операції та після

неї з метою моніторингу можливих змін. Відзначено, що до операції у цій групі

хворих була підвищена відносна кількість циркулюючих CD3+-, CD4+CD25+- і

CD4+CD25--лімфоцитів, проте, лише збільшення загальної кількості

CD4+CD25+-клітин було статистично вірогідним. У післяопераційному періоді

усі ці показники практично не відрізнялися від показників контрольної групи.

Визначено вірогідне кількісне зниження популяції CD4+CD25+-лімфоцитів до

значень, властивих здоровим донорам (Т=3,00, Z=2,310161, p=0,02088)

(табл.4.4). При визначенні цитокінів у сироватці крові виявлено, що в чоловіків

із варікоцелє до операційного лікування в сироватці крові була низька

концентрація ІЛ-1β, підвищена ІЛ-18 і ІФН-γ. Після операції рівень цих

цитокінів відповідав нормі. Водночас, вірогідні зміни можна було відзначити

тільки щодо вмісту ІЛ-18 (Т=5,00, Z=2,073221, р=0,038153), оскільки середнє

значення ІЛ-1β було обумовлено значним зростання концентрації у двох

пацієнтів (18%), а рівень ІФН-γ знижувався в одних чоловіків (42%), а в інших

(58%), навпаки, підвищувався (табл. 4.5). Як і у сироватці, зміни концентрацій

інтерлейкінів були виявлені і у сім’яній рідині. Доопераційні зміни

констатовано у рівнях: ІЛ-1β був знижений (33,053±30,32 пг/мл, в контролі

75,13±18,11 пг/мл, р < 0,05), ІЛ-6 - підвищений (97,18±92,20 пг/мл, в контролі

27,49±19,76 пг/мл, р < 0,05), ІЛ-18 – також підвищений (22,84±8,719 пг/мл, в

контролі 9,62±5,61 пг/мл, р < 0,05). Після хірургічного втручання вміст цих

цитокінів, за середніми показниками, повертався до норми (табл. 4.5).
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Таблиця 4.4

Субпопуляції лімфоцитів та їх активаційні маркери у хворих на варікоцелє

до і піля хірургічного лікування (М ± SD)

Показники

Хворі на варікоцелє (n=22)
Контроль

(n=21)
до операції

(n=13)

після операц.

(n=9)

CD3+
% 73,44±7,78* 66,44±6,93 66,95±7,79

Г/л 1,704±0,609 1,299±0,353 1,452±0,541

CD8+
% 30,44±6,58 24,00±5,02 26,91±6,92

Г/л 0,710±0,350 0,481±0,221 0,578±0,279

CD4+
% 41,89±5,06 40,00±9,70 38,91±5,52

Г/л 0,961±0,388 0,748±0,216 0,820±0,307

CD16(56)+
% 15,33±8,11 20,67±8,02 20,52±5,65

Г/л 0,335±0,156 0,427±0,228 0,443±0,150

CD19+
% 9,89±3,30 11,22±3,63 10,33±2,71

Г/л 0,233±0,106 0,217±0,071 0,228±0,096

CD3+HLA-DR+
% 5,67±2,12 4,56±2,07 5,00±3,36

Г/л 0,128±0,053 0,090±0,053 0,109±0,092

CD3-HLA-DR+
% 11,22±3,46 11,89±3,52 11,19±2,68

Г/л 0,246±0,091 0,227±0,075 0,240±0,093

CD4+CD25+
% 24,89±6,85* 18,89±11,38 15,81±6,94

Г/л 0,564±0,193* 0,340±0,167♦ 0,357±0,185

CD4+CD25-
% 14,33±8,11* 18,22±8,26 21,24±7,31

Г/л 0,346±0,272 0,371±0,207 0,458±0,216

Примітки: * – вірогідність різниці порівняно з контролем (р < 0,05; U-

критерій Mann–Whitney); ♦ – вірогідність різниці порівняно з доопераційними

показниками (р < 0,05; Wilcoxon тест).
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Таблиця 4.5

Цитокіни у сироватці крові і сім'яній рідині (s) у хворих на варікоцелє до і

піля хірургічного лікування (М ± SD)

Показники
Хворі до

операції (n=13)

Хворі після

операції (n=9)

Контроль

(n=21)

ІЛ-1β (пг/мл) 1,28±1,20* 4,56±4,00 3,57±2,65

ІЛ-6 (пг/мл) 4,98±6,53 3,08±3,00 2,17±1,55

ІЛ-10 (пг/мл) 0,78±1,72 20,31±19,89 1,19±1,85

ІЛ-18 (пг/мл) 303,90±120,44* 163,95±89,25♦ 198,67±145,79

ТФР-β1 (пг/мл) 494,521±191,81 485,864±103,49 485,22±80,76

ФНП-α (пг/мл) 2,41±1,44 2,93±3,17 3,34±2,01

ІФН-γ (пг/мл) 18,23±12,60* 18,90±17,50 8,57±7,20

sІЛ-1β (пг/мл) 33,053±30,32* 187,86±98,31 75,13±18,11

sІЛ-6 (пг/мл) 97,18±92,20* 72,82±66,85 27,49±19,76

sІЛ-10 (пг/мл) 12,34±7,89 21,51±23,47 11,78±3,69

sІЛ-18 (пг/мл) 22,84±8,71* 10,81±5,48♦ 9,62±5,61

sТФР-β1 (пг/мл) 94,15±33,81 132,50±43,61 116,28±47,97

sФНП-α (пг/мл) 21,71±17,25 15,11±9,69 12,39±4,40

sІФН-γ (пг/мл) 64,071±15,57 66,80±14,69 59,76±18,01

Примітки: * – вірогідність різниці порівняно з контролем (р < 0,05; U-критерій

Mann–Whitney); ♦ – вірогідність різниці порівняно з доопераційними

показниками (р < 0,05; Wilcoxon тест).
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Проте, тільки концентрація ІЛ-18 знижувалася вірогідно (Т=4,00,

Z=2,191691, р=0,028403). Цитокіни ІЛ-1β та ІЛ-6 є маркерами цитокін-

опосередкованого оксидативного стресу. ІЛ-1β відіграє важливу роль у

регуляції нормальної тестикулярної функції, впливаючи на проліферацію як

гермінативних клітин, так і клітин Лейдіга і Сертолі. Зниження його рівня

небезпечне для фертильності, бо цей цитокін не тільки стимулює сперматогенез,

але і впливає на густину еякуляту та морфологію сперматозоїдів. ІЛ-6 у

підвищеній концентрації є асоційованим із наростанням оксидаційного стресу.

ІЛ-10 в нормальній концентрації є необхідним для функціонування бар'єру

кров-яєчко, проте у підвищеній концентрації може пригнічувати біологічні

процеси в еякуляті. ІЛ-18 є прозапальним цитокіном - маркером гострого

запалення і активації вродженого імунітету [320]. У зв'язку із тим статистично

достовірні післяопераційні зміни (підвищення рівня ІЛ-1β, зниження рівня ІЛ-6

та ІЛ-18 як у сироватці крові, так і у сім'яній рідині) дають оптимістичний

прогноз для фертильності пацієнтам з варікоцелє. Підвищення рівня ІЛ-10 після

операції у обидвох біологічних рідинах пацієнтів свідчить, що операція не є

безперечно рекомендованою для покращення фертильності.

Після хірургічного лікування АСАТ у позитивних пацієнтів цієї групи вже

не визначалися. Водночас, у двох інших пацієнтів (22,2%) АСАТ були виявлено

в крові у віддалені терміни після операції. У двох осіб (22,2%) було визначено

АСАТ в сім’яній рідині до операції і в жодної – після.

Згідно з сучасними критеріями ВООЗ, результати спермограми

нормалізувалися у п’яти з дев’яти чоловіків (56%) з варікоцелє.

Таким чином, майже за всіма досліджуваними критеріями відзначено

позитивний вплив хірургічного лікування хворих на варікоцелє. Але проблема

непліддя залишилася. Отже, інші, невідомі нам, чинники можуть впливати на

кінцевий результат. Цитокінопосередкований оксидаційний стрес є

гіпотетичною причиною формування непліддя. Підвищена експресія ІЛ-1β та

ІЛ-6, які є прозапальними медіаторами, відображає порушення цитокінової
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регуляції диференціації сперматозоїдів що могло стати однією з причин

невідновлення плідності після проведеного хірургічного лікування [144].

Більшість дослідників стверджують, що при варікоцелє власне оксидативний

стрес, аберантне ремоделювання (компактизація) хроматину та абортивний

апоптоз можуть в результаті призводити до пошкодження ДНК у

сперматозоїдах. На посилення апоптозу клітин у тканині яєчок впливають:

зміна концентрації внутрішньоклітинного кальцію, гіпоксія, зниження рівня

андрогенів, експозиція до токсинів, підвищення рівня апоптозного фактора ІЛ-6

та інші гонадальні чинники [320]. Для прогнозування формування

імунозалежного непліддя у хворих з варікоцелє та навіть після варіцелектомії

пропонують визначати у цих хворих показники оксидативного стресу –

супероксиданіон, гідроксильні групи, пероксиди, гідропероксиди, оксид азоту,

а також антиоксиданти супероксиддисмутазу, глутатіонпероксидазу, каталазу

та білки теплового шоку [32].

Нами було проведено визначення продукту пероксидного окиснення

ліпідів – малонового диальдегіду. Його рівень у сироватці крові до

операційного лікування склав 3,01±0,30 мкмоль/л, що істотно перевищувало

нормальні показники (1,42±0,20 мкмоль/л) на 111,97%. У віддалені терміни

після операційного лікування концентрація МДА практично не змінилася і

склала 3,19±0,39 мкмоль/л (Z=0,845154, p=0,398025), що вказувало на

подальшу можливу напруженість оксидаційного стресу в цих хворих і його

негативний вплив на фертильність.

Для загальної оцінки внеску всіх проаналізованих показників імунної

реактивності у непліддя обстежених пацієнтів був обраний метод

багатовимірного дискримінантний аналіз. Згідно з кінцевими результатами

аналізу дискримінантних функцій (табл.4.6) найвищий внесок (у загальну

дискримінацію) щодо негативного для фертильності результату операції

вносить вміст в сім’яній рідині ІЛ-1β та ІЛ-18.
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Таблиця 4.6

Результати дискримінантного аналізу щодо внеску імунологічних

показників у негативні для фертильності наслідки хірургічного лікування

хворих на варікоцелє

Імунологічні

показники

Підсумки аналізу дискримінантних функцій. Крок 7, Змінних у

моделі: 7; Лямбда Wilks: ,08536 прибл. F (7,22)=33,675 p< ,0000

Лямбда

Wilks

Окрема

лямбда

F-виключ.

(1,22)
p-рів. Толер.

1-толер.

(R-кв.)

sІЛ-18 0,282260 0,302428 50,74461 0,000000 0,461798 0,538202

sІЛ-1β 0,280552 0,304269 50,30446 0,000000 0,260051 0,739949

sІЛ-6 0,118157 0,722454 8,45175 0,008169 0,633600 0,366400

CD16(56)+% 0,135784 0,628670 12,99450 0,001573 0,571947 0,428053

ТФР-β1 0,088975 0,959403 0,93091 0,345112 0,751112 0,248888

sІЛ-10 0,100186 0,852049 3,82011 0,063467 0,373133 0,626867

sФНП-α 0,096307 0,886362 2,82056 0,107212 0,276521 0,723480

Також важливим критерієм можна вважати рівень ІЛ-6 у сім’яній рідині.

Цікавим виявився факт, що кількість CD4+CD25+-клітин у кінцевий результат

статистичного опрацювання не увійшла.

Таким чином, нами було визначено, що не антиспермальні антитіла та

зміни субпопуляційного складу лімфоцитів, а цитокіни та показники

оксидаційного стресу є вирішальними у формуванні імунозалежного непліддя у

хворих з варікоцелє.
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Резюме до розділу 4.

Крипторхізм за найновішими даними можна розцінювати як

органоспецифічну аутоімунну хворобу, а продукція АСАТ асоційована з

імуногенетичними особливостями. У них виявлено найвищий рівень

антиспермальних антитіл ізотипу ІgA, а у хлопчиків з ювенільним

ідіопатичним артритом – IgM, отже, при крипторхізмі переважає Т-залежна

продукція антитіл, а при ювенільному ідіопатичному артриті – Т-незалежна. У

хлопчиків з ювенільним ідіопатичним артритом сайт прикріплення до голівки

сперматозоїда зустрічався частіше, ніж у хлопчиків з крипторхізмом, сайт

прикріплення до кінця хвостика в обидвох групах виявлявся на одному рівні.

Концентрація антиспермальних антитіл та їх ізотипи вказують на те, що їх

синтез при крипторхізмі носить специфічний характер, а при ювенільному

ревматоїдному артриті антиспермальні антитіла синтезуються, найімовірніше, в

результаті перехресних реакцій і є натуральними. Щодо сайтів зв’язування

виявлених АСАТ, то ми припускаємо, що вони залежать, по-перше, від віку

пацієнтів – препубертатного, коли антигени ще знаходяться на стадії дозрівання,

а, по-друге, від ступеня їх імуногенності, особливо убіквітарних

перехреснореактивних детермінант на голівці сперматозоїда. Механізм

розвитку непліддя при крипторхізмі грунтується на порушенні цілісності

гемато-тестикулярного бар’єру і появи АСАТ. Щодо ризику розвитку непліддя

на тлі системної аутоімунної патології, то воно залежить від епітопної

специфічності та перехресної реактивності АСАТ.

Наявність у хлопчиків з крипторхізмом гену DRB1*08 і гену KIR-2DS5

сприяє запуску аутоімунного механізму при цій патології, що створює ризик

формування АСАТ і порушень репродуктивної функції у дорослому віці.

Аналіз кореляційного зв’язку між спряженою експресією цих генів і

аутоантитілогенезом підтверджує асоціацію крипторхізму з аутоімунітетом.
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Щодо хлопців з варікоцеле, то рівень АСАТ у обстеженій нами групі був

незначний, проте суттєво змінені певні імунологічні та біохімічні параметри.

Ми вважаємо, що за ризик формування непліддя у хлопців після варіцелектомії

у найбільшій мірі відповідають показники оксидаційного стресу (МДА) та

високий рівень у сім'яній рідині ІЛ- 6, 18. У віддалені терміни після

операційного лікування концентрація МДА практично не змінилася. Це вказує

на подальшу напруженість оксидаційного стресу у цих хворих і можливість

його негативного впливу на фертильність. Інших даних щодо виявлення у

хворих на варікоцелє автоімунного компоненту ми не виявили.

Незважаючи на те, що як крипторхізм, так і варікоцелє створюють умови

для розвитку аутоімунних реакції проти спермальних антигенів і асоціюються з

розвитком непліддя, імунні механізми порушення репродуктивної функції при

цих захворюваннях відрізняються. За результатами досліджень, викладених у

підрозділі 4.1. одним з основних імунопатогенетичних механізмів непліддя,

асоційованого з крипторхізмом, є АСАТ. Крім того, це захворювання

асоціюється з імуногенетичним маркером: спряженою експресією виявлених

нами алелей HLA-KIR. У пацієнтів з варікоцелє АСАТ не є основним

імунопатогенетичним чинником, залученим у розвиток порушення

репродуктивної функції. Це дозволило нам припустити, що в імунопатогенез

непліддя на тлі варікоцелє залучені інші механізми - реакції клітинного

імунітету із прозапальним профілем синтезованих ними цитокінів та

оксидаційний стрес. Це дало підстави для формування алгоритму досліджень

пацієнтів з цими захворюваннями.
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РОЗДІЛ 5.

АУТОАНТИТІЛОГЕНЕЗ У ЧОЛОВІКІВ З РІЗНИМИ ФОРМАМИ

ІМУНОЗАЛЕЖНОГО НЕПЛІДДЯ

5.1 Антиспермальні антитіла у дорослих чоловіків з різними формами

імунозалежного непліддя

Як зазначалося вище. одним з імунологічних факторів, що призводять до

непліддя, є синтез антиспермальних антитіл. Причини появи АСАТ у чоловіків

можуть бути різними, багато з них залишаються невідомими. АСАТ можуть

призводити до непліддя, пошкоджуючи рух сперматозоїдів чи взаємодію гамет,

або запускаючи антитілозалежні клітинні механізми, що порушують

імунологічну привілейованість яєчок та їх вивідних шляхів. До антигенів на

сперматозоїдах, які викликають аутоантитілоутворення і є небезпечними для

фертильності, відносяться у першу чергу акросомальні антигени (див. розділ 4).

Відомо, що синтезовані в ячках сперматозоїди потім потрапляють в епідидимус

(додаткову залозу). Виявлено, що на акросомі епідидимальних сперматозоїдів

експресуються інші антигени, зокрема група Ts4 глікопротеїнової природи, які

також відіграють важливу роль у взаємодії сперматозоїд-яйцеклітина [173].

Продукція сперматозоїдів є дуже активним клітинним процесом, який

відображає загальний стан здоров’я. У чоловіків із захворюваннями внутрішніх

органів (нирок, печінки, легень), ендокринної, сечостатевої системи, а також

шкірними, серцево-судинними хворобами, аутоімунною патологією часто

виникають зміни у функції яєчок, їх сперматозоїди мають вищий рівень

аномалій, ніж здорові [294].

На системні захворювання, як причину непліддя, вказується у класифікації

ВООЗ і топічній класифікації, яка розповсюджена у США. Оскільки біля 15%

генів, які входять у геном чоловіка, асоційовані з репродуктивними процесами,

можна припустити, що й інші генетично детерміновані хвороби можуть бути

пов’язані з дефектами фертильності. Взаємозалежність між фертильністю і
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станом здоров'я посилює багато супутніх факторів. Ожиріння, паління,

медикаментозне лікування негативно впливають як на параметри еякуляту, так і

стан здоров’я в цілому. Брак даних щодо усіх компонентів патогенезу багатьох

хвороб ускладнює вивчення зв'язку між соматичним та репродуктивним

здоров’ям. Номенклатура патологічних змін еякуляту (ВООЗ, 2010):

олігозооспермія - концентрація сперматозоїдів менше 15 х 106/ млн; загальна

кількість сперматозоїдів менше 39 х 106/ млн; астенозооспермія - менше 32%

поступово рухливих сперматозоїдів; тератозооспермія - менше 4%

морфологічно нормальних сперматозоїдів; оліго-астено-тератозооспермія -

порушення усіх трьох параметрів; азооспермія - немає сперматозоїдів в

еякуляті; криптозооспермія - відсутність сперматозоїдів в свіжому еякуляті, але

виявлення сперматозоїдів в осаді; аспермія - немає еякуляту; лейкоспермія

(лейкоцитоспермія) - більше 1 х 106/млн лейкоцитів в еякуляті.

Нами було обстежено три групи дорослих неплідних чоловіків: 1-ша група

із системними аутоімунними захворюваннями (СЗСТ) – 17 осіб; 2-а група з

хронічними запальними захворюваннями (хвороби травного тракту, органів

дихання) – 9 пацієнтів; 3-я група з ідіопатичним непліддям - 13 чоловіків; 4-а

група - практично здорові чоловіки, дружини яких мали в анамнезі 2-3

спонтанні викидні - 8 осіб.

У першу чергу ми оцінювали спермограму. Аналіз еякуляту має

принципове значення для діагностики та визначення ступеня тяжкості

чоловічого фактора непліддя. Але, хоча воно грунтується на зміні кількісних

параметрів еякуляту, важливе значення мають функціональні дефекти. Аналіз

еякуляту повинен бути виконаний відповідно до інструкції ВООЗ в

стандартизованій формі [377]. Він включає визначення об’єму, рН, в’язкості

еякуляту; загальної кількості, рухливості, морфології і параметрів

сперматозоїдів. Достовірності аналізу здатні перешкодити такі чинники: 1)

невідповідний збір або транспортування еякуляту; 2) антибіотикотерапія або

лихоманка перед збором еякуляту. Сперматогенез у людини триває майже 3

місяці, а вплив екзогенних чинників може зберігатися протягом 2-3 місяців.
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Оцінку еякуляту проводили згідно з рекомендаціями ВООЗ (2010). У

пацієнтів всіх обстежених груп була знижена кількість нормальних

сперматозоїдів та їх рухливість (табл.5.2). Найбільшою мірою зазначені

відхилення від норми зареєстровано у пацієнтів із хронічними запальними

захворюваннями. У хворих із аутоімунними захворюваннями було виявлено

найвищий показник лейкоцитоспермії, що вказує на можливий тривалий

запальний процес (орхіт). При обстеженні хворих із аутоімунною патологією

астенозооспермію виявили у 6 (35,29%) пацієнтів, лейкоспермію – в 11

(64,71%). При хронічних запальних захворюваннях оліго-астенозооспермія

була визначена у 2 (22,22%) хворих, азооспермія – в одного (11,11%),

астенозооспермія – у 4 (44,44%), лейкоспермія – у 2 (22,22%). При

ідіопатичному неплідді олігозооспермію діагностували в одного пацієнта

(7,69%), оліго-астенозооспермію – у трьох (23,07%), астенозооспермію – у 3

(23,07%), лейкоспермію – в 1 (7,69%). У чоловіків, дружини яких мали по 2-3

ранніх викидні, у спермограмі було визначено астенозооспермію – у чотирьох

випадках (50%) (табл. 5.1)

Загалом кількісні і якісні зміни сперматозоїдів були виявлені: у групі

чоловіків з аутоімунними хворобами - у 6-ти пацієнтів (35,3%); у групі

чоловіків із хронічними запальними захворюваннями - у 7-ми пацієнтів (77,8%);

у групі чоловіків з ідіопатичним непліддям - у 7-ми пацієнтів (53,9%); у групі

чоловіків, дружини яких мали по 2-3 ранніх викидні - у 4-ох чоловіків (50%).

Частота змін сперматозоїдів в еякуляті не відрізнялася в обстежених

групах. Водночас, лейкоспермія була значно частіше у хворих із аутоімунною

патологією, порівняно з пацієнтами із хронічними запальними хворобами

(χ2=4,25, р=0,0393), ідіопатичним непліддям (χ2=9,98, р=0,0016) і чоловіками,

дружини яких мали декілька ранніх викиднів (χ2=6,47, р=0,0110). У неплідних

чоловіків із супутньою аутоімунною патологією кількісний показник

лейкоцитів у спермі вірогідно перевищував показники усіх інших груп.
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Таблиця 5.1

Оцінка спермограми у неплідних чоловіків з різною супутньою патологією

(М ± SD)

Показники

Причина непліддя Чоловіки

дружин з

викидня-

ми (n=8)

Конт-

роль

(n=16)

СЗСТ

(n=17)

Хрон.

запальні

хвор. (n=9)

Ідіопатичне

непліддя

(n=13)

Кількість

сперматоз.

в 1 мл (млн.)

70,18±25,4

8

52,90±67,16 56,92±55,77♦
55,88±

21,32

77,25±

35,96

Кількість

сперматоз. в

еякуляті

(млн.)

225,82±38,

35

190,10±

325,93*♦

161,69±

124,65*♦

221,50±

90,30

364,44

±

268,33

Рухливість

(%)

43,06±13,5

0*

26,11±14,79

*♦
34,38±17,20*

37,50±

8,88*#

57,31±

13,59

Кількість

морф. норм.

сперм. (%)

38,06±14,3

3*

30,67±21,34

*
41,08±24,21*

37,50±

15,32*

68,94±

13,93

Лейкоцити (у

полі зору)

26,18±

21,63*♦#
5,22±6,50 1,92±2,81

2,20±0,8

4

2,31±

1,82

Аглютинація

(кільк. осіб)
11 2 7 1 8

Примітки: * – вірогідність різниці порівняно з контролем (р < 0,05).

♦ – вірогідність різниці порівняно з аутоімунними

захворюваннями (р < 0,05); # – вірогідність різниці порівняно із хронічними

запальними захворюваннями (р < 0,05)

У всіх обстежених пацієнтів також було проведено дослідження АСАТ у

сироватці крові й еякуляті (табл.5.2).
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У контрольній групі, яку складали здорові плідні чоловіки, АСАТ у

вказаних біологічних матеріалах не виявлено. Ми відзначили, що за частотою

виявлення АСАТ у сироватці крові різниці між групами пацієнтів із СЗСТ,

хронічними запальними хворобами та ідіопатичним непліддям майже не було,

але у групі чоловіків, дружини яких мали ранні викидні, цей показник був

суттєво нижчим. Розподіл виявлених АСАТ за ізотипом мав спільні риси у

пацієнтів всіх обстежених груп. Зокрема, найчастіше виявлені АСАТ належали

до IgG ізотипу, що вказує на їх продукцію поза межами репродуктивної

системи. Значну кількість АСАТ складали IgМ, дані щодо продукції яких

плазматичними клітинами, локлізованими у межах слизових репродуктивного

тракту чоловіка є суперечливими. АСАТ типу IgМ рідко визначаються у

сім'яній рідині, що підтвердилося у наших дослідженнях. IgМ продукується на

перших стадіях імунної відповіді проти спермальних антигенів і здатний

активувати комплемент, викликаючи клітинний лізис. Крім того, ці

імуноглобуліни мають сильну аглютинуючу здатність, знижують рухливість

сперматозоїдів. IgМ у наших хворих були зв'язані з кінцем хвостика

сперматозоїда, що є фактором ризику зниження рухливості сперматозоїда. У

чоловіків із імунопатологією аутоімунного характеру антигени сперматозоїдів

можуть потрапляти в периферійний кровообіг з еякуляту і цервікального слизу.

Ми зареєстрували найвище число АСАТ ізотипу IgМ у пацієнтів із СЗСТ. У

інших групах їх рівень був низьким. АСАТ ізотипу IgG, виявлені у пацієнтів із

СЗСТ, володіють опсонізувальними властивостями і є тригерами активації

фагоцитозу, опосередкованого макрофагами і комплементом.

Таким чином, у цих пацієнтів можливий ризик інактивації еякуляту.

АСАТ IgА – ізотипу, властивого місцевому імунітету слизових статевого

тракту чоловіка, також були зареєстровані у всіх обстежених неплідних

чоловіків. Однак, частіше вони виявлялися у пацієнтів з ідіопатичним

непліддям та чоловіків, дружини яких мали ранні викидні. Найчастіше сайтом

специфічного зв'язування виявлених АСАТ був кінчик хвостика сперматозоїда.
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Однак, у більшості неплідних чоловіків із хронічними запальнмим хворобами

виявлено також АСАТ, специфічні до голівки.

Таблиця 5.2

Частота виявлення АСАТ у неплідних чоловіків з різною супутньою

патологією (у відсотках)

Непліддя із супутньою патологією Чоловіки,

дружини

яких мали

викидні

(n=8)

СЗСТ

(n=17)

Хронічні

запальні хвор.

(n=9)

Ідіопатичне

непліддя

(n=13)

АСАТ у сироватці крові 58,8 44,4 46,15 25,0

ізотип Ig

Ig G 50,0 50,0 50,0 50,0

Ig A 10,0 25,0 50,0 50,0

IgM 50,0 25,0 33,3 50,0

Сайт

прикріпленя

H 75,0 16,6 50,0

T 25,0

Tt 100,0 50,0 100,0 100,0

АСАТ у сім. рідині 30,0 50,0 66,6 37,5

ізотип Ig

Ig G 50,0 12,5

Ig A 33,3 25,0 50,0 37,5

IgM 25,0 16,6

Сайт

прикріпленя

H

T

Tt 33,3 50,0 66,6 37,5

Найбільшу відносну кількість осіб з АСАТ у сім'яній рідині зареєстровано

серед чоловіків з ідіопатичним непліддям. Переважаючим ізотипом

семінальних АСАТ був IgА. Усі вони мали специфічність до кінчика хвостика

сперматозоїда.
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5.2. Аутоантитілогенез у дорослих неплідних чоловіків з різною

супутньою патологією

Аутоімунний генез часто підозрюється при неплідді нез'ясованої етіології.

За умов, коли спермограма, прохідність труб та лабораторне підтвердження

овуляції у жінки знаходяться в межах норми, постає проблема виконання

додаткових лабораторних обстежень, зокрема, визначення циркулюючих

аутоантитіл. У 8-50% неплідних жінок без клінічних ознак аутоімунної хвороби

виявляли антинуклеарні та антифосфоліпідні аутоантитіла [45, 72]. Значно

рідше у них визначалися антитіла до dsDNA, ENA та Ro/SS-A, але анти-RNP

антитіла визначалися у високих титрах [40]. У чоловіків подібні дослідження

майже не проводилися. Тому з метою визначення можливого взаємозв'язку

непліддя з розвитком аутоімунного процесу ми визначали рівень аутоантитіл

різної специфічності у фертильних чоловіків і неплідних чоловіків з різною

супутньою патологією.

За результатами наших попередніх досліджень в яєчках щурів із СІА

(системним аутоімунним захворюванням) було виявлено васкуліт. Це

визначило спектр аутоантитіл, які ми визначали у пацієнтів із аутоімунними та

іншими супутніми хворобами. При аутоімунному васкуліті активовані

нейтрофіли сприяють появі аутоантигенів, які є у складі апоптичних тілець чи

нейтрофільних екстрацелулярних пасток. Ці пастки служать джерелом ДНК –

основного антигену для формування аутоантитіл. ДНК-вмісні імунні комплекси

є тригерами активації нейтрофілів та формування пасток, що веде до подальшої

активації плазмоцитоїдних дендритних клітин та продукції ІФН-α за TLR9-

залежним механізмом [263]. Синтез ANA часто асоціюється із васкулітом [283].

У розвитку СЗСТ важливими є епігенетичні фактори: метилювання ДНК,

ремоделювання хроматину (ацетилювання та деацетилювання гістонів) і мікро-

РНК. Це є однією з причин ранньої появи антитіл до ДНК та РНК у них [25]. За

даними літератури, у пацієнтів з васкулітами різні форми ендотеліального

пошкодження асоційовані із ANCA, в тому числі антитіл до MPO та серинової
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протеази-3. Ендотеліальні клітини при ANCA-асоційованих васкулітах

експресують адгезивні молекули, що сприяє взаємодії між циркулюючими

запальними клітинами. Імунні комплекси фіксуються на Fc-рецепторах

нейтрофілів. ANCA стимулюють нейтрофіли та мононуклеарні фагоцити до

вивільнення активних форм кисню та секреції прозапального цитокіну ФНП-α.

Під впливом ФНП-α ANCA можуть зв'язуватися з МРО на поверхні нейтрофіла,

що посилить прозапальні сигнали. Праймовані нейтрофіли прикріплюються до

ендотеліальних клітин, вивільнюють літичні ензими та вільні кисневі радикали,

що сприяє прогресуванню васкулярних порушень [337]. МРО та антитіла до неї

є біомаркерами ендотеліальної дисфункції [61]. Підвищені рівні МРО

безпосередньо і опосередковано пов’язані із порушенням фертильності. Як і

нейтрофіли, активовані макрофаги можуть опосередковувати пошкодження

гамет, зокрема ооцитів, не тільки завдяки МРО-хлоруючому впливу, але і через

АФК (O2
*_, H2O2, *OH та ONOO-) та каскад цитокінів (ІЛ-6, який генерується в

процесі оксидаційного стресу, та ФНП-α та ІЛ-1, які у великих кількостях

виділяють активовані макрофаги при запаленні [347]. Під час оксидаційного

стресу сперматозоїдів зменшується кількість ненасичених жирних кислот,

фосфоліпідів, холестеролу та десмостеролу, що робить мембрану менш

ригідною [79]. При цьому синтезуються аутоантитіла, які спрямовані проти

убіквітарних антигенних детермінант – складових елементів цитоплазматичної

мембрани практично всіх клітин. Мішенню ефекторної дії таких антитіл

можуть стати гамети [162] – як наслідок відбувається порушення гаметогенезу і

пошкодження клітин мікрооточення гамет, що впливає на фертильність.

Дисрегуляція імунної відповіді та підвищена продукція аутоантитіл є

основними етіологічними факторами у розвитку непліддя на тлі аутоімунної

хвороби. Зазвичай це поліклональний процес, який характеризується

імунологічними дефектами на рівні Т-лімфоцитів, що, як класична аутоімунна

хвороба, маніфестує у патологічній продукції антитіл [65]. Ми дослідили

наявність аутоантитіл широкого спектру специфічності у дорослих неплідних

чоловіків з різною супутньою патологією (таблиця 5,3)



Таблиця 5.3

Розподіл аутоантитіл різної специфічності згідно виявлення у сироватці крові неплідних чоловіків із різною
супутньою патологією (кількість пацієнтів)

Групи антитіл

Непліддя із супутньою патологією Чоловіки,
дружини яких
мали викидні

(n=8) Контроль
(n=21)

Варікоцелє
(n=22)

Аутоімунна
патологія

(n=16)

Хронічні
запальні хв.

(n=10)

Ідіопатичне
(n=12)

1-ша група 2-га група 3-тя група 4-та група 5-та група

IgG-антитіла до загальних ядерних
антигенів

7 9* 0♦# 2# 2 2

IgМ-антитіла до фосфоліпідів 0 8*♦ 3*♦ 3*♦ 6*♦$ 0
IgG-антитіла до фосфоліпідів 0 10*♦ 3*♦ 2*# 8*♦#^$ 0

IgG-антитіла до β2-глікопротеїну 1 0 7*♦ 2*♦ 2*♦ 7*#^$ 0
IgM-антитіла до β2-глікопротеїну 1 0 9*♦ 4*♦ 4*♦ 7*♦^$ 0
IgG-антитіла до мієлопероксидази 3 11*♦ 0# 2*# 4*♦^ 0

IgG-антитіла до двоспіральної ДНК 0 0 0 0 0 0
IgG-антитіла до хроматину 0 3*♦ 0 0 0 0

Антитіла до рибосомального
протеїну

0 0 0 0 0 0

IgG-антитіла до антигену SS-A
52/60 (рибонуклеопротеїни)

0 0 0 0 0 0

IgG-антитіла до антигену SS-B
(фосфопротеїд)

0 0 0 0 0 0

IgG-антитіла до антигену Sm (5-
ядерних РНК)

0 0 0 0 0 0



Продовження таблиці 5.3

Групи антитіл

Непліддя із супутньою патологією
Чоловіки,

дружини яких
мали викидні

(n=8) Контроль
(n=21)

Варикоцелє

(n=22)

Аутоімунна

патологія

(n=16)

Хронічні

запальні хв.

(n=10)

Ідіопатичне

(n=12)

1-ша група 2-га група 3-тя група 4-та група 5-та група

IgG-антитіла до антигену SmRnp
(білкові компоненти ядерного

рибонуклеопротеїну)
0 0 0 0 0 0

IgG-антитіла до антигену RNP
(білковий компонент ядерного

рибонуклеопротеїну)
1 1 0 1 0 0

IgG-антитіла до антигену SCL-70
(топоізомераза-1)

0 0 0 0 0 0

IgG-антитіла до Jo-1 (гистидин-
синтетаза)

0 0 0 0 0 0

IgG-антитіла до Сепотеге В
(центромера)

0 0 0 0 0 0

Примітки:

1. * – вірогідність різниці порівняно з контролем (р< 0,05).

2. ♦ – вірогідність різниці порівняно з 1-шою групою (р< 0,05).

3. # – вірогідність різниці порівняно з 2-ою групою (р< 0,05).

4. ^ – вірогідність різниці порівняно з 3-ою групою (р< 0,05).

5. $ – вірогідність різниці порівняно з 4-ою групою (р< 0,05).
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З усього спектру аналізованих аутоантитіл лише частина була присутня у

сироватці крові неплідних чоловіків з різною супутньою патологією. При цьому

частота виявлення аутоантитіл різної специфічності відрізнялася у різних

групах обстежених осіб.

У групі пацієнтів з аутоімунними захворюваннями виявлено найбільшу

кількість випадків присутності у сироватці крові антитіл до загальних ядерних

антигенів (56,25% хворих), що перевищувало аналогічний показник в інших

групах (рис.5.1).

Рис. 5.1. Частота виявлення антиядерних антитіл у сироватці крові дорослих

неплідних чоловіків з різною супутньою патологією

Антинуклеарні антитіла найчастіше визначалися при системних

захворюваннях сполучної тканини. Присутність специфічних антинуклеарних

антитіл у сироватці пацієнтів корелює з тим чи іншим захворюванням. Антитіла

до двоспіральної і односпіральної ДНК, гістонів, ядерного рибонуклепротеїну,

Smith антигену асоціюються з системним червоним вовчаком, тоді як антитіла

до SS-A (Ro) і SS-B (La), зустрічаються і при СЧВ, і при синдромі Шегрена.
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Антитіла до Jo-1 зустрічаються при поліоміозиті і дерматоміозиті, тоді як

антитіла до Scl- 70 і центромери з’являються у пацієнтів з прогресуючим

системним склерозом. Антигістонові антитіла асоціюються з системним

червоним і медикаментозним вовчаком, анти-RNP антитіла пов’язані зі

змішаним захворюванням сполучної тканини і СЧВ. Інформації щодо

присутності аутоантитіл зазначеної специфічності у чоловіків з непліддям у

літературі немає. Проведені нами дослідження показали відсутність

аутоантитіл зазначеної специфічності у всіх обстежених неплідних чоловіків.

Однак у трьох пацієнтів з непліддям на ґрунті аутоімунної патології були

визначені антитіла до хроматину. Цей вид аутоантитіл зустрічається при

ревматоїдному артриті, який і був діагностований у цих хворих.

Вірогідно підвищений рівень антитіл ізотипів IgG і IgM до фосфоліпідів

(рис.5.6) і β2-глікопротеїну 1 (рис.5.3) спостерігався у чоловіків, дружини яких

мали ранні викидні, а також у осіб з непліддям на тлі аутоімунної патології.

Рис. 5.2. Частота виявлення антитіл до фосфоліпідів у сироватці крові дорослих

неплідних чоловіків з різною супутньою патологією
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Рис. 5.3. Частота виявлення антитіл до β2-глікопротеїну 1 у сироватці крові

дорослих неплідних чоловіків з різною супутньою патологією

Поява антитіл ізотипу IgG до β2-глікопротеїну 1 у чоловіків з непліддям і

аутоімунними захворюваннями поєднувалася із підвищенням у сироватці крові

рівня ІЛ-18 (F=9,2623, p=0,00875) (рис.5.4). Цифрові дані концентрації ІЛ-18

містяться у табл.6.6.

Поява антитіл класу IgМ до β2-глікопротеїну 1 у чоловіків з непліддям і

СЗСТ супроводжувалася зменшенням у крові кількості CD3+-лімфоцитів

(1,250±0,282 Г/л порівняно з 1,902±0,716 Г/л, Z=-2,10042, p=0,00875) і CD8+-

лімфоцитів (0,512±0,248 Г/л порівняно з 0,780±0,423 Г/л, Z=-1,99540,

p=0,046000). Виявлення антитіл ізотипу IgМ до фосфоліпідів у чоловіків,

дружини яких мали ранні викидні, поєднувалося зі зменшенням у крові рівня

CD4+-лімфоцитів (0,765±0,154 Г/л порівняно з 1,205±0,032 Г/л, Z=-2,00000,

p=0,045501). Антитіла до фосфоліпідів - це сумарні антитіла, кофактором яких

є 2-глікопротеїн 1. Антитіла ізотипу IgM до нього є прогностичним фактором
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початкових стадій аутоімунних захворювань, тоді як антитіла ізотипу IgG

виявляються на пізніших стадіях.

антитіла IgG до β2-глікопротеїну 1; ΜНК середні

Поточний ефект: F(1, 14)=9,2663, p=,00875

Декомпозиція гіпотези

Вертик. стовпчики дорівнюють 0,95 довірчих інтервалів

0 1
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Рис. 5.4. Залежність наявності антитіл ізотипу IgG до β2-глікопротеїну 1 у

неплідних чоловіків і аутоімунними захворюваннями від концентрації ІЛ-18

Серед неплідних чоловіків із СЗСТ ми виявили значну кількість осіб з

антитілами до мієлопероксидази (рис.5.5). Підвищення рівня антитіл до MPO у

цих пацієнтів достовірно зворотно корелювало з концентрацією ІЛ-18 у

сироватці крові (F=7,5221, p=0,01587) (рис.5.6). ІЛ-18 – потужний індуктор

синтезу ІФН-λ, який є стимулятором клітинного імунітету і негативно впливає

на реакції гуморального імунітету, у тому числі й на аутоантитілогенез [241].

Цікавим виявився факт, що аутоантитіла цієї специфічності зустрічалися і у

хворих на варікоцелє, хоча системного захворювання сполучної тканини у

жодного з них діагностовано не було.

Підвищення рівнів сироваткових аутоантитіл у певних групах неплідних

чоловіків можна пояснити з початком формування аутоімунного синдрому або

його наявністю. Якщо, при аутоімунних захворюваннях поява аутоантитіл є

закономірним, доконаним фактором, то наявність їх у чоловіків, дружини яких

мали ранні викидні, може бути однією з причин невиношування вагітності.
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Рис. 5.5. Кількість (у відсотках) чоловіків з виявленими у сироватці крові

антитілами до мієлопероксидази

антитіла до МПО; МНК середні

Поточний ефект: F(1, 14)=7,5221, p=,01587

Декомпозиція гіпотези

Вертик. стовпчики дорівнюють 0,95 довірчих інтервалів
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Рис. 5.6. Залежність наявності антитіл до мієлопероксидази у чоловіків з

непліддям на тлі аутоімунних захворювань від концентрації ІЛ-18
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У чоловіків з непліддям на ґрунті аутоімунної патології поява певного

виду системних антитіл пов’язана з особливостями цитокінового балансу,

зокрема з рівнем ІЛ-18.

Враховуючи те, що у значної кількості обстежених неплідних чоловіків

було виявлено антиспермальні антитіла у сироватці крові, або у сім'яній рідині,

нами був проведений пошук корелятивних зв'язків між циркулюючими

аутоантитілами та антиспермальними антитілами у всіх групах. Аналізували

відносну кількість позитивних осіб. Вірогідна пряма кореляційна залежність

була визначена між АСАТ ізотипу IgM та антитілами проти RNP ізотипу IgG у

крові чоловіків із аутоімунною патологією (r=0,60, p<0,05). Вірогідна пряма

кореляційна залежність була також виявлена у крові чоловіків з ідіопатичним

непліддям: між АСАТ ізотипу IgG та антитілами до ДНК ізотипу IgG (r=0,74,

p<0,05), АСАТ ізотипу IgG та антитілами до RNP ізотипу IgG (r=0,74, p<0,05),

АСАТ ізотипу IgM та АФА ізотипу IgG (r=0,59, p<0,05), АСАТ ізотипу IgM та

антитілами до β2-глікопротеїну 1 ізотипу IgG (r=0,93, p<0,05). У інших групах

неплідних чоловіків істотних кореляцій між аутоантитілами не виявлено, що

зайвий раз переконує про імунозалежний генез порушення фертильності у групі

чоловіків з ідіопатичним непліддям.

Резюме до розділу 5.

Результати обстеження, проведені у дорослих неплідних чоловіків з різною

супутньою патологією вказують на наявність АСАТ у сироватці крові або

сім'яній рідині. Тільки для хворих з варікоцелє виникнення АСАТ не було

характерним. АСАТ були виявлені в сім’яній рідині більшості чоловіків з

ідіопатичним непліддям і чоловіків, дружини яких мали ранні викидні. Вони

належали до ізотипів IgG і IgМ, сайти прикріплення розташовувалися на

хвостику сперматозоїдів, що загрожує зниженням рухливості сперматозоїдів.

АСАТ ізотипу IgA виявили у сім'яній рідині в одинаковій кількості у неплідних

чоловіків з СЗСТ, ідіопатичним непліддям та чоловіків, дружини яких мали
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ранні викидні, і всі вони мали сайт прикріплення до кінця хвостика

сперматозоїда. АСАТ ізотипу IgA є найбільш небезпечними для структури

сперматозоїда. Ми виявили найвище число сироваткових АСАТ у пацієнтів із

СЗСТ. В інших групах їх рівень був низьким. Загалом частота виявлення АСАТ

у сироватці та сім’яній рідині дорослих неплідних чоловіків була невисокою.

Факт підвищення рівнів циркулюючих аутоантитіл у певних групах

неплідних чоловіків можна пов’язати із наявністю чи початковим етапом

формування аутоімунного синдрому. Аутоантитіла до структурних елементів

ядра, до RNP та мієлопероксидази у найвищих концентраціях були виявлені у

чоловіків із СЗСТ. АФА, антитіла до β2-глікопротеїну 1 у найвищих

концентраціях порівняно з іншими групами були виявлені в чоловіків, дружини

яких мали ранні викидні. У цих чоловіків також виявили достатньо високий

рівень АТ до мієлопероксидази. У чоловіків з ідіопатичним непліддям

виявлено вірогідну корелятивну залежність АСАТ з антитілами до RNP та

антитілами до β2-глікопротеїну 1.

Аутоантитіла різної специфічності мають взаємозв'язок із фертильністю.

Відома пряма залежність між рівнем МРО та жіночим непліддям і

невиношуванням. Активовані макрофаги мігрують у різні місця жіночої

репродуктивної системи, продукують АФК та МРО, що впливає на кількість

ооцитів. Активовані нейтрофіли через МРО, хлорид Cl- та перекис водню H2O2

генерують високі рівні HOCl, який пошкоджує біомолекули своїх клітин, у

найбільшій мірі - ооцитів, бо пошкоджує їх мікротубули та навіть хромосоми.

Знищення гамет - це прямий механізм порушенням фертильності. Активовані

макрофаги, подібно до нейтрофілів, можуть опосередковано пошкоджувати

ооцити через продукцію АФК (O2
*_, H2O2, *OH та ONOO-) та каскаду цитокінів

(ІЛ-6, який генерується в процесі оксидаційного стресу, та ФНП-α, ІЛ.-1.

АФА звично пов'язують із перериванням вагітності у жінок за механізмами

прокоагуляції та дефектів плацентації. Також вони індукують місцеве

запалення, яке викликають, спричиняючи міграцію нейтрофілів, зростання

рівня ФНП-α та утворення С5а. За таких умов будуть пошкоджуватися функції
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сперматозоїдів. Наявність антитіл до нуклеїнових кислот має суттєве значення

для фертильності, бо в першу чергу свідчить про наявність аутоімунного

синдрому, що, в свою чергу, вторинно впливатиме на фертильність, яка

фізіологічно як в організмі жінки, так і чоловіка вимагає імуносупресивного

статусу. Таким чином, можна припустити, що у групах пацієнтів з

аутоімунними хворобами, ідіопатичним непліддям та здорових чоловіків,

дружини котрих мали 2-3 ранніх викидні, формування аутоагресії відбувається

уже за умов присутності циркулюючих аутоантитіл.
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РОЗДІЛ 6

ЛІМФОЦИТАРНО-ЦИТОКІНОВІ АСОЦІАЦІЇ ТА ОКСИДАЦІЙНИЙ

СТАТУС У НЕПЛІДНИХ ЧОЛОВІКІВ З РІЗНОЮ СУПУТНЬОЮ

ПАТОЛОГІЄЮ

Регуляція чоловічої репродуктивної функції є багаторівневою, із

залученням не тільки ендокринної, але й імунної системи. Імунологічна

привілейованість яєчок забезпечується анатомічним бар’єром кров-яєчко та

особливим толерантним станом імунної системи щодо антигенів, екс-

пресованих на чоловічих гаметах. Активний, або індуцибельний фактор

«забар'єрності» забезпечується багатьма клітинами та розчинними медіаторами.

Домінуючу роль відіграють клітини Сертолі. Вони є важливим елементом

сперматогенного гомеостазу, бо через різного роду з'єднання із статевими

клітинами сприяють їх диференціації. Сім'яна рідина, яка створює

мікросередовище для диференційованих гамет, є багатокомпонентним

розчином, і містить цілу гаму активних біологічних речовин з

імуномодулювальними властивостями. На місцевому рівні імуносупресивно

впливають прогестерон та інші стероїдні гормони, синтезовані в гонадах,

особливо тестостерон [11]. Крім гормонів, не менш важливу роль відіграють

цитокіни ФНП-α, ІФН-γ, ТФР-β2/β3 та ІЛ-1α/1β та ІЛ-12 [126, 327], які

регулюють проникність бар’єру в нормі і при патологічних станах. Цитокіни

ТФР-β2/β3, ФНП-α та ІЛ-1α відіграють керівну роль у регуляції бар’єру кров-

яєчко. Ці чотири цитокіни в семінофорному епітелії синтезуються клітинами

Сертолі те гермінативними клітинами (в т.ч. сперматоцитами та ранніми

сперматидами, бо «нерозтягнуті» сперматиди продукують виключно ФНП-α,

рецептори до якого розташовані переважно на клітинах Сертолі). Цитокіни

регулюють взаємодію між полярними білками. Це важливо і для регуляції

ендоцитозних процесів транспорту білків, і для синергізації актин- та стероїд-

опосередкованих впливів на бар’єр кров-яєчко [84]. Вплив цитокінів на
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сперматозоїди у сім'яній рідині є фізіологічним явищем. Рівні ІЛ-6, ІЛ-10 та

ФНП-α позитивно корелюють із концентрацією, рухливістю та нормальною

морфологією сперматозоїдів [367], а ІЛ-6 навіть зі здатністю сперматозоїдів до

пенетрацї яйцеклітини [127]. У сім'яній рідині здорового чоловіка, крім

невеликої кількості лейкоцитів (близько 1 млн/мл), виявлено цитокіни ТФР-α/β

та ІЛ-1β та ІЛ-6,8 та розчинний рецептор до ІЛ-2. Деякі з цих молекул (ІЛ-1 та

ТФР-β), синтезуються в яєчках, інші, вірогідно, в придатках чи інших чоловічих

статевих залозах [11].

Для кращого розуміння імунопатогенетичних механізмів непліддя

потрібне дослідження ролі різних імунних чинників. До них належать:

прозапальні та протизапальні цитокіни у сироватці крові та сім’яній рідині,

кількість лімфоцитів різних популяцій, субпопуляцій та їх активаційного

статусу, а також речовин, які утворюються внаслідок порушення метаболізму.

Це дозволить встановити механізми їх впливу на сперматозоїди.

6.1. Популяційний склад та активаційні маркери циркулюючих лімфоцитів

у неплідних чоловіків з різною супутньою патологією

Органи репродукції людини знаходяться під захистом як системного, так і

місцевого імунітету. Слизові оболонки є важливим елементом статевої системи

у чоловіків, вони мають у своїй структурі компоненти лімфоїдної тканини, які

здійснюють імунні функції [84]. Зниження продукції інтерферонів, зміна

кількості натуральних кілерів, В-лімфоцитів та Т-лімфоцитів знижують

бар’єрні функції слизових і призводять до розвитку хронічних запальних

процесів статевої сфери [75]. Таким чином, показники клітинного імунітету

необхідно досліджувати не тільки при плануванні вагітності, а й при

первинному і вторинному неплідді для того, щоб виявити і вчасно скорегувати

порушення імунітету, котрі можуть мати негативні наслідки для фертильності.
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У літературі вказується необхідність визначення кількісних показників

лімфоцитів певних популяцій та субпопуляцій, зміни яких особливо значимі

при хронічних запальних хворобах та аутоімунній патології. Це - CD3+ [236],

CD4+ та Treg [274], CD8+ [77], CD28+ та CD4+25- клітини [221]. Ми

застосовували метод імунофенотипування для визначення кількісних

показників лімфоцитів основних популяцій та субпопуляцій у крові 61 пацієнта

з непліддям на тлі різної супутньої патології: CD3+ – Т-лімфоцити, CD4+ – Т-

хелпери, CD8+ – цитотоксичні Т-лімфоцити, CD16(56)+ – NK-клітини

(натуральні кіллери), CD19+ – В-лімфоцити. Додатково аналізували кількісні

показники лімфоцитів, що експресують активаційні маркери: CD3+HLA-DR+ –

активовані Т-лімфоцити, CD3-HLA-DR+ – активовані В-лімфоцити,

CD4+CD25+bright– натуральні супресорно-регуляторні Т-клітини, CD4+CD25- –

наївні Т-лімфоцити.

Обстежені пацієнти включали 4 групи: 1 група – 22 хворих на варікоцелє,

2 – 17 з аутоімунними хворобами, 3 – 10 із хронічними запальними хворобами,

4 – 12 чоловіків з ідіопатичним непліддям. Окремо, у п’яту групу, були

зараховані 8 чоловіків, які були бездітні у шлюбі. Причиною цього були ранні

(2-3) викидні у дружин. Усі дружини були ретельно обстежені і не мали

патології. Вік усіх пацієнтів коливався від 22 до 35 років. Контрольну групу

склали 21 практично здорова особа чоловічої статі відповідного віку, яка мала

дітей.

Судячи з отриманих результатів (табл.6.1), кількість лімфоцитів

субпопуляцій практично не відрізнялася у неплідних чоловіків від аналогічних

показників контрольної групи за абсолютними значеннями. Проте ми виявили,

що у чоловіків з ідіопатичним непліддям у крові було вірогідне збільшення

CD4+CD25+ Т-лімфоцитів. Ці клітини виконують регуляторну функцію, що, на

перший погляд може мати позитивний ефект, оскільки вони запобігають

аутоімунним реакціям. Водночас, супресорна дія CD4+CD25+ Т-лімфоцитів

здійснюється як на CD4+-, так і на CD8+-лімфоцити, що призводить до
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зниження продукції ними інтерферону-γ. Природні (натуральні) CD4+CD25+-Т-

клітини, які здійснюють регуляторну функцію, є основними ефекторами

периферичної толерантності, які контролюють функції CD4+-, CD8+-Т-клітин,

моноцитів, дендритних клітин та НК-клітин, гальмуючи їх активацію,

проліферацію, диференціацію та ефекторні функції [152]. При аутоімунних

хворобах Т-лімфоцити з регуляторною функцією обмежують

аутоантитілоутворення, використовуючи різні механізми: продукція цитокінів з

імуносупресивною активністю ІЛ-10, ІЛ-35 та ТФР-β; зниження експресії

костимуляторних молекул на антигенпрезентувальних клітинах; пригнічення

дозрівання дендритних клітин [1]. Неадекватна кількість цих клітин може

спровокувати аутоімунітет при набутих імунодефіцитах, поліендокринопатії

тощо. У пацієнтів з ревматичними хворобами тяжкість перебігу аутоімунної

хвороби залежить від ступеня зниження функцій Т-лімфоцитів з регуляторними

властивостями [52]. Тому зміна кількостей основних субпопуляцій лімфоцитів

та їх функцій у обстежених нами пацієнтів може стати причиною неадекватної

імунної відповіді.

Так як імунна система діє як єдиний механізм, характеристика окремих її

компонентів не дає чіткого уявлення про зміни імунологічної реактивності

організму. Для наочності відмінностей імунного статусу у неплідних чоловіків

порівняно зі здоровими фертильними чоловіками (контроль) побудована

пелюсткова діаграма (рис.6.1), в якій у вигляді „розетки” по радіусах відкладені

значення подібних показників імунограми пацієнтів з непліддям і контрольної

групи. Значення показників імунограми в контролі прийняті за 100%.



Таблиця 6.1

Кількість лімфоцитів різних субпопуляцій у неплідних чоловіків з різною супутньою патологією (М ± SD)

Показники
Причина непліддя Чоловіки, дружини

яких мали викидні

(n=8)

Контроль

(n=21)
Варікоцелє

(n=22)

Аутоімунна

патологія (n=17)

Хронічні зап.

хвор. (n=10)

Ідіопатичне

(n=12)

CD3+

% 67,55±6,84 72,59±9,73 72,20±9,13 69,33±5,45 72,25±7,85 66,95±7,79

абс. Г/л 1,450±0,536 1,657±0.690 1,574±0,245 1,398±0,291 1,536±0,290 1,452±0,541

CD8+

% 24,41±6,14 30,12±13,42 31,50±15,12♦ 23,17±4,22# 31,38±7,17♦^ 26,91±6,92

абс. Г/л 0,529±0,308 0,671±0.366 0,652±0,172♦ 0,467±0,151# 0,664±0,186^ 0,578±0,279

CD4+

% 41,55±7,73 41,65±6,86 40,70±7,27 45,33±7,67* 41,38±7,19 38,91±5,52

абс. Г/л 0,855±0,283 0,957±0,467 0,883±0,243 0,904±0,243 0,875±0,242 0,820±0,307

CD16(56)+

% 20,23±7,71 16,00±7,60 15,40±7,11* 18,67±5,87 17,00±8,02 20,52±5,65

абс. Г/л 0,443±0,208 0,355±0,199 0,356±0,162 0,384±0,155 0,359±0,176 0,443±0,150

CD19+

% 10,50±3,28 9,59±4,65 9,30±4,30 11,08±1,68 9,75±2,25 10,33±2,71

абс. Г/л 0,219±0,065 0,211±0,109 0,222±0,126 0,222±0,048 0,208±0,057 0,228±0,096



Продовження таблиці 6.1

Показники
Причина непліддя Чоловіки, дружини

яких мали викидні

(n=8)

Контроль

(n=21)
Варікоцелє

(n=22)

Аутоімунна

патологія (n=17)

Хронічні зап.

хвор. (n=10)

Ідіопатичне

(n=12)

CD3+HLA-

DR+

% 4,14±2,03 6,71±4,78 5,30±4,32 5,25±3,60 5,00±1,51 5,00±3,36

абс. Г/л 0,085±0,047 0,152±0,121 0,106±0,058 0,109±0,092 0,106±0,038 0,109±0,092

CD3-HLA-

DR+

% 11,36±3,17 11,71±5,13 11,50±4,12 12,92±1,78* 10,63±2,26^ 11,19±2,68

абс. Г/л 0,234±0,070 0,245±0,105 0,252±0,099 0,261±0,064 0,225±0,056 0,240±0,093

CD4+CD25+

% 18,36±8,91 19,35±9,53 23,70±6,75* 24,83±8,29*♦ 17,25±6,50^ 15,81±6,94

абс. Г/л 0,376±0,183 0,411±0.227 0,520±0,197 0,504±0,220* 0,359±0,115 0,357±0,185

CD4+CD25-

% 20,27±7,53 19,77±9,84 14,30±3,67* 17,83±1,46* 21,50±6,63 21,24±7,31

абс. Г/л 0,443±0,221 0,488±0,364 0,322±0,202 0,352±0,090 0,465±0,170 0,458±0,216

Примітки:

1. * – вірогідність різниці порівняно з контролем (р< 0,05).

2. ♦ – вірогідність різниці порівняно з 1-шою групою (р< 0,05).

3. # – вірогідність різниці порівняно з 3-ою групою (р< 0,05).

4. ^ – вірогідність різниці порівняно з 4-ою групою (р< 0,05).
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Рис. 6.1. Діаграма показників клітинної ланки імунітету у чоловіків з непліддям

(відносно здорових фертильних чоловіків, значення відповідних показників

яких прийняті за 100%)

Відхилення у неплідних пацієнтів з різною супутньою патологією

утворили форму «профілю імунітету», яка рельєфно відрізнялася від

відповідної фігури в контрольній групі. У пацієнтів з варікоцелє була знижена

порівняно з контролем кількість активованих Т-лімфоцитів. Неплідних

чоловіків із СЗСТ відрізняли від контролю збільшені показники CD8+ клітин та

активованих Т-лімфоцитів. Найбільше відхилень від контролю зареєстровано у

осіб з ідіопатичним непліддям та неплідних чоловіків з хронічними запальними

хворобами: знижена кількість наївних CD4+CD25- лімфоцитів при одночасному

підвищенні кількості CD4+CD25+- регуляторних Т-клітин, що вказує на

конверсію наївних Т-лімфоцитів на регуляторні клітини. Кількість лімфоцитів

різних популяцій, субпопуляцій та активаційного статусу у неплідних чоловіків

дружин, які мали ранні викидні, незначно відрізнялася від контролю. Проте
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перебудова імунної системи в умовах розвитку патології може проявлятися

змінами не тільки середніх значень окремих показників імунної реактивності,

але і їх кореляційних взаємозв'язків. Встановлені нами взаємозв’язки між

деякими ознаками свідчать про те, що зміна одного елемента в парі призводить

до відповідної перебудови значення іншого показника імунітету. При цьому у

чоловіків дружин з ранніми викиднями виявили вірогідні відмінності зв’язків у

матрицях імунограм. Якщо в контрольній групі ми визначили 14 вірогідних

взаємозв’язків з 36, то у цих обстежених осіб тільки 6 (χ2=4,43, р=0,0353). Це

може також свідчити про розбалансованість імунної системи. Кореляційні

зв’язки між парами показників імунітету вірогідно різнилися також між

контрольною групою і хворими на аутоімунні захворювання, а також в

чоловіків з ідіопатичним непліддям (табл.6.2).

Таблиця 6.2

Вірогідні кореляційні зв’язки між парами показників імунітету у

неплідних чоловіків з різною супутньою патологією.

Показники імунограми

Коефіцієнт кореляції

Р
Контроль

n =21

СЗСТ

n =17

Ідіопатія

n =12

CD3+– CD4+CD25- 0,746753
0,108582

0,0434

CD8+– CD4+CD25- 0,694805
-0,084063

0,0153

CD16(56)+– CD3-HLA-DR+ 0,519481 -0,144874 0,0490

Зокрема, у неплідних чоловіків з аутоімунною патологією порушення

кореляційних взаємозв'язків в імунній системі проявлялися їх зменшенням,
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порівняно зі здоровими особами. У осіб з ідіопатичним непліддям

кореляційний зв'язок між показниками імунної реактивності також

послаблювався або набував зворотної пропорційності.

У зв’язку з наявністю у чоловіків з непліддям у сироватці крові

антиспермальних антитіл, ми дослідили зв’язок кількісних показників

лімфоцитів різних субпопуляцій та активаційного статусу (CD3+– CD4+CD25-,

CD8+– CD4+CD25-, CD16(56)+– CD3-HLA-DR+) з цим феноменом (табл.6.3).

Аналізуючи отримані результати, можна визначити, що присутність АСАТ в

крові у неплідних чоловіків з аутоімунними захворюваннями асоціюється зі

збільшенням кількості регуляторних CD4+CD25+ Т-лімфоцитів у середньому в

1,54 рази порівняно із хворими цієї ж групи без АСАТ і в 1,49 порівняно з

контрольною групою. У АСАТ-позитивних чоловіків з хронічними запальними

захворюваннями значно зростає в кількості субпопуляція Т-лімфоцитів, які

мають хелперну функцію, – до 1,061±0,116 Г/л порівняно з 0,765±0,236 Г/л у

АСАТ-негативних з тієї ж групи. Імовірною причиною виявленого явища може

бути участь цих клітин у процесах активації Т-залежного аутоантитілогенезу

[120]. У чоловіків з ідіопатичним непліддям антиспермальне антитілоутворення

в крові асоціюється зі зменшенням кількості наївних CD4+CD25– лімфоцитів,

тоді як у чоловіків, бездітних у шлюбі внаслідок викиднів у дружини, кількість

таких клітин, навпаки, значно зростає. Причому, у цих осіб також збільшується

загальна кількість Т-лімфоцитів (CD3+-клітини).

Постає запитання: чи існує взаємозв'язок між змінами показників

системної імунної реактивності, появою антиспермальних антитіл в еякуляті та

змінами кількості і рухливості сперматозоїдів? За допомогою математичного

аналізу ми визначили, що присутність антиспермальних антитіл в еякуляті не

була асоційована зі змінами досліджених нами кількісних показників

лімфоцитів у пацієнтів всіх обстежених груп неплідних чоловіків, за

виключенням тих, у кого супутньою патологією було аутоімунне захворювання.



Таблиця 6.3

Кількісні показники лімфоцитів різних субпопуляцій та активаційного статусу в крові неплідних чоловіків з
різною супутньою патологією залежно від наявності антиспермальних антитіл (М ± SD) (тільки вірогідні зміни,

р < 0,05)

Показники

Причина непліддя Чоловіки, дружини

яких мали викидні

(n=8)

Контроль

(n=21)

Аутоімун. хвороби

(n=17)

Хронічні запальні

хвороби (n=10)
Ідіопатичне (n=12)

АСАТ + АСАТ - АСАТ + АСАТ - АСАТ + АСАТ - АСАТ + АСАТ -

CD3+

%
81,00±

2,83*

69,33±

6,62

66,95±7,79

абс.

Г/л

1,820±

0,087*

1,442±

0,271

1,452±0,541

CD4+

%
50,50±

4,95*

38,33±

4,80

38,91±5,52

абс.

Г/л

1,061±

0,116*

0,765±

0,236

0,820±0,307

CD4+CD25+ абс.

Г/л

0,531±

0,098*

0,345±

0,253

0,357±0,185

CD4+CD25- абс.

Г/л

0,286±

0,072*

0,418±

0,047

0,643±

0,090*

0,406±

0,148

0,458±0,216

Примітка. * – вірогідність різниці порівняно з контролем (р< 0,05)
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Патологічні результати спермограми в АСАТ-позитивних хворих із

аутоімунною патологію (за рахунок зниження рухливості сперматозоїдів)

спостерігалися при вірогідному збільшенні кількості CD4+CD25+-Т-клітин до

0,531±0,098 Г/л, порівняно з 0,345±0,254 Г/л у АСАТ-негативних пацієнтів тієї

ж групи (U=10,00000, Z=2,31159, p=0,020801). Це дає можливість

використовувати кількісний показник циркулюючих CD4+CD25+- Т-клітин у

чоловіків з СЗСТ для прогнозування патологічних змін у спермограмі.

Для перевірки висловленого припущення був проведений ROC-аналіз з

побудовою кривої (рис.6.2). ROC-аналіз дозволяє об'єктивно визначити

діагностичну значимість окремого тесту за значенням AUC (Area Under Curve).

AUC – це інтегральний показник прогностичної ефективності маркера, який

визначає вірогідність того, що значення ознаки-маркера у випадково обраного

хворого більше, ніж у випадково обраної здорової людини. Значення AUC ≥ 0,8

характеризує високу прогностичну значимість досліджуваної ознаки.

Рис. 6.2. ROC-крива для визначення значення CD4+CD25+-лімфоцитів для

прогнозу патологічних змін в спермограмі при аутоімунній патології
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У випадку кількісного показника циркулюючих CD4+CD25+-Т-клітин у

чоловіків з аутоімунними захворюваннями AUC=1,0 це характеризує високу

прогностичну значимість цього показника імунної реактивності. Враховуючи

виявлену нами залежність, ми припускаємо, що кількість циркулюючих

CD4+CD25+-лімфоцитів може бути предиктором зниження рухливості

сперматозоїдів у чоловіків з аутоімунними захворюваннями.

6.2. Цитокіновий профіль у крові та сім’яній рідині дорослих неплідних

чоловіків з різною супутньою патологією

Взаємодія клітин імунної системи між собою залежить від продукції ними

багатьох біологічно активних речовин, зокрема і цитокінів, які можуть мати як

прозапальну, так і антизапальну дію. Зміна цитокінового профілю є одним з

імунопатогенетичних механізмів багатьох захворювань, у тому числі

репродуктивної системи [231]. З огляду на це наступним завданням було

визначити основні цитокіни у крові та сім'яній рідині чоловіків з непліддям.

Для аналізу цитокінового профілю у сироватці крові та сім'яній рідині

визначали рівні наступних цитокінів: прозапальні – інтерлейкін 1β (ІЛ-1β),

інтерлейкін 18 (ІЛ-18), інтерлейкін 6 (ІЛ-6), фактор некрозу пухлин α (ФНП-α),

інтерферон γ (ІФН-γ) та протизапальні – інтерлейкін 10 (ІЛ-10),

трансформівний фактор росту β1 (ТФР-β1).

У хворих на варікоцелє практично не було знайдено змін у кількості

досліджуваних цитокінів у крові, порівняно з контрольною групою (табл.6.4).

Тільки рівень ІФН-γ був вищий за норму.

При аутоімунних захворюваннях концентрація ІЛ-18 (цитокін родини ІЛ-1)

у сироватці крові неплідних чоловіків перевищувала в середньому в 1,38 рази

показники фертильних чоловіків, рівень ІЛ-6 був вищим в 7,04 рази, а показник

концентрації ІФН-γ перевищував норму більше, ніж утричі. Підвищені
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сироваткові рівні прозапальних цитокінів є характерною ознакою порушення

імунної реактивності для аутоімунної патології [197].

У пацієнтів з хронічними запальними хворобами значне зменшення

концентраці ІЛ-1β у 3,37 разів асоціювалося зі зниженням рівня ТФР-β1 у 2,43

разів та істотним зменшенням концентрації ІЛ-10. Що вказує на функціональне

виснаження імунної системи. При цьому зареєстровано помірно збільшену

концентрацію ІФН-γ.

Суттєві зміни цитокінового профілю сироватки крові були зафіксовані у

чоловіків з діагностованим ідіопатичним непліддям. Статистично вірогідно

зростав рівень прозапальних цитокінів: ІЛ-18 – у 3,02 рази, ІЛ-6 – у 3,16 разів,

ІФН-γ – у 2,73 рази. Паралельно збільшувалася концентрація протизапальних:

ІЛ-10 – у 3,09 разів, ТФР-β1 – у 1.14 разів. У чоловіків, дружини яких мали 2-3

ранніх викидні, збільшувався рівень ІФН-γ у 3,23 разів.

Таким чином, загальною відмітною особливістю зміни цитокінового

профілю неплідних чоловіків з різною супутньою патологією було збільшення

концентрації прозапальних цитокінів, особливо ІФН-γ. Підвищення

сироваткового рівня цього цитокіну є свідченням системної прозапальної

активації імунної системи. Крім того, ІФН-γ залучений у процес ізотипового

переключення антитілогенезу до синтезу IgG.

Ключова роль у формуванні цитокінового профілю сироватки крові

належить Т-хелперам. Популяція Т-хелперів включає в себе кілька

субпопуляцій, з яких найбільш важливими є T-хелпери 1 і 2 типів (Tх1 і Tх2).

Цитокіни, продуковані Тх1, гальмують продукцію цитокінів Тх2-профілю і

пригнічують диференціювання наївних Т-лімфоцитів за цим профілем. І

навпаки, цитокіни Тх1-профілю є антагоністами імунної реакції за Тх2-

профілем [349].

Т-хелпери відіграють важливу роль у розвитку запалення, так як є

індукторами адаптивної імунної відповіді. Дисбаланс Т-хелперів 1-го і 2-го
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профілів та продукованих ними цитокінів є основою для розвитку хронічних

запальних захворювань. Крім того, баланс цих клітин у період активації імунної

відповіді визначає її подальшу форму: чи буде вона переважно клітинною, чи

гуморальною. Однак, співвідношення між цитокінами не абсолютно відображає

їх продукцію Т-хелперами 1-го чи 2-го профілів, бо відомо, що за умов

запалення ФНП-α, наприклад, продукується не тільки Tх1-лімфоцитами, але і

моноцитами/макрофагами, а ІЛ-10 – крім Тх2-лімфоцитів, продукується ще і

Tх3-лімфоцитами та деякими іншими клітинами. При цьому співвідношення

між загальною синтезованою кількістю ІЛ-10 та ФНП-α у сироватці крові і,

особливо, у сім'яній рідині використовується фахівцями з ветеринарної

медицини для оцінки фертильної здатності биків [367]. З огляду на це, ми

провели аналіз співідношення кількісних показників сироваткових рівнів

цитокінів з про- та протизапальною спрямованістю (табл.6.5). У цьому аналізі

ми оцінювали співвідношення цитокінів, які є антагоністами: ІЛ-10/ІФН-γ, ІЛ-

10/ФНП-α. Проаналізовані показники характеризувалися значною

індивідуальною варіабельністю. Однак, виявлено тенденцію до зниження

показника співвідношення ІЛ-10/ІФН-γ практично у всіх неплідних чоловіків,

що свідчить про прозапальну активацію імунної системи.

Імунна система діє як єдиний цілісний механізм, і у фізіологічних умовах

синтез цитокінів з різноспрямованою дією, як правило, є взаємозалежним. Тому

важливими є кореляційні зв’язки, у першу чергу, між про- і протизапальними

цитокінами. У деяких випадках цитокіни з антагоністичною дією гальмують

синтез один одного [308]. В іншому випадку надсинтез цитокінів однієї

спрямованості викликає гомеостатичне посилення синтезу групи цитокінів

протилежної спрямованості [286]. Як правило різні патологічні стани

супроводжуються змінами кількості і характеру кореляційних взаємозв'язків

між різними показниками імунної реактивності, у тому числі й сироватковими

рівнями цитокінів різної спрямованості у порівнянні з кореляційним портретом

здорових осіб.



Таблиця 6.4

Концентрація основних цитокінів у сироватці крові неплідних чоловіків (М ± SD)

Показники

(пг/мл)

Причина непліддя
Чоловіки

дружин з

викидн. (n=8)

Контроль

(n=27)

Варікоцелє

(n=22)

Аутоімунна

патологія (n=17)

Хрон. запальні

хвороби (n=9)
Ідіопатія(n=12)

ІЛ-1β 3,44±4,35 10,25±31,67 1,06±1,16*♦ 2,65±2,20 2,49±2,17 3,57±2,65

ІЛ-6 3,14±3,37 15,28±26,43* 2,03±1,95 6,86±10,64*♦ 2,28±1,36 2,17±1,55

ІЛ-10 9,53±38,15 12,45±48,35 0,11±0,33 3,68±3,58*#^ 0,82±1,31$ 1,19±1,85

ІЛ-18 172,38±84,12 273,25±127,40*♦ 192,44±144,24 298,89±150,68*♦^ 148,85±94,16#$ 198,67±145,79

ТФР-β1 501,16±98,38 536,63±75,85 200,03±208,58*♦# 555,20±67,08*^ 545,23±54,57^ 485,22±80,76

ФНП-α 3,66±2,57 8,11±23,74 3,06±1,45 2,97±2,58 3,25±3,43 3,34±2,01

ІФН-γ 17,12±18,77* 27,89±48,38* 14,00±7,00 23,42±11,35*♦ 27,66±31,39* 8,57±7,20

Примітки: * – вірогідність різниці порівняно з контролем (р< 0,05); ♦ – вірогідність різниці порівняно з 1-шою

групою (р< 0,05); # – вірогідність різниці порівняно з 2-ою групою (р< 0,05); ^ – вірогідність різниці порівняно з 3-ою

групою (р< 0,05); $ – вірогідність різниці порівняно з 4-ою групою (р< 0,05).
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Таблиця 6.5

Показники співвідношення ІЛ-10/ІФН-γ, ІЛ-10/ФНП-α у крові обстежених

чоловіків (М ± SD)

Обстежені групи ІЛ-10/ФНП-α ІЛ-10/ІФН-γ

Хворі на варікоцелє (n=22) 1,09±1,01 0,16±0,41

Хворі з аутоімунною патологією (n=17) 3,13±2,43 0,36±1,30

Хворі на хрон. запальні хвороби (n=9) 0,03±0,08 0,01±0,02

Чоловіки з ідіопатичним непліддям (n=13) 1,96±1,06* 0,17±0,18

Чоловіки, дружини яких мали викидні (n=8) 0,41±0,73 0,04±0,06

Контроль (n=27) 0,29±0,61 0,23±0,19

Примітка. * – вірогідність різниці порівняно з контролем (р< 0,05)

У нашому випадку у здорових фертильних чоловіків виявлено три

статистично вірогідних позитивних кореляційних взаємозв'язки: ТФР-β1 – ІФН-

γ, ІЛ-10 – ІЛ-18 та ІЛ-10 – ФНП-α.

У чоловіків з контрольної групи синтез ІЛ-18 і ФНП-α врівноважувався

продукцією ІЛ-10, а ІФН-γ – ТФР-β1 (табл. 6.6). У чоловіків з варікоцелє

кореляційні зв'язки подібні до здорових осіб. Однак, з'являлися додаткові

зв'язки, не характерні для фертильних чоловіків, причому вірогідних

позитивних зв’язків було 6 з 10. Водночас, у хворих із аутоімунними і

хронічними запальними хворобами та у чоловіків, жінки яких мали ранні

викидні, кореляційної залежності між цитокінами різної спрямованості взагалі

не простежувалося, що може свідчити про розбалансованість у формуванні

адекватної імунної відповіді. В цих групах пацієнтів простежувалися і

негативні кореляційні зв’язки, особливо при хронічних запальних хворобах. У



202

чоловіків з ідіопатичним непліддям виявилося три вірогідні кореляційні зв’язки,

відмінні від тих, які було виявлено у здорових фертильних чоловіків.

Системне порушення цитокінового балансу тісно пов'язане зі зрушеннями

локальної цитокінової рівноваги в окремих компартментах, у тому числі й у

репродуктивному тракті. З огляду на це на наступному етапі досліджень ми

аналізували цитокіновий профіль сім'яної рідини. Сім'яна рідина містить у

своєму складі широкий спектр цитокінів, від рівня і властивостей яких залежать

кінцеві етапи післятестикулярного дозрівання сперматозоїдів і ефективність

запліднення у фізіологічних умовах. Чоловіча сім'яна рідина одночасно є

індуктором Th2- та інгібітором Th1-відповіді. Вона індукує і потенціює каскад

подій, результатом яких є посилення ендогенної експресії/продукції цитокінів

(LIF, GM-CSF та інших ростових факторів), що володіють ембріотрофічними

властивостями. Фактори із сім’яної рідини відіграють позитивну роль в

преімплантаційному розвитку та імплантації ембріона. При запальному процесі

урогенітального тракту ведуча роль належить цитокінам. Також вони

потенціюють реалізацію прозапальних ефектів інших медіаторів запалення

(білків гострої фази запального процесу, білків теплового шоку, продуктів NO-

залежного механізму фагоцитозу тощо). ІЛ-1β за умов норми сприяє

дозріванню сперматозоїдів, за умов патології полегшує розвиток запальної

реакції, не тільки діючи хемотактично на нейтрофіли та моноцити, але і

сприяючи виділенню гістаміну, що пришвидшує формування всього каскаду

запалення [152]. ІЛ-6 синтезується моноцитами і макрофагами під впливом ІЛ-1,

проявляє прозапальні властивості. У сім'яній рідині та мембранах

сперматозоїдів підвищений рівень ІЛ-6 позитивно корелює з рівнем

перекисного окиснення ліпідів і негативно з рухливістю сперматозоїдів та їх

кількістю, бо пригнічує синтез ДНК при мейозі сперматогенних клітин [367].

Протизапальний цитокін ІЛ-10 у сім'яній рідині здорових чоловіків міститься у

підвищених концентраціях, бо підтримує імунологічний баланс на місцевому

рівні та захищає сперматозоїди від пошкодження, зниження його рівня є

небажаним [193]. Рівень ФНП-α у сім'яній рідині вірогідно корелює із кількістю
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лейкоцитів та пропорціями їх субпопуляцій в еякуляті, тому може служити

індикатором наявності інфекції чи запалення. Підвищений його рівень не

впливає на здатність до запліднення [305], але негативно діє на рухливість та

ступінь пошкодження ДНК у сперматозоїдах [55] та на весь сперматогенез, бо

пригнічує синтез тестостерону клітинами Лейдіга [120]. Цитокін ТФР-β1 у

сім'яній рідині здійснює імунорегуляторний вплив на клітинні елементи

жіночого статевого тракту, щоби забезпечити сперматозоїдам умови для

виживання та збереження запліднюючої здатності [278]. Цитокін ІФН-γ є

прозапальним цитокіном, підвищений рівень якого у сім'яній рідині відображає

наявність інфекції або аутоімунного захворювання. При аутоімунному орхіті

ІФН-γ працює у синергізмі із ІЛ-12 [206], який, в свою чергу, співпрацює із ІЛ-

18 у реалізації багатьох своїх функцій. ІЛ-18 належить до родини ІЛ-1 і також

продукується активованими макрофагами, як і ІЛ-1, взаємодіє з TLR шляхом

передачі сигналу через ген MyD88, який активує ФНП-рецептор-асоційований

фактор і накінець NF-κB. Важливою функцією ІЛ-18 є регуляція функціонально

відмінних субпопуляцій Т-хелперів, необхідних для клітинно-опосередкованої

імунної відповіді. Він посилює синтез FasL, який опосередковує цитотоксичну

дію НК-клітин, та разом з ІЛ-12 впливає на фунції НК-клітин (індукція синтезу

ІФН-гамма, посилення цитотоксичності і проліферація) [23]. Підвищений

рівень ІЛ-18 у сім'яній рідині корелює із зниженням рухливості сперматозоїдів.

ІЛ-18 пригнічує шкідливі впливи інфекції/запалення на сперматогенез,

посилюючи проліферацію гермінативних клітин, тому його можна назвати

паракринним захисним фактором у чоловічих гонадах [284]. Паралельно із

системним (у сироватці крові), було проведено визначення цих же самих

цитокінів у сім'яній рідині, і виявлено кореляційні зв’язки (рангові кореляції

Spearman), значущі на рівні p< 0,05, між цитокінами у сироватці крові

неплідних чоловіків із різною супутньою патологією (кількість пацієнтів з

варікоцелє – 22, СЗСТ – 17, хронічними запальними хворобами – 9,

ідіотипічним непліддям – 13, чоловіків, дружини яких мали ранні кикидні – 8,

здорові фертильні чоловіки – 27) (табл. 6.6).



Таблиця 6.6

Кореляційні зв’язки (рангові кореляції Spearman) між цитокінами у сироватці крові неплідних чоловіків

Групи цитокінів

Супутня патологія Чол. дружин з

викиднями

Контроль

(n=27)Варікоцелє СЗСТ Хрон. зап. хвороби Ідіопатичне

ІЛ-10 – ІЛ-1β 0,534653* 0,432838 0,211662 0,272408 0,000000 0,206628

ІЛ-10 – ІЛ-6 0,763461* 0,180408 0,000000 0,259813 -0,136386 0,170343

ІЛ-10 – ІЛ-18 0,116658 0,270664 -0,276172 0,508948 0,600099 0,407734*

ІЛ-10 – ФНП-α 0,763931* 0,004119 0,279751 0,222228 -0,096044 0,533632*

ІЛ-10 – ІФН-γ 0,652632* 0,370274 0,138086 0,383951 0,272772 0,149463

ТФР-β1 – ІЛ-1β 0,349734 0,172547 -0,522607 0,637889* -0,456929 0,179902

ТФР-β1 – ІЛ-6 0,339972 -0,029026 0,036867 -0,586876* 0,478753 0,207968

ТФР-β1 – ІЛ-18 0,258724 0,104100 -0,379153 -0,125248 0,171860 0,141260

ТФР-β1 – ФНП-α 0,486664* 0,220608 -0,330476 0,695551* 0,271688 0,265217

ТФР-β1 – ІФН-γ 0,471173* 0,208828 -0,211620 0,184943 0,147309 0,450431*
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У хворих на варікоцелє ніяких змін цитокінів у сім’яній рідині в

порівнянні з контрольною групою не було виявлено (кількість пацієнтів з

варікоцелє – 22, СЗСТ – 17, хронічними запальними хворобами – 9,

ідіотипічним непліддям – 13, чоловіків, дружини яких мали ранні кикидні – 8,

здорові фертильні чоловіки – 27) (табл. 6.7). У хворих із аутоімунною

патологією була зменшена концентрація ТФР-β1, що могло сприяти посиленню

запального процесу. Одночасно, збільшувалися рівень такого прозапального

цитокіну, як ІЛ-18 – у середньому в 2,52 разів. Зареєстровано також зменшення

вмісту ІЛ-1β – у 1,69 рази. При хронічних запальних хворобах визначалося

тільки зниження ІЛ-1β, проте, зростали концентрації ІЛ-18 і ФНП-α, що є

ознакою триваючих процесів запалення. У хворих з ідіопатичним непліддям

виявили одночасне збільшення концентрації ІФН-γ і зниження концентрації ІЛ-

1β. У чоловіків, дружини яких мали ранні викидні, зміни у концентрації

цитокінів характеризувалися значною прозапальною спрямованістю, оскільки

зростали концентрації ІЛ-6 – у середньому у 3.70 разів, ІЛ-18 – у 1,83 рази,

ФНП-α – у 2,33 рази.

Оскільки чоловічий еякулят одночасно є індуктором Th2- та інгібітором

Th1-відповіді, були розраховані коефіцієнти балансу Th2/Th1 у сім'яній рідині

обстежених груп (табл. 6.8). Зміни цитокінового Th2/Th1-балансу були

відзначені у пацієнтів, дружини яких мали ранні викидні, а також у хворих із

хронічними запальними хворобами. При цьому спрямованість була у бік

розвитку Th1-імунної відповіді, що вказує на зміни у фізіологічних

властивостях сім’яної рідини (у нормі індуктор Th2-відповіді) і може бути

однією з причин непліддя у цих групах чоловіків.

Загальний аналіз даних усіх обстежених неплідних чоловіків з різною

супутньою патологією виявив, що патологічні зміни сперматозоїдів у складі

еякуляту відбуваються на тлі збільшення концентрації ІФН-γ у сироватці крові

(U=707,50, Z=-2,55803, p=0,010527): 19,56±15,71 пг/мл (n=69 – всі обстежені

неплідні чоловіки) проти 17,14±29,43 пг/мл (n=21) у здорових чоловіків.



Таблиця 6.7

Концентрація основних цитокінів у сім'яній рідині неплідних чоловіків з різною патологією (М ± SD)

Показники

Супутня патологія Чолов. друж. з

викидн.

Контроль

Варікоцелє Аутоім. хвороби Хрон. зап. хвороби Ідіопатія

ІЛ-1β (пг/мл) 131,99±79,37 44,34±39,79* 27,22±12,74* 28,99±26,48*♦ 90,81±84,60 75,13±18,11

ІЛ-6 (пг/мл) 44,00±65,97 57,22±70,82 70,56±48,13*♦ 41,33±31,08 101,94±91,60*♦ 27,49±19,76

ІЛ-10 (пг/мл) 15,73±15,67 13,29±12,71 14,56±8,37 16,21±12,50 12,23±6,07 11,78±3,69

ІЛ-18 (пг/мл) 12,65±11,12 24,25±16,94*♦ 29,78±17,98*♦ 23,54±19,07 17,64±12,30* 9,62±5,61

ТФР-β1 (пг/мл) 134,79±60,67 95,70±45,47*♦ 93,11±30,25♦ 151,18±93,58 83,97±41,25♦ 116,28±47,97

ФНП-α (пг/мл) 17,96±14,97 16,22±18,27 36,56±20,82*♦# 20,02±14,42 28,99±15,43*♦# 12,39±4,40

ІФН-γ (пг/мл) 64,23±15,21 68,63±16,58 57,44±11,56 79,40±17,48*♦^ 63,29±18,54 59,76±18,01

Примітки: * – вірогідність різниці порівняно з контролем (р< 0,05); ♦ – вірогідність різниці порівняно з 1-шою
групою (р< 0,05); # – вірогідність різниці порівняно з 2-ою групою (р< 0,05); ^ – вірогідність різниці порівняно з 3-ою
групою (р< 0,05).
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Таблиця 6.8

Показники співвідношення ІЛ-10/ІФН-γ, ІЛ-10/ФНП-α у сім’яній рідині

неплідних чоловіків з різною супутньою патологією (М ± SD)

Обстежені групи ІЛ-10/ФНП-α ІЛ-10/ІФН-γ

Хворі на варікоцелє (n=22) 1,05±0,74 0,21±0,18

Хворі з аутоімунною патологією (n=17) 0,92±0,93 0,23±0,30

Хворі на хронічні запальні хвороби (n=9) 0,48±0,43* 0,27±0,18

Чоловіки з ідіопатичним непліддям (n=13) 1,02±0,89 0,21±0,15

Чоловіки, дружини яких мали викидні (n=8) 0,56±0,37* 0,21±0,11

Контроль (n=21) 1,06±0,58 0,27±0,39

Примітка. * – вірогідність різниці порівняно з контролем (р< 0,05)

Важливо було визначити, чи зміни цитокінів у сироватці крові корелювали

з відповідними показниками у сім'яній рідині. Встановлено, що при

аутоімунній патології підвищений, порівняно з контролем рівень ІЛ-1β у

сироватці крові був асоційований зі зниженим його рівнем у сім’яній рідині

(R=-0,513933, p<0,05).

При хронічних запальних захворюваннях, навпаки, зниження чи

підвищення рівнів ІЛ-1β і ІЛ-6 і у сироватці крові, і у сім'яній рідині мали

однакову тенденцію. При цьому, вірогідне зниження ІЛ-1β у сироватці крові

асоціювалося з його вірогідним зменшенням в сім’яній рідині (R=0,736103,

r=0,68578, p<0,05; рис.6.1). При ідіопатичному неплідді також низький рівень

ІЛ-1β у сім’яній рідині був при низькій концентрації цього цитокіну у сироватці

крові (R=0,616623, p<0,05). Такий результат може пояснити знижену кількість

сперматозоїдів у чоловіків цієї групи, адже ІЛ-1β у фізіологічних концентраціях

сприяє дозріванню сперматозоїдів.
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Діаграма розсіювання: ІЛ-1β у крові проти ІЛ-1β у спермі (Порядкове видалення

ПД)

sІЛ-1β = 19,259 + 7,5440 * ІЛ-1β (к) 

Кореляція: r =  ,68578
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Рис. 6.3. Кореляційний взаємозв'язок між концентрацією ІЛ-1β у сироватці

крові і сім’яній рідині у чоловіків з непліддям на тлі хронічних запальних

захворювань

Зміни в цитокіновому статусі сім’яної рідини у про- або прозапальний бік

можуть супроводжувати лейкоспермію. За допомогою дисперсійного аналізу

було визначено, що тільки у чоловіків з аутоімунними захворюваннями

зменшення ІЛ-1β і ТФР-β1 у сім’яній рідині істотно асоціюються з великою

кількістю лейкоцитів в еякуляті (рис.6.4). В інших групах обстежених чоловіків

ніякої залежності виявлено не було. Знижена кількість ІЛ-1β асоціюється із

зменшенням числа сперматозоїдів в еякуляті, бо ІЛ-1β у фізіологічних

концентраціях сприяє дозріванню сперматозоїдів. Щодо ТФР-β1, то цей

цитокін у високій концентрації фізіологічно присутній у епідидимальному

епітелії та інших компартментах чоловічої статевої системи, а зниження його

рівня може відобразитися на епітеліальній бар'єрній функції та цілісності

бар'єру кров-яєчко. Це посприяє транспорту лейкоцитів, що, в свою чергу,

матиме наслідок – локальний запальний процес [410].
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Рис. 6.4. Залежність наявності лейкоспермії від концентрації ІЛ-1β і ТФР-β1 у

сім’яній рідині чоловіків з непліддям на тлі аутоімунних захворювань

За результатами математичного аналізу отриманих нами даних не було

виявлено взаємозв'язку між вмістом різних цитокінів та наявністю АСАТ у

сім’яній рідині. Проте, у чоловіків, у яких дружини мали ранні викидні,

визначені взаємозв’язки між патологічними змінами у спермограмі (знижена

рухливість сперматозоїдів) та концентрацією інтерлейкіну-6 (U=1,00, Z=-

2,02073, p=0,043309). При астенозооспермії концентрація ІЛ-6 у сім'яній рідині

склала 158,67±99,63 пг/мл і значно перевищувала концентрацію в інших осіб

цієї групи (без порушень у кількості і рухливості сперматозоїдів) – 45,22±32,69

пг/мл.

Аглютинація сперматозоїдів – це склеювання рухливих сперматозоїдів між

собою голівками, хвостиками або змішана – голівок з хвостиками. В нормі у

практично здорових чоловіків аглютинації сперматозоїдів немає. ЇЇ наявність

дозволяє припустити наявність імунозалежного непліддя, проте аглютинацію

не можна вважати його доказом, більше того, імунозалежне непліддя можливе і

за відсутності аглютинації [377]. Аглютинація сперматозоїдів може бути
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наслідком не тільки наявності АСАТ, але й цитокінів, які містяться у сім’яній

рідині. Підвищення аглютинації сперматозоїдів при неплідді у чоловіків з

аутоімунною патологією вірогідно корелювало зі зменшенням у сім’яній рідині

ІЛ-1β і ТФР-β1 (F=14,93, p=0,0034, рис.6.5).

Аглютинація сперматозоїдів; МНК середні

Лямбда Wilks=,31919, F(2, 14)=14,930, p=,00034

Декомпозиція гіпотези

Вертик. стовпчики дорівнюють 0,95 довірчих інтервалів
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Рис. 6.5. Залежність аглютинації сперматозоїдів від рівня цитокінів ІЛ-1β і

ТФР-β1 у сім’яній рідині неплідних чоловіків з аутоімунною патологією

Наступним етапом аналізу отриманих даних було дослідження наявності

взаємозв'язку між рівнем цитокінів та патологічними змінами сперматозоїдів.

Порушення у кількості і мобільності сперматозоїдів було діагностовано на тлі

зниження концентрації ІЛ-1β – 52,85±105,81 пг/мл проти 85,48±166,90 пг/мл

(U=592,50, Z=2,99182, p=0,0027773), збільшення ІЛ-6 – 67,30±71,52 пг/мл проти

39,52±47,11 пг/мл (U=660,50, Z=-2,42591, p=0,015271), підвищення ФНП-α –

23,81±16,62 пг/мл проти 16,95±15,16 пг/мл (U=695,50, Z=-2,13464, p=0,032792).

Таким чином, знижена рухливість сперматозоїдів і їх низька кількість

виявлялися при переважанні прозапальних цитокінів у сім’яній рідині (рис.6.6).
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Рис. 6.6. Залежність патологічних змін у сперматозоїдах від концентрації ІЛ-6 у

сім’яній рідині неплідних чоловіків з різною супутньою патологією

У неплідних чоловіків з астенозооспермією (низька рухливість

сперматозоїдів) була знижена концентрація ІЛ-1β у сім’яній рідині до

31,11±38,22 пг/мл (Z=2,21708, p=0,026619) порівняно з неплідними чоловіками

з нормозооспермією (91,74±211,56 пг/мл),. Але у чоловіків з астенозооспермією

порівняно з чоловіками з олігозооспермією (мала кількість сперматозоїдів)

вірогідним було підвищення у сім’яній рідині рівня ІЛ-18 (19,83±9,45 пг/мл

проти 7,30±4,92 пг/мл; Z=2,56987, p=0,010174), а у сироватці крові зменшення

ІЛ-1β (1,45±1,76 пг/мл проти 7,92±7,34 пг/мл; Z=-2,44572, p=0,014457) і ФНП-α

(3,04±2,31 пг/мл проти 5,29±2,92 пг/мл; Z=-2,03810, p=0,041541).

При аналізі кількості лімфоцитів у периферійній крові було визначено, що

у пацієнтів з олігозооспермією вища кількість натуральних кіллерів

(0,591±0,247 Г/л проти 0,369±0,176 Г/л; Z=1,98345, p=0,047348), пацієнтів з
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астенозооспермією – CD4+CD25+-лімфоцитів (0,490±0,161 Г/л проти

0,360±0,191 Г/л; Z=2,79942, p=0,005120), пацієнтів з оліго-астенозооспермією –

CD4+CD25+-клітин (0,558±0,264 Г/л проти 0,360±0,191 Г/л; Z=2,08403,

p=0,037158), з азооспермією – регуляторних Т-лімфоцитів (0,771±0,069 Г/л

проти 0,360±0,191 Г/л; Z=2,14931, p=0,031610). Показники пацієнтів з

патологічними параметрами спермограми порівнювали з показниками

неплідних чоловіків з нормозооспермією. У пацієнтів із зниженою і кількістю, і

рухливістю сперматозоїдів (оліго-астенозооспермія) у периферійній крові

спостерігалося зниження рівня натуральних кіллерів (0,347±0,152 Г/л проти

0,591±0,247 Г/л; Z=-2,00832, p=0,044611) і підвищення В-лімфоцитів

(0,274±0,045 Г/л проти 0,179±0,025 Г/л; Z=2,73861, p=0,006170) порівняно з

чоловіками, в яких виявлена олігозооспермія (знижена кількість

сперматозоїдів).

За підсумками дискримінантного аналізу (табл.6.9) з оцінених 25

показників імунної реактивності вірогідний зв'язок зі змінами у спермограмі

обстежених інфертильних чоловіків виявлено для рівня ІЛ-1β у сім’яній рідині

та у сироватці крові; для рівня ІЛ-10 у сім’яній рідині, ТФР-β1 - у сироватці

крові і сім’яній рідині, а також кількості CD16/56+ лімфоцитів у периферичній

крові.

Поява АСАТ у сім'яній рідині супроводжувалася зменшенням рівня ТФР-

β1 до 88,93±41,09 пг/мл проти 121,90±91,96 пг/мл (U=339,00, Z=2,14860,

p=0,031667), ІЛ-1β – до 33,34±32,84 пг/мл проти 80,49±158,48 пг/мл (U=337,50,

Z=2,16530, p=0,030365) та урівноваженим зниженням як про-, так і

протизапального цитокіну.

Цитокін ІЛ-1β має плейотропні властивості, є не тільки медіатором

запалення, але і модулятором вродженого та набутого імунітету. Активний

переважно в секреторній формі. ІЛ-1β здатен впливати на регуляторні Т-

лімфоцити, що веде до вислизання аутореактивних ефекторних клітин від

контролю супресорними клітинами.
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Таблиця 6.9

Результати дискримінантного аналізу щодо взаємозв'язку показників

імунної реактивності зі змінами в спермограмі неплідних чоловіків з

різною супутньою патологією

Підсумки аналізу дискримінантних функцій (спермограма) Крок 8, Змінних у

моделі: 8; групування: олігозооспермія, астенозооспермія, оліго-

астенозооспермія, азооспермія (4 групи) Лямбда Wilks: ,05482 прибл. F

(24,64)=4,6197 p< ,0000

N=33
Лямбда

Wilks

Окрема

лямбда

F-виключ.

(3,22)
p-рів. Толер.

1-толер.

(R-кв.)

sІЛ-1β 0,135692 0,404024 10,81739 0,000144 0,432578 0,567422

ІЛ-1β 0,117579 0,466265 8,39451 0,000663 0,599150 0,400850

ТФР-β1 0,092026 0,595735 4,97639 0,008731 0,605911 0,394089

CD16(56)+ 0,085658 0,640018 4,12468 0,018326 0,475951 0,524049

CD3-HLA-DR+ 0,075336 0,727716 2,74386 0,067436 0,593182 0,406818

sІЛ-10 0,101933 0,537833 6,30162 0,002998 0,444443 0,555557

sТФР-β1 0,081951 0,668967 3,62884 0,028829 0,737685 0,262315

CD4+ 0,067417 0,813186 1,68470 0,199360 0,506722 0,493278

Примітка: s - семінальна форма цитокіну.

ІЛ-1β здатен включатися у негативну модуляцію імунної відповіді, бо

може при певних умовах активно інгібувати експресію антигенів ІІ-го класу

системи МНС на різних типах клітин. Таким чином, цим можна пояснити, що

внаслідок зниження рівня ІЛ-1β імунна система отримає підвищену готовність
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до синтезу антитіл, особливо до аутоантигенів [1]. ТФР-β1 у нормальних

концентраціях також інгібує функцію Т-клітин з регуляторними властивостями,

тому знижена його концентрація сприяє синтезу аутоантитіл [152].

Слід зазначити, що присутність АСАТ у сім'яній рідині чоловіків з

непліддям зареєстровано на тлі зниження співвідношення ІЛ-10/ФНП-α

(U=304,50, Z=2,532681, p=0,011320).

Загалом наявність АСАТ у сім'яній рідині найчастіше обумовлена

анатомічними вадами, вазектомією, травмою яєчок. Проте, причиною може

бути і аутоімунна патологія. Для того, щоби з'ясувати механізми формування

непліддя у цьому випадку потрібно, у першу чергу, підтвердити наявність

аутоагресії, тобто наявність циркулюючих аутоантитіл і змін Т-залежного

імунітету.

6.3. Оксидаційний стрес у неплідних чоловіків з різною супутньою

патологією

Згідно із загальноприйнятою точкою зору, оксидаційний стрес

сперматозоїдів розвивається при порушенні динамічної рівноваги між

окиснювачами й антиоксидантами у сім’яній рідині, які нейтралізують активні

вільні радикали. Зміни у концентрації АФК можуть бути викликані суттєвим

пошкодженням ДНК у сперматозоїдах і зразках еякуляту, які містять

патологічні рівні АФК, та зниженням рівня антиоксидантів у сім’яній рідині

[350]. Гіперпродукція активних форм кисню – вільних радикалів – може бути

виявлена   п ри багатьох патологічних станах, як пов’язаних з

репродуктивною системою, так і не пов’язаних з нею безпосередньо [103]. В

еякуляті джерелами утворення АФК є незрілі сперматозоїди (з'являються при

неправильній диференціації клітин під час стадій сперматогенезу), так і

лейкоцити [180]. Незначна генерація активних форм кисню необхідна для
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нормальної регуляції функції сперматозоїдів (капацитації і акросомальної

реакції). Однак, надлишкова продукція АФК призводить до пошкодження

мембрани сперматозоїдів, ДНК хромосом та ініціюють апоптоз сперматозоїдів,

що призводить до непліддя [144].

Ліпіди як складові частини мембрани відіграють важливу роль у здійсненні

сперматозоїдом своїх функцій. Крім того, пошкодження сперматогенезу як

причина непліддя асоційоване з дисліпідемією, яка можуть призводити до

пошкодження тестостеронсинтезуючої функції клітин Лейдіга. Оксидаційний

стрес призводить до активації процесів пероксидного окиснення ліпідів. При

цьому в крові і тканинах зростає концентрація продуктів вільнорадикального

окиснення, зокрема, малонового диальдегіду (МДА). Ця речовина утворюється

постійно, але в мінімальних кількостях. МДА утворюється тільки із жирних

кислот з трьома і більше подвійними зв’язками, йому належить важлива роль у

синтезі простагландинів, прогестерону та інших стероїдів [165]. Малоновий

диальдегід «зшиває» молекули ліпідів і знижує плинність мембрани, яка стає

більш крихкою.

Інтенсивність процесів ПОЛ ми визначали за рівнем МДА. Посилення

оксидаційного стресу опосередковує пошкодження яєчок і сперматогенез [319],

тому, щоби вивчити рівень окисного стресу та запальної відповіді досліджували

його біомаркери - малоновий діальдегід і інтерлейкін-6.

Відомо, що оксидаційний стрес відіграє принципову роль у дисфункції

репродуктивної системи. Проте оксидаційні клітинні та молекулярні механізми,

патологічно активовані у чоловіків з непліддям, в тому числі на тлі варікоцелє,

не повністю вивчені. Один гіпотетичний механізм – це посилений синтез NO у

відповідь на венозний застій при варікоцелє та підвищення рівня МДА, які

разом викликають екстенсивне перекисне окислення ліпідів і, і, як наслідок,

дефективний сперматогенез. Другий – це цитокін-опосередкований

оксидативний стрес, який реалізується за допомогою підвищеного синтезу ІЛ-1

та ІЛ-6 [333].
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У неплідних чоловіків рівень МДА був вищим від контрольних значень у

всіх обстежених групах. При цьому у хворих із аутоімунною патологію він

перевищував показники контрольної групи в 2,25 рази, при хронічних

запальних хворобах – у три рази, при ідіопатичному неплідді – у 2,16 рази, а у

пацієнтів з варикоцелє – у 2,30 рази (табл.6.10).

Таблиця 6.10

Концентрація МДА у сироватці крові неплідних чоловіків з різною

супутньою патологією (М ± SD)

Супутня патологія

Контроль

(n=21)
Варікоцелє

(n=22)

Аутоімунна

патологія

(n=17)

Хронічні

запальні

хвороби

(n=10)

Ідіопатичне

непліддя

(n=12)

3,27±0,44* 3,19±0,43* 4,26±0,54*♦# 3,07±0,46*^ 1,42±0,20

Примітки:

* – вірогідність різниці порівняно з контролем (р< 0,05).

♦ – вірогідність різниці порівняно з 1-шою групою (р< 0,05).

# – вірогідність різниці порівняно з 2-ою групою (р< 0,05).

^ – вірогідність різниці порівняно з 3-ою групою (р< 0,05).

Треба відзначити, що середні показники концентрації МДА серед усіх

інфертильних чоловіків були найвищими у пацієнтів із хронічними запальними

хворобами, що, мабуть, пов’язано з основним патологічним процесом. І тільки

у неплідних чоловіків з хронічними запальними хворобами визначалася істотна
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зворотна кореляційна залежність між концентрацією МДА і відносною (R=-

0,806764, r=-0,8473 ) та абсолютною кількістю СD4+-лімфоцитами (R=-0,736846,

r=-0,7306) (рис.6.7). Оксидаційний стрес, як і підвищення кількості СD4+-

лімфоцитів – це ознака запальної реакції імунної системи у пацієнтів із

хронічними запальними захворюваннями.

Діаграма розсіювання: CD4+абс. проти МДА      (Порядкове видалення ПД)

МДА = 5,6821 - ,0016  * CD4+абс.

Кореляція: r =  -,7306
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Рис. 6.7. Кореляційний зв’язок між рівнем МДА і кількістю СD4+-лімфоцитів у

чоловіків з непліддям на тлі хронічних запальних захворювань

Підвищене пероксидне окиснення ліпідів на загальному рівні, виявлене у

обстежуваних групах, може впливати на репродукційну функцію локально.

Тому важливо було дослідити рівень МДА у сім’яній рідині і визначити його

вплив на рухливість сперматозоїдів та їх морфологічні особливості. Сім’яна

рідина людини містить антиоксиданти, які захищають сперматозоїди від

окислювального пошкодження. Коли окислювачі пригнічують систему

антиоксидаційного захисту, відбувається оксидаційний стрес. Він індукує

апоптоз, пероксидне окиснення ліпідів мембран і фрагментацію ДНК, що

погіршує функцію сперматозоїдів. МДА, який є маркером оксидаційного
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стресу, може бути діагностичним показником для прогнозу непліддя у пацієнтів

із астенозооспермією [295]. Рівень МДА в сім’яній рідині негативно корелює із

життєздатністю сперматозоїдів, їх рухливістю [114]; і позитивно - з аномаліями

акросоми і наявністю залишкових цитоплазматичних крапель [238]. При аналізі

сім’яної рідини нами було виявлено, що рівень МДА в ній перевищує показник

контролю у хворих на варікоцелє, а також у чоловіків з непліддям на ґрунті

аутоімунної і хронічних запальних хвороб (табл.6.11).

Таблиця 6.11

Концентрація МДА у сім’яній рідині неплідних чоловіків з різною

супутньою патологією (М ± SD)

Супутня патологія

Контроль

(n=14)

Варикоцелє

(n=22)

Аутоімунна

патологія

(n=17)

Хронічні

запальні

хвороби (n=9)

Ідіопатичне

(n=12)

1-ша група 2-га група 3-тя група 4-та група

1,64±0,37* 3,97±0,54*♦ 0,86±0,12*♦# 0,50±0,07♦#^ 0,46±0,05

Примітки:

* – вірогідність різниці порівняно з контролем (р< 0,05).

♦ – вірогідність різниці порівняно з 1-шою групою (р< 0,05).

# – вірогідність різниці порівняно з 2-ою групою (р< 0,05).

^ – вірогідність різниці порівняно з 3-ою групою (р< 0,05).

Слід відзначити, що найвищий рівень МДА в сім’яній рідині визначався у

хворих із СЗСТ (рис.6.8). Можливо це пов’язано з лейкоцитоспермією, яка

виявлялася у цих хворих, що було підтверджено при дисперсійному (F=24,114,

p=0,00019), а також кореляційному аналізі (R=0,936926, p=0,000001) (рис.6.9).
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Підвищення концентрації МДА у пацієнтів з варікоцелє було

закономірним, оскільки у них порушується кровопостачання і є усі підстави для

виникнення оксидаційного стресу. У неплідних чоловіків із хронічними

запальними хворобами також було підвищення МДА у сім’яній рідині, проте,

на противагу сироватці крові, не таке значне, і значно менше, ніж в інших

групах, хоча і перевищувала рівень чоловіків з ідіопатичним непліддям. У цих

хворих концентрація МДА була в межах норми, що вказує на інші імунні

механізми, ніж активація оксидаційного стресу, залучені у патогенез непліддя.

В усіх обстежених чоловіків не було знайдено істотної кореляції між

вмістом МДА у сироватці крові і сім’яній рідині. Пероксидне окислення ліпідів

може впливати на морфологічний і функціональний стан сперматозоїдів. У

чоловіків із варикоцелє при дисперсійному аналізі була відзначена вірогідна

пряма кореляційна залежність між рівнем МДА і виникненням змін у

спермограмі (рис.6.10).

Графік середніх (МДА.sta 19v*83c)

 Середнє 
 0,95 Мін.-Макс. 

1 2 3 4 5

1-варикоцелє; 2 - автоімунна патологія; 3 -
соматичні захворювання; 4 - ідіопатичне

непліддя: 5 - контроль
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Рис. 6.8. Середні значення МДА в сім’яній рідині неплідних чоловіків із

супутньою патологією
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Кореляції (автоімунна патологія.sta 50v*20c)

МДА у сім'яній плазмі

Лейкоцити в еякуляті

Рис. 6.9. Кореляційний зв’язок між рівнем МДА і кількістю лейкоцитів у

сім’яній рідині чоловіків з непліддям на тлі аутоімунних захворювань

варикоцелє (патологія сперми) МНК середні

Поточний ефект: F(1, 20)=7,5633, p=,01234

Декомпозиція гіпотези

Вертик. стовпчики дорівнюють 0,95 довірчих інтервалів

0 1

патологічні зміни у спермі

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

М
Д

А

Рис. 6.10. Кореляційний зв’язок між рівнем МДА і патологічними змінами у

спермограмі у неплідних чоловіків з варікоцелє
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Рис. 6.11. Кореляційний зв’язок між рівнем МДА, рухливістю і морфологічною

нормальністю сперматозоїдів у неплідних чоловіків з варікоцелє

Діаграма розсіювання: Рухливість сперматозоїдів   проти МДА (Порядкове
видалення ПД)
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Рис. 6.12. Кореляційний зв’язок між рівнем МДА у сім'яній рідині і рухливістю

сперматозоїдів у чоловіків з непліддям і аутоімунними хворобами
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Причому, встановлено, що концентрація МДА вірогідно зворотньо

корелювала з відносною кількістю рухливих (R=-0,975833, p=0,000001), а також

морфологічно повноцінних сперматозоїдів (R=-0,539170, p=0,011661) (рис.6.11).

У чоловіків з непліддям на ґрунті аутоімунних захворювань також було

відзначено, що висока активність пероксидного окиснення ліпідів у сім'яній

рідині може суттєво пошкоджувати рухливість сперматозоїдів (R=-0,803353,

p=0,000103; r=-0,6970, p<0,05) (рис.6.12), а також сприяти їх аглютинації

(F=24,114, p=0,00019) (рис.6.13).

Аглютинація сперматозоїдів; МНК середні

Поточний ефект: F(1, 15)=24,114, p=,00019
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Рис. 6.13. Взаємозв'язок між рівнем МДА у сім'яній рідині та аглютинацією

сперматозоїдів у чоловіків з непліддям і аутоімунними хворобами

Цікавим виявився факт достовірної зворотньої кореляційної залежності

між вмістом МДА у сім’яній рідині і концентрацією в ній ІЛ-1β (R=-0,656442,

p=0,004207), тоді як зі збільшенням рівня ІЛ-1β підвищувався відсоток
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рухливих сперматозоїдів (R=0,544516, p=0,023822). Це є відображенням

фізіологічного ззв'язку, бо ІЛ-1β бере участь у ліпідному обміні [1].

Не було відзначено істотних кореляційних зв’язків між показниками

спермограми і рівнем малонового діальдегіду в сім’яній рідині у чоловіків з

ідіопатичним непліддям і непліддям чоловіків із хронічними запальними

хворобами.

При оцінці результатів обстеження усіх чоловіків з непліддям визначено,

що у пацієнтів з астенозооспермією у сироватці крові був вищим рівень МДА

порівняно з особами з олігозооспермією (3,50±0,53 мкмоль/л проти 2,86±0,26

мкмоль/л; Z=2,559741, p=0,010475), що ще раз вказує на можливий

першочерговий вплив пероксидного окиснення ліпідів на рухливість

сперматозоїдів.

Резюме до розділу 6.

На основі дослідження показників імунної реактивності (кількісні

показники лімфоцитів різних субпопуляцій та активаційного статусу,

концентрація цитокінів у сироватці крові та сім'яній рідині, показники

оксидаційного стресу) та аналізу їх взаємозв'язку з порушеннями семіологічних

показників у неплідних чоловіків з різною супутньою патологією було

виявлено наступне. Розвиток непліддя на тлі різної супутньої патології

супроводжується змінами показників як системної, так і локальної імунної

реактивності. Характер цих змін відрізняється залежно від супутньої патології.

Хоча існують деякі загальні закономірності патологічних відхилень у

функціонуванні імунної системи усіх обстежених нами неплідних чоловіків:

прозапальний цитокіновий профіль сироватки крові і зниження концентрації

ІЛ-1β одночасно з підвищенням концентрації ІФН-γ у сім'яній рідині.

Найбільші кількість відхилень від норми показників імунної реактивності

виявлена у неплідних чоловіків із супутніми аутоімунними захворюваннями.

Тісний зв'язок між порушеннями семіологічних показників і патологічними

змінами у показниках імунної реактивності у чоловіків з ідіопатичним
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непліддям переконливо доводить імунний генез цього захворювання.

Виявлення характерних ознак порушень імунної реактивності у неплідних

чоловіків з різною супутньою патологією дозволило нам позиціонувати деякі з

них як надійні маркери для прогнозування порушення репродуктивної функції.

Наприклад, при аутоімунних захворюваннях при кількості CD4+CD25+-

лімфоцитів ≥ 0,392 Г/л з великою ймовірністю можна прогнозувати суттєві

зміни у спермограмі.

Визначення основного продукту перекисного окислення ліпідів –

малонового диальдегіду – показало, що його рівень у сім’яній рідині

підвищений у неплідних пацієнтів із варікоцеле, аутоімунними хворобами та

хронічними запальними хворобами. Це свідчить про те, що оксидаційний стрес

є одним із імунопатогенетичних механізмів розвитку непліддя на тлі як

аутоімунної патології, так і хронічних запальних захворювань без виразного

аутоімунного компоненту. У чоловіків із ідіопатичним непліддям концентрація

МДА була в межах норми, що вказує на інші механізми формування непліддя,

ніж активація оксидаційного стресу.
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РОЗДІЛ 7.

ХАРАКТЕРИСТИКА ВЗАЄМОЗАЛЕЖНОСТІ ПОРУШЕНЬ ЛОКАЛЬНОЇ

І СИСТЕМНОЇ ІМУННОЇ РЕАКТИВНОСТІ З НЕПЛІДДЯМ У

ЧОЛОВІКІВ.

Імунні механізми формування непліддя значно глибші, ніж проста

продукція антиспермальних антитіл. На фертильну функцію впливають також

як зміни загального імунного статусу організму, так і локальні порушення

імунної реактивності у представництві імунної системи у статевому тракті, у

тому числі й в еякуляті. Причому ці чинники впливають комплексно, а не

поодинці.

Завданням цієї частини роботи було проаналізувати взаємозв'язок

відхилень від норми показників системної і локальної імунної реактивності з

порушенням фертильності у чоловіків з діагностованим непліддям на тлі різної

супутньої патології.

Для реалізації поставленого завдання у роботі використаний

непараметричний принцип статистичної обробки отриманих даних. На відміну

від параметричного, який включає всі методи аналізу кількісних показників,

котрі підпорядковуються нормальному розподілу, непараметричний

застосовується у всіх інших випадках – для аналізу кількісних ознак незалежно

від виду їх розподілу та для аналізу якісних ознак. Хоча непараметричні методи

вважаються менш потужними (іноді не дозволяють виявити статистичні

закономірності, які можуть бути виявлені за допомогою параметричних), але

вони більш надійні у випадках, коли є сумніви, чи ознака, яка аналізується, має

нормальний розподіл [14].

У наших обчисленнях використання стандартного відхилення (M±SD –

М – середнє, SD – Standard Deviation – стандартне відхилення) при

непараметричній статистиці пов'язане з невеликим об'ємом вибірки. Загалом
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стандартне відхилення використовується для опису вибірок з нормальним

розподілом, при якому у діапазон M±SD вкладається 70% всіх значень ознаки.

Ми використовували незалежні вибірки – контрольну (здорові фертильні

чоловіки) і дослідну (неплідні чоловіки з різною супутньою патологією) групи.

Для порівняння двох незалежних вибірок ми використовували непарний t-

критерій. При обробці малих вибірок (менше 16-ти об’єктів, при якому t-

розподіл починає суттєво відрізнятися від нормального) для порівняння

некількісних даних використовували непараметричні методи – U-тест Манна-

Уітні для двох незалежних вибірок, критерій Вілкоксона для порівняння двох

залежних вибірок, критерій Хі-квадрат (χ2) для перевірки статистичної гіпотези

про наявність зв’язку між двома якісними ознаками.

Для обробки даних, представлених в таблицях спряженості ознак,

використовували критерій Хі-квадрат (χ2). Цей критерій дає відповідь на

запитання про те, чи з однаковою частотою зустрічаються різні значення ознаки

в емпіричному та теоретичному розподілах (перевірка гіпотези про закон

розподілу) або в двох або більше емпіричних розподілах (порівняння двох

якісних ознак). Якщо ці розподіли будуть досить різними, можна вважати, що

відмінності між ними значимі і існує зв'язок між дією незалежної змінної і

розподілом емпіричних частот. Якраз для підрахунку Хі-квадрат (χ2) і робиться

таблиця спряженості.

Апроксимація статистики Хі-квадрат (χ2) для таблиць з малою кількістю

спостережень в групах може бути покращена зменшенням абсолютного

значення відмінностей між очікуваними та тими, що спостерігаються,

частотами на величину 0,5 перед зведенням в квадрат – це так звана поправка

Йєтса. Ця поправка робить оцінку більш поміркованою, застосовується у тих

випадках, коли таблиці містять тільки малі частоти.

Таблиця спряженості використовується для розрахунку характеристик

ризику по ознаках, які нібито є факторами ризику, шансу, потенційної користі

або шкоди. При вивчення порогових значень кількісних лабораторних

показників ця ж таблиця використовується для розрахунку чутливості,
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специфічності, прогностичної значимості додатнього та від'ємного результатів,

співвідношень правдоподібності.

Для пошуку залежності непліддя від порушень різних чинників імунної

реактивності використовували двофакторний дисперсійний аналіз. При

розподілі змінних, відмінному від нормального, та малій вибірці

використовували кореляційний аналіз за Спірменом. При нормальному

розподілі змінних вивчали кореляцію за Пірсоном. Застосовували також

регресійний аналіз. На відміну від кореляційного аналізу, який визначає тісноту

зв'язку між аналізованими показниками, регресійний аналіз не лише визначає

наявність такого зв'язку, а й надає інформацію про його структуру (зв'язок як

залежність, як вплив, причинно-наслідковий зв'язок). Регресійний покроковий

логістичний аналіз був виконаний для того, щоби вилучити показники імунної

реактивності, значимість яких не була підтверджена, і залишити підтверджені

значимо показники, важливі саме для тієї чи іншої групи пацієнтів.

За даними множинного регресійного аналізу, у чоловіків з варікоцелє

основними чинниками імунної реактивності, відхилення яких від норми

пов'язане з непліддям, є рівні інтерферону-γ у крові, а також концентрація

ФНП-α і ТФР-β1 у сім’яній рідині (табл.7.1). Причому, найсуттєвішим є

підвищений рівень семінального ФНП-α, що підтверджено і дискримінантним

аналізом (табл.7.2).

У неплідних чоловіків із супутньою аутоімунною хворобою за

результатами регресійного аналізу кількість факторів імунної реактивності,

порушення яких пов'язане з непліддям, зростає. Однак, ними залишаються

цитокіни, як у крові, так і в еякуляті. Додатковим чинником виявлено кількість

CD4+25- наївних Т-лімфоцитів (табл.7.3).
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Таблиця 7.1

Результати множинного регресійного аналізу взаємозв'язку відхилення від

норми імунологічних показників та непліддя у чоловіків із варікоцелє

Імунологічні

показники

Підсумки регресії для залежної перемінної: Непліддя

(варікоцелє.sta) R= ,43395973 R2= ,18832105 Скорегов.

R2= ,12588421 F(3,39)=3,0162 p<,04133 Станд. помилка

оцінки: ,47288

БЕТА Стд.пом. B Стд.пом. t(39) p-рів.

Вільн.член -0,072717 0,233006 -0,312081 0,756642

ІФН-γ 0,285865 0,144975 0,009742 0,004941 1,971815 0,055754

sФНП-α 0,310446 0,146887 0,013817 0,006537 2,113501 0,041008

sТФР-β1 0,210802 0,146304 0,001939 0,001346 1,440852 0,157608

Таблиця 7.2

Результати дискримінантного аналізу внеску порушень імунної

реактивності у розвиток непліддя у чоловіків із варікоцелє

Імунологічні

показники

Підсумки аналізу дискримінантних функцій. Крок 3, Змінних у

моделі: 3; Лямбда Wilks: ,81168 прибл. F (3,39)=3,0162 p< ,0413

Лямбда

Wilks

Окрема

лямбда

F-виключ.

(1,39)
p-рів. Толер.

1-толер.

(R-кв.)

ІФН-γ 0,892598 0,909344 3,888052 0,055754 0,967795 0,032205

sФНП-α 0,904645 0,897235 4,466887 0,041008 0,922247 0,077753

sТФР-β1 0,854886 0,949458 2,076051 0,157608 0,950738 0,049262
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Таблиця 7.3

Результати множинного регресійного аналізу для визначення

взаємозв'язку відхилення від норми показників імунної реактивност та

непліддя у неплідних чоловіків із аутоімунними хворобами

Імунологічні

показники

Підсумки регресії для залежної перемінної: Непліддя (аутоім. sta)

R= ,85132104 R2= ,72474751 Скорегов. R2= ,66052193

F(7,30)=11,284 p<,00000 Станд. помилка оцінки: ,29359

БЕТА Стд.пом. B Стд.пом. T(30) p-рів.

Вільн.член -0,556736 0,383536 -1,45159 0,156995

sІЛ-18 0,618566 0,111821 0,022289 0,004029 5,53174 0,000005

sІЛ-1β -0,617969 0,122802 -0,008067 0,001603 -5,03223 0,000021

CD4+25- 0,306917 0,109241 0,000537 0,000191 2,80954 0,008649

ТФР-β1 0,213270 0,103825 0,001242 0,000605 2,05412 0,048767

sІЛ-6 0,167889 0,102304 0,001657 0,001010 1,64108 0,111226

sТФР-β1 0,140440 0,106722 0,001493 0,001135 1,31594 0,198163

ІЛ-6 0,133924 0,107998 0,003621 0,002920 1,24006 0,224566

Найбільш тісний зв'язок з непліддям встановлено для порушень

концентрації у сім'яній рідині ІЛ- 1β, 18, підвищеного сироваткового рівня

ТФР-β1 та збільшеної абсолютної кількості у наївних CD4+25- Т-клітин.

Результати дискримінантного аналізу були аналогічними.

Результати регресійного аналізу у хворих з непліддям та хронічними

запальними захворюваннями виявили 15 чинників імунної реактивності, які

впливають на формування непліддя (табл 7.4).
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Таблиця 7.4

Результати множинного регресійного аналізу для визначення чинників

ризику непліддя у чоловіків із хронічними запальними хворобами

Імунологічні

показники

Підсумки регресії для залежної перемінної: Непліддя

(хр.зап.хв.sta) R= ,98590690 R2= ,97201241 Скорегов.

R2= ,94202571 F(15,14)=32,415 p<,00000 Станд. помилка

оцінки: ,11222

БЕТА Стд.пом. B Стд.пом. T(14) p-рів.

Вільн.член -0,455094 0,225277 -2,02016 0,062929

sІЛ-1β -0,62837 0,069251 -0,010556 0,001163 -9,07381 0,000000

sІЛ-18 -0,04747 0,102377 -0,001567 0,003380 -0,46364 0,650030

sІЛ-6 0,54492 0,129653 0,007004 0,001666 4,20290 0,000886

CD4+25+ -0,02997 0,097512 -0,000068 0,000223 -0,30736 0,763097

ІЛ-6 -0,54940 0,094560 -0,144826 0,024927 -5,81005 0,000045

sФНП-α 0,31687 0,091112 0,009164 0,002635 3,47777 0,003695

CD4+ 1,14212 0,441234 0,001925 0,000744 2,58847 0,021453

ТФР-β1 0,24104 0,081721 0,000731 0,000248 2,94951 0,010556

ІЛ-1β 0,21864 0,067069 0,037973 0,011648 3,25996 0,005699

sІФН-γ 0,16253 0,065277 0,004684 0,001881 2,48992 0,025967

ІЛ-10 -0,05909 0,054809 -0,026969 0,025015 -1,07813 0,299202

CD3+HLA-DR+ -0,14555 0,081384 -0,000865 0,000484 -1,78842 0,095363

CD8+ 0,88981 0,328211 0,001747 0,000645 2,71110 0,016885

CD3+ -1,38046 0,656515 -0,001361 0,000647 -2,10271 0,054061

ІЛ-18 0,06664 0,058176 0,000202 0,000177 1,14555 0,271188
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Найбільш сильний зв'язок зареєстровано для зниження концентрації у

сім'яній рідині ІЛ-1β, підвищених ІЛ-6, ФНП-α та ІФН-γ, знижених

сироваткових рівнів ТФР-β1 і ІЛ-6, а також абсолютної кількості Т-лімфоцитів-

хелперів і цитотоксичних Т-клітин.

Проте більш точний дискримінантний аналіз не підтвердив валідність усіх

виявлених зв'язків і визначив наступні показники щодо внеску у ризик непліддя

у чоловіків іх хронічними запальними хворобами (табл.7.5): концентрація у

сім’яній рідині ІЛ-1β, ІЛ-18 та ІЛ-10, у сироватці крові – ТФР-β1 та ІЛ-6.

Таблиця 7.5

Результати дискримінантного аналізу щодо внеску імунологічних

показників у ризик непліддя у чоловіків із хронічними запальними

хворобами

Імунологічні

показники

Підсумки аналізу дискримінантних функцій. Крок 7, Змінних

у моделі: 7; Лямбда Wilks: ,05682 прибл. F (7,22)=52,170

p< ,0000

Лямбда

Wilks

Окрема

лямбда

F-виключ.

(1,22)
p-рів. Толер.

1-толер.

(R-кв.)

sІЛ-1β 0,186683 0,304363 50,28206 0,000000 0,551830 0,448170

sІЛ-18 0,152854 0,371725 37,18356 0,000004 0,521403 0,478597

ТФР-β1 0,145341 0,390938 34,27490 0,000007 0,464189 0,535811

sІЛ-10 0,089719 0,633305 12,73841 0,001714 0,573852 0,426148

ІЛ-6 0,073582 0,772195 6,49022 0,018350 0,625093 0,374908

ІФН-γ 0,066940 0,848816 3,91845 0,060406 0,781955 0,218045

CD3+HLA-DR+ 0,059734 0,951206 1,12853 0,299611 0,852621 0,147379
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При ідіопатичному неплідді у чоловіків було визначено три чинники

імунної реактивності, які можуть впливати на фертильність: у сім’яній рідині

це знижений вміст ІЛ-1β та підвищені рівні ІЛ-6 і ІФН-γ (табл.7.6), що було

підтверджено також дискримінантним аналізом.

Таблиця 7.6

Результати множинного регресійного аналізу для визначення чинників

ризику непліддя у чоловіків з ідіопатичним непліддям

Імунологічні

показники

Підсумки регресії для залежної перемінної: Непліддя

(ідіопатичне.sta) R= ,86496760 R2= ,74816895 Скорегов.

R2= ,67765626 F(7,25)=10,610 p<,00000 Станд. помилка

оцінки: ,27735

БЕТА Стд.пом. B Стд.пом. t(25) p-рів.

Вільн.член -0,041325 0,280981 -0,14707 0,884254

sІЛ-1β -0,476406 0,146326 -0,007542 0,002317 -3,25578 0,003240

sІФН-γ 0,326817 0,116509 0,007853 0,002799 2,80508 0,009595

ФНП-α 0,113226 0,121780 0,024990 0,026878 0,92975 0,361390

sІЛ-6 0,249999 0,110393 0,004787 0,002114 2,26462 0,032460

IL-6 0,154383 0,112409 0,011113 0,008092 1,37340 0,181819

ІФН-γ 0,215255 0,152370 0,009256 0,006552 1,41272 0,170069

CD3+HLA-DR+ -0,145177 0,108806 -0,000784 0,000588 -1,33428 0,194140

Значну кількість змінених імунологічних показників, тісно пов'язаних з

ризиком непліддя, виявлено за результатами регресійного аналізу у чоловіків

дружин з викиднями. Особливо високий рівень залежності у них встановлено

для підвищеного вмісту у сім’яній рідині ФНП-α, ІЛ-1β та ІЛ-6, та зниженого

сироваткового рівня ІЛ-10 (табл.7.7).
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Таблиця 7.7

Результати множинного регресійного аналізу для визначення чинників

ризику непліддя у чоловіків, дружини яких мали по 2-3 ранніх викидні

Імунологічні

показники

Підсумки регресії для залежної перемінної: Непліддя

(викидні.sta) R= ,97108084 R2= ,94299801 Скорегов.

R2= ,87174552 F(15,12)=13,235 p<,00003 Станд. помилка

оцінки: ,16475

БЕТА Стд.пом. B Стд.пом. t(12) p-рів.

Вільн.член 0,196592 0,328002 0,59936 0,560078

sФНП-α 0,674011 0,088047 0,026676 0,003485 7,65510 0,000006

ІФН-γ 0,122242 0,102502 0,002948 0,002472 1,19258 0,256083

sІЛ-1β 0,428138 0,080797 0,003259 0,000615 5,29891 0,000189

ІЛ-10 0,317381 0,110933 0,119137 0,041642 2,86101 0,014327

CD19+ -0,819057 0,326850 -0,004482 0,001789 -2,50591 0,027614

CD3+ -0,073934 0,265695 -0,000071 0,000254 -0,27827 0,785544

CD3-HLA-DR+ 0,590471 0,315586 0,003257 0,001741 1,87103 0,085916

CD3+HLA-DR+ -0,237760 0,094062 -0,001351 0,000534 -2,52769 0,026532

CD8+ 0,430526 0,258216 0,000769 0,000461 1,66731 0,121317

sІЛ-6 0,434903 0,122293 0,003308 0,000930 3,55625 0,003951

sІФН-γ -0,201646 0,103357 -0,006271 0,003214 -1,95097 0,074801

sІЛ-10 -0,241633 0,101873 -0,025070 0,010570 -2,37189 0,035280

CD4+25+ -0,221257 0,129595 -0,000613 0,000359 -1,70730 0,113484

sТФР-β1 -0,211002 0,104404 -0,002000 0,000989 -2,02102 0,066166

CD16(56)+ 0,202938 0,132194 0,000586 0,000382 1,53516 0,150681
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Водночас, дискримінантний аналіз виявив додаткові показники, пов'язані

з непліддям чоловіків, дружини яких мали по 2-3 ранніх викидні (табл.7.8):

підвищений рівень у сироватці крові ІФН-γ та ІЛ-6.

Таблиця 7.8

Результати дискримінантного аналізу для визначення чинників ризику

виникнення непліддя у чоловіків, дружини яких мали по 2-3 ранніх

викидні

Імунологічні

показники

Підсумки аналізу дискримінантних функцій Крок 11, Змінних

у моделі: 11; Лямбда Wilks: ,09204 прибл. F (11,17)=15,246

p< ,0000

Лямбда

Wilks

Окрема

лямбда

F-виключ.

(1,17)
p-рів. Толер.

1-толер.

(R-кв.)

sФНП-α 0,353646 0,260255 48,32045 0,000002 0,283949 0,716051

ІФН-γ 0,138773 0,663230 8,63213 0,009190 0,600307 0,399693

sІЛ-1β 0,219965 0,418423 23,62875 0,000147 0,344726 0,655274

ІЛ-10 0,121251 0,759071 5,39579 0,032849 0,383075 0,616925

sІЛ-6 0,231903 0,396883 25,83379 0,000092 0,255239 0,744761

sІЛ-10 0,189371 0,486020 17,97797 0,000552 0,297909 0,702091

CD4+25+ 0,147505 0,623966 10,24507 0,005239 0,313316 0,686684

ІЛ-6 0,125735 0,732005 6,22388 0,023195 0,470378 0,529621

CD3+HLA-DR+ 0,128524 0,716117 6,73914 0,018836 0,576003 0,423997

CD16(56)+ 0,102395 0,898857 1,91291 0,184537 0,363765 0,636235

ІЛ-18 0,098781 0,931738 1,24548 0,279945 0,728059 0,271941
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Встановлення взаємозв'язку порушень чинників локальної та системної

імунної реактивності з непліддям на тлі різної супутньої патології дозволяє

розглядати ці показники як предиктивно значимі маркери для прогнозування

розвитку непліддя у чоловіків або виявлення внеску чоловічого фактору у

непліддя подружніх пар. При цьому результати проведеного математичного

аналізу даних дозволили встановити перелік прогностично/діагностичних

значимих показників імунної реактивності для чоловіків з різною супутньою

патологією, що складає основу для розробки персоналізованого алгоритму

обстеження цих хворих.
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РОЗДІЛ 8

АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ

В останні роки все більше уваги приділяється аутоімунним механізмам у

розвитку чоловічого непліддя, а наявність аутоімунної хвороби у пацієнта

дедалі частіше називають однією із причин зниження чоловічої фертильності.

Найбільш вивченим імунним механізмом розвитку чоловічого непліддя є

синтез АСАТ, зумовлений експозицією спермальних антигенів циркулюючим

клітинам імунної системи. Основними причинами активації антиспермального

антитілогенезу вважають порушення цілісності бар'єру кров-яєчко та

перехресну реактивність антигенних детермінант збудників інфекцій сечо-

статевої системи у чоловіків та сперматозоїдів [67]. Однак, результати

експериментальних досліджень та клінічних спостережень останніх років

вказують на те, що антиспермальний антитілогенез – не єдиний імунний

механізм у формуванні чоловічого непліддя. Однією з важливих причин

порушення фертильності у чоловіків вважається запальна реакція імунної

системи у репродуктивному тракті [58, 307]. Непліддя у чоловіків часто

спостерігається на тлі різної супутньої патології, тим чи іншим чином

асоційованої з порушеннями імунної реактивності [37, 46]. Однак, імунні

механізми розвитку непліддя на тлі супутньої патології практично не

досліджені. З'ясування взаємозв'язку розладів імунної реактивності з розвитком

непліддя у чоловіків сприятиме розширенню існуючих уявлень щодо імунних

механізмів цієї репродуктивної патології. Крім того, розшифрування імунних

механізмів чоловічого непліддя, що розвивається на тлі різної супутньої

патології, створює підгрунтя для розробки прогностичних та діагностичних

алгоритмів лабораторного дослідження, необхідних для індивідуалізованого

підходу до профілактики і лікування порушення фертильності у чоловіків. У

зв'язку з вище зазначеним ми поставили на меті дослідити характер порушень

імунної реактивності, асоційованих з розвитком непліддя у чоловіків на тлі



238

аутоімунної та іншої супутньої патології. грунтуючись на експерментальних та

клінічних дослідженнях [164, 288].

У першій частині роботи ми дослідили морфологічні характеристики

органів статевої системи, показники імунної реактивності та біохімічні

показники у щурів-самців із системним аутоімунним захворюванням –

колаген-індукованим артритом, оскільки існують літературні дані про те, що

вторинний орхіт може виникати на тлі системної аутоімунної патології [325].

Розвиток колагенового артриту у щурів супроводжувався морфологічними

змінами у суглобах пальців, прилеглій до суглоба сполучній тканині, у печінці

та нирках. Це проявлялося лімфоцитарно-макрофагальною інфільтрацією, що

засвідчило наявність аутоімунного процесу. Морфологічні зміни у дослідних

тварин зареєстровано також в органах репродуктивної системи. У стромі яєчок

за ходом дрібних судин визначалася інфільтрація лімфоцитами, макрофагами та

нейтрофілами, які були виявлені в перитубулярних зонах, навколо кровоносних

судин і контактували з клітинами Лейдіга, спостерігалися різні ступені

злущування зародкових клітин і тубулярна атрофія. У сім’яних канальцях

виявлялася лімфоцитарно-мононуклеарна інфільтрація і шеддінг зародкових

клітин. У придатках яєчок у всіх досліджуваних тварин у стромі була помірно

виражена інфільтрація поодинокими лімфоцитами, макрофагами,

нейтрофільними лейкоцитами. При експериментальному артриті реакція на

FasL була виражено позитивною в стромі яєчок, а у додатках – у стромі між

протоками, де накопичувалися лімфоцити та макрофаги. Там же виявлялися

апоптичні тільця. Численні сперматоцити і сперматиди були сильно FasL-

позитивними в щурів з колаген-індукованим артритом. Сперматоцити і

сперматиди із сім’яників щурів з артритом порівняно з інтактними щурами

були імунореактивні для каспази 3. Реакція на каспазу-3 також визначалася у

придатках яєчок у стромі між протоками.

За умов норми апоптоз у чоловічій репродуктивній системі контролює

надмірну продукцію чоловічих гамет [101, 270]. Було доведено, що рівні
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апоптозу в зрілих сперматозоїдах достовірно корелюють з рівнем АФК у

сім'яній рідині, а рівні каспази-3 і каспази-9 у неплідних пацієнтів вірогідно

вищі в сперматозоїдах та еякуляті в порівнянні зі здоровими донорами сперми і

позитивно корелювали з рівнями АФК [112]. Не всі статеві клітини

експресують Fas, тому, згідно даних літератури, допускається існування інших

медіаторів індукції апоптозу зародкових клітин, наприклад ФНП-α/ФНПР1

[354]. Ми припустили, що цитокіни, які синтезуються лімфоцитами та

мононуклеарними інтерстиціальними клітинами при артриті і аутоімунному

орхіті, можуть спочатку індукувати апоптоз зародкових клітин за допомогою

прямого механізму, або опосередковано - індукуючи експресію Fas-FasL

зародковими клітинами. У розвиненій стадії орхіту, коли клітини Сертолі

мають морфологічні та функціональні зміни, апоптоз зародкових клітин може

знижувати їх здатність підтримувати зародкові клітини [94]. Ми прийшли до

висновку, що при колаген-індукованому артриті смерть зародкових клітин

настає внаслідок апоптозу за участю системи Fas-FasL.

При імуногістохімічному дослідженні ми виявили локалізацію Fas і FasL в

сперматоцитах і сперматидах. Ці результати свідчать про причетність системи

Fas-FasL до апоптозу в зародкових клітинах, який ми спостерігали у щурів з

експериментальними артритом. Ми виявили, що численні інтерстиціальні і

перитубулярні лімфоцити в яєчках щурів експресують FasL. Секреторна форма

sFasL перетинає гемато-тестикулярний бар’єр, як і інші цитокіни, зокрема ІЛ-1

[116] та ГM-КСФ [253], з аналогічною молекулярною масою. Цілком можливо,

що зміни в гемато-тестикулярному бар’єрі можуть відбуватися на важких

стадіях артриту. Так як каспаза-3 бере участь у Fas-опосередкованої клітинній

загибелі, у яєчках вона опосередковує клітинний апоптоз, індукований

токсинами і деприватами гормонів [74]. У щурів ми визначили високу

імунореактивність для активної каспази - 3 в численних сперматоцитах, які

присутні в пошкоджених сім’яних канальцях. ФНП-α, ІФН-γ, ІЛ-1 та ІЛ-6

збільшують експресію Fas в клітинах з різних органів, включаючи яєчка [355].

Таким чином, цитокіни, вивільнені лімфоцитами та моноцитами/макрофагами
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щурів з артритом і вторинним орхітом, можуть модулювати експресію Fas

зародкових клітин.

Щодо біохімічних маркерів запалення, то на початковій стадії артриту у

сироватці крові щурів з колаген-індукованим артритом нами було визначене

достовірне підвищення активності лужної фосфатази, аланінамінотрансферази

на тлі зниження індекса de Ritis. Знизився альбуміно-глобуліновий коефіцієнт

за рахунок вірогідного зниження рівня альбумінів і підвищення рівня

глобулінів, особливо γ-фракції, що опосередковано свідчить на користь

активації аутоантитілогенезу, в тому числі й синтезу антиспермальних антитіл.

Сучасні погляди на патогенез ревматоїдного артриту ґрунтуються на

концепції переходу від місцевого запалення до системної запальної відповіді.

Вирішальну роль в цьому має неконтрольований синтез активних форм кисню і

нітрогену. Проте не всі АФК є вільними радикалами. Супероксидний аніон–

найважливіший з активних форм кисню і саме з нього починається подальша

продукція інших АФК. Він не володіє сильними окисними властивостями, але є

джерелом утворення більш активних АФК. Швидкість генерації О2
•– при

колаген-індукованому артриті в щурів на початку патологічного процесу

достовірно зростала на 143,5% порівняно з контрольною групою. Супероксид

аніон радикал відіграє важливу роль під час дозрівання сперматозоїдів [223] і в

контролі функції сперматозоїдів через редокс-регуляцію фосфорилювання

тирозину [35]. Екзогенно генерований супероксид аніон радикал через систему

ксантин/ксантиноксидаза індукує гіперактивацію і капацитацію сперматозоїдів,

внаслідок чого вони продукують підвищену концентрацію супероксиду. На

початкових стадіях експериментального артриту в щурів рівень пероксиду

водню зростав у середньому в 2,65 рази порівняно з інтактними тваринами. В

нормі пероксид водню відіграє регуляторну роль, в тому числі перекисного

окиснення ліпідів [158]. Проте при високій концентрації пероксид водню діє

цитотоксично на клітини й тканини, посилює патологічний процес, підтримує

оксидаційний стрес, сприяючи синтезу активних форм кисню [69]. Так як у
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досліджуваних нами тварин з колаген-індукованим артритом швидкість

генерації гідроксильного радикалу у сироватці крові на початкових етапах

патологічного процесу вірогідно зростала, то, враховуючи його властивості,

можемо стверджувати, що розвинулися руйнуючі тканини процеси.

Даними літератури підтверджується факт, що підвищений оксидаційний

статус в організмі чоловіка вторинно впливає на фертильність, бо пошкоджує

функції сперматозоїдів. Активація процесів ліпопероксидації призводить до

утворення значної кількості вторинних аутоантигенів. МДА є не тільки

маркером пероксидного окиснення ліпідів і оксидаційного стресу, але і

самостійно пошкоджує клітини. Нами визначено, що при колаген-індукованому

артриті значно інтенсифікуються процеси пероксидного окиснення ліпідів, так

як достовірно зросла концентрація малонового диальдегіду.

У формуванні стійкості до ушкоджень тканин організму вільними

радикалами кисню важливу роль грає оксид нітрогену, який депонується у

клітинах, зв’язуючись з білками. Він впливає на синтез аденозинтрифосфорної

кислоти (АТФ) в мітохондріях, регулює цитостатичні та цитотоксичні ефекти

макрофагів. Тому рівень оксиду нітрогену прямо корелює із активністю

процесу апоптозу [38, 141]. NO утворюється внаслідок дії iNOS. Саме iNOS і

NO, що утворюється під її впливом, відіграють головну роль у зрушенні

нормальних процесів пероксидного окиснення ліпідів. Аргіназа, збільшуючи

свою активність в умовах запалення, обмежує використання аргініну для

синтезу NO і збільшує доступ аргініну для утворення проліну, необхідного для

синтезу колагену. При патологічних станах зростає рівень ендогенного

інгібітора NО-синтази - aсиметричного диметиларгініну. При вивченні

активності аргінази нами було встановлено, що у щурів при колагеновому

артриті даний показник зростає в 6,39 рази порівняно з контрольною групою.

Це є свідченням активізації неокиснювального, аргіназного метаболізму, який

конкурує з окиснювальним NO-синтазним метаболізмом L-аргініну.

Співвідношення неокиснювального та окиснювального метаболізму L-аргініну
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(аргіназа/NOS) достовірно збільшувалосяу щурів при патології: в 4,6 рази

порівняно з інтактними щурами, що свідчить про переважання

неокиснювального метаболізму L-аргініну над окиснювальним, який веде до

утворення оксиду нітрогену.

У щурів з початковими морфологічними проявами колаген-індукованого

артриту знижувалася активність конститутивного de novo синтезу NO у

порівнянні з контрольною групою, а інтенсивність індуцибельного синтезу NO

посилилася. Отже, підвищена активність іNOS сприяла активації процесів

пероксидного окиснення ліпідів вже на початкових етапах патологічного

процесу у суглобах щурів. Високий рівень продукції NO є пусковим

механізмом розвитку ранньої стадії запальної реакції – формування набряку і

лейкоцитарної інфільтрації. При надмірній кількості NO і вільних кисневих

радикалів у клітинах він здатний взаємодіяти із супероксидом, перетворюючи

його в дуже токсичну речовину – пероксинітрит (ОNОО–). У клітинах

розвивається оксидаційно-нітрозативний стрес, індукуючий їх загибель [122].

Джерелами активних форм нітрогену (АФН) у чоловіків можуть бути

еякулят, яєчка та придатки. У фізіологічних концентраціях АФН підтримують

нормальний стан еякуляту [303]. Був навіть ідентифікований специфічний до

яєчка підклас nNOS – синтези (TnNOS), яка у найбільшій мірі сприяє синтезу

NO [230]. TnNOS локалізується виключно в клітинах Leydig в яєчках. Інші

форми синтаз - eNOS і iNOS - контролюють щільність молекулярних з’єднань у

яєчках, бо структурно пов’язані з актином, оклудином, альфа-тубуліном та

віментином, а їх надмір впливає на апоптоз зародкових клітин. На місцевому

рівні високі рівні АФН безпосередньо знижують капацитацію і акросомальну

реакцію сперматозоїдів, їх рухливість, життєздатність, пригнічують

стероїдогенез, а їх підвищений рівень в організмі впливає на функціональну

активність сперматозоїдів опосередковано [292].

При сформованому колаген-індукованому артриті у щурів майже за всіма

показниками напруженість оксидаційного/нітрозаційного стресу зберігалась на
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сталому рівні. Водночас, відбулося деяке зниження синтезу патологічного

оксиду нітрогену (за активністю індуцибельної NO-синтази) і інтенсивності

пероксидного окиснення ліпідів (за концентрацією МДА).

Нами були також простежені можливі кореляційні зв’язки між активними

різновидами кисню і нітрогену. Пероксид водню сприяє утворенню атомарного

кисню, що доведено достовірною прямою кореляційною залежністю.

Супероксидний аніон призводить до утворення пероксиду водню, що також

підтверджено нами кореляційним аналізом. Нами встановлено також, що

індуцибельна NOS може активувати процеси пероксидного окиснення ліпідів

при колаген-індукованому артриті, оскільки існує пряма достовірна

кореляційна залежність між активністю кальцій-незалежної NO-синтази і

рівнем малонового диальдегіду. За даними літератури, в умовах наростаючого

оксидаційного стресу за рахунок генерації активних форм кисню знижується

активність конститутивної та ендотеліальної NO-синтаз, що зумовлює

недостатню продукцію фізіологічного NO. Пероксид водню активує eNOS з

утворенням NO [28, 131]. Крім вільнорадикальних процесів, в організмі існує

антиоксидаційна система, спрямована на підтримку гомеостазу в організмі.

Одним із її компонентів є сечова кислота, рівень якої у щурів з колаген-

індукованим артритом у сироватці крові порівняно з контрольною групою

вірогідно збільшувався. Сечова кислота є ендогенним аларміном - потужним

тригером запалення, і тому може здійснити прооксидаційний ефект [213].

Сульфід водню володіє протизапальною і цитопротективною функціями,

включаючи блокування індуцибельної NOS. Проте, у хворих на ревматоїдний

артрит відзначено його підвищення у плазмі крові і синовіальній рідині, що

корелювало з активністю запального процесу [111]. Нами виявлено, що H2S

вірогідно підвищувався на початку колаген-індукованого артриту у щурів і

утримувався на сталих високих рівнях при формуванні патологічного процесу,

які значно перевищували показники інтактних щурів. При сформованому

експериментальному артриті рівень H2S вірогідно прямо корелював з
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активністю аргінази, що може знижувати синтез фізіологічного оксиду

нітрогену, а отже, сприяти запаленню. Існують дані, що у чоловіків H2S може

пригнічувати рухливість сперматозоїдів [330].

Отже, синтез активних радикалів кисню і нітрогену взаємозалежний і

відіграє одну з ключових ролей у патогенезі експериментального колаген-

індукованого артриту, при якому уражуються яєчка і їх придатки. Отримані

нами в експерименті результати підтверджують роль оксидаційного стресу у

посиленні системної запальної відповіді і, відповідно, розвитку ревматоїдного

артриту. Ми показали, що загибель зародкових клітин на тлі системної

аутоімунної патології реалізується шляхом Fas-FasL-опосередкованого

апоптозу, індукованого, імовірно, системою цитокінів, продукованих клітинами

імунної системи, що інфільтрують тканини статевого тракту у тварин з

артритом. Зареєстрований нами оксидаційний та нітрозаційний стрес також

може бути тісно пов'язаним зі змінами локального цитокінового профілю

дослідних тварин і активацією Fas-опосередкованого апоптозу. Результати

наших досліджень співзвучні з даними літератури стосовно того, що АФК

індукують експресію Fas рецептора і ліганда, стимулюючи Fas/FasL-

опосередкований шлях апоптозу через активацію ефекторних каспаз-3, -6 або -7,

які руйнують клітини [300, 345].

Зважаючи на підвищену концентрацію гама-глобулінової фракції білків

сироватки крові, не виключена можливість активації на тлі системного

аутоімунного захворювання антиспермального антитілогенезу. Для перевірки

цього припущення нами було обстежено групу хлопчиків з системним

аутоімунним захворюванням ЮІА, котрим визначали наявність та

характеристики АСАТ. Групами порівняння у цих дослідженнях були хлопчики

з крипторхізмом та здорові хлопчики відповідного віку. Пацієнти з

крипторхізмом були обрані для порівняння у зв'язку з відомим фактом активації

антиспермального антитілоутворення у осіб чоловічої статі з генетично

детермінованими анатомічними вадами репродуктивної системи. Хоча в

літературі відзначали взаємозв'язок між наявністю АСАТ і непрохідністю



245

сім'явивідних шляхів, інфекціями репродуктивного тракту, орхітом,

простатитом, варікоцелє, крипторхізмом, перекрутом яєчка [118, 252],

абсолютний і відносний ризик розвитку непліддя внаслідок цього впливу

залишаються невідомими.

АСАТ у сироватці крові виявили у 30% обстежених хлопчиків із

крипторхізмом. Частіше зустрічалися АСАТ, які належали до ізотипів IgA та

IgM, і які мали один сайт прикріплення – кінчик хвостика сперматозоїдів. Не

було відзначено різниці в появі АСАТ залежно від форми крипторхізму –

однобічного або двобічного, а також віку. Пацієнти з крипторхізмом в анамнезі,

як правило, мають аномальну кількість сперматозоїдів, але ця вада може

варіювати залежно від одно- або двобічного крипторхізму. Вища частота

азооспермії виявлена при двобічному крипторхізмі і при запізненому

хірургічному втручанні (орхіпексії) [119, 121].

АСАТ визначено також у 34,69% хворих на ювенільний ідіопатичний

артрит. При цьому значно частіше, ніж у пацієнтів з крипторхізмом, у

хлопчиків, хворих на ЮІА, зустрічалися антиспермальні антитіла ізотипу IgM.

Сайт прикріплення АСАТ у 82,35% цих хворих знаходився на кінці хвостика.

Етіологія крипторхізму включає генетичні фактори, проте їх вплив на

сперматогенез обговорюється. Враховуючи, що крипторхізм має вроджений

характер, а отже аутоантитілоутворення при ньому може бути асоційоване з

HLA-антигенами II-го класу (DR, DQ регіони), ми визначили, що поява АСАТ

при крипторхізмі чітко корелювала з наявністю DRB1*08. Цей факт є дуже

цікавим з огляду на те, що гаплотип НLA-DRB1*08 характерний також для

хворих на ювенільний ідіопатичний артрит, вік яких більший 6-ти років і які

мають поліартричний варіант перебігу захворювання [210]. Водночас, ЮІА є

типовою аутоімунною патологією дітей. Виходячи з цього, ймовірно, НLA-

DRB1*08 сприяє розвиткові аутоімунного компоненту при крипторхізмі, що

виявляється, у першу чергу, появою АСАТ.
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Одночасно з HLA-антигенами, суттєве значення для імунних реакцій

людини має родина генів KIR-рецепторів. Ми визначили, що у хлопчиків з

крипторхізмом при наявності АСАТ виявлявся ген KIR-2DS5. Недавні

дослідження довели, що KIR-2DS5 також може бути чинником захисту жінок

від ендометріозу – захворювання, яке також пов’язане з непліддям [219].

Кореляційний аналіз дозволив визначити, що в хлопчиків із крипторхізмом без

АСАТ експресія KIR-2DS5 вірогідно позитивно корелює з HLA-DRB1*08, а

отже KIR-2DS5 можуть бути стримуючим чинником щодо підвищення

експресії DRB1*08 з метою обмеження аутоантитілоутворення. Крім, того KIR-

2DS5 не має інгібуючих аналогів [205]. KIR-2DS5-алелі є кодом для

поверхневих рецепторів, які активують функції натуральних кілерів [134].

Експресія KIR-2DS5 змінюється при псоріазі, ендометріозі, алкілозивному

спондиліті, тобто хворобах аутоімунного ґенезу [117]. Отже, попередньо можна

визнати, що при крипторхізмі синтез антиспермальних антитіл може

детермінуватися генетично і буде залежати від домінування експресії HLA-

DRB1*08 та KIR-2DS5. Проте в майбутньому потрібно провести більш

масштабні генетичні дослідження.

За даними літератури, біля 10% хлопчиків з крипторхізмом мають

обтяжений генетичний анамнез. Найчастіше у них зустрічаються: синдроми

Ленца, Прадера-Віллі, Форсмана-Лемана і “котячого крику”; зміни у каріотипі

та хромосомна хвороба мозаїцизм. Мікроделецій Y-хромосоми не знайдено. За

специфічностями локусів HLA-системи ІІ класу генотип таких хворих складає:

HLA-DRB1 *01,04,13, HLA-DRB3 *01/02/03, HLA-DRB4 *01/02/02/04-06; HLA-

DQB1 *03,05,06, HLA-DRB1 *04,11, HLA-DRB4 *01/02/02/04-06, Доволі часто

виявляли асоціації між хромосомними хворобами та синдромами із наявними у

таких хворих HLA-антигенами сублокусів DRB1 та DQB1 [12, 15, 18].

Ще однією вродженою анатомічною вадою, яка потенційно створює

підгрунтя для активації антиспермального антитілогенезу, є варікоцелє. У

зв'язку з цим додатковим завданням роботи було проаналізувати наявність
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АСАТ у пацієнтів з цим захворюванням. При обстеженні 22 чоловіків з

варікоцелє АСАТ у сироватці крові були визначені тільки в одному випадку, а у

двох – у сім’яній рідині. В одного пацієнта АСАТ були виявлені і в крові, і в

сім’яній рідині. В інших обстежених чоловіків статистично достовірної різниці

по наявності АСАТ у сироватці крові і сім'яній рідині не було.

Визнаним інтегральним критерієм стану чоловічої репродуктивної

функції є сперміологічне дослідження еякуляту, хоча фертильність буває

збереженою навіть при значних відхиленнях показників спермограми від норми.

У той же час непліддя може спостерігатися у чоловіків із нормоспермією. При

дослідженні еякуляту у пацієнтів з варікоцелє азооспермія була діагностована в

одного чоловіка (4,55%), олігозооспермія – в 4 (18,18%), оліго-

астенозооспермію – у 2 (9,09%), астенозооспермію – у 4 (18,18%),

лейкоспермію – у 2 (9,09%). Отже, для пацієнтів з варікоцелє АСАТ у крові і

сім'яній рідині не є характерними, тоді як зміни в спермограмі діагностовано у

половини хворих. Це зумовило необхідність аналізу інших показників імунної

реактивності, порушення яких могло стати причиною патологічних змін

сперматозоїдів.

У літературі давно досліджується і обговорюється вплив оксидаційного

стресу та продуктів перекисного окиснення ліпідів на фертильність пацієнтів з

крипторхізмом [42]. Механізм погіршення сперматогенезу і функцій

сперматозоїдів при варікоцелє не цілком зрозумілий. Такі фактори, як

гіпертермія, венозна гіпертензія, гіпоандрогенізм, токсичний вплив

катехоламінів, куріння, надмірний синтез АФК, мікроделеція мітохондріальних

генів, активні каспази, впливають на баланс проліферація - апоптоз [129, 160,

178]. Венозний застій призводить до надмірного оксидаційного стресу [141,

187], а зниження рН в цитозолі сперматозоїдів і сім’яній рідині пошкоджує

сперматогенез. У пацієнтів з клінічно однобічним варікоцелє визначається

морфологічне та функціональне пошкодження обидвох яєчок, що підтверджує
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аутоімунний механізм цього розладу [59]. Проте ряд дослідників виключають

зв’язок між варікоцелє та імунним непліддям [326, 368].

У обстежених нами хворих на рівень ІФН-γ був вищий за норму. Цей

цитокін стимулює хемотаксис і активацію лейкоцитів, що сприяє

оксидаційному стресу [293]. Рівень МДА був вищим від контрольних значень у

2,30 рази. У сім’яній рідині хворих на варікоцелє концентрація МДА

перевищувала нормальні показники (рис.8.1). Була відзначена вірогідна пряма

кореляційна залежність між рівнем МДА і змінами у спермограмі: концентрація

МДА достовірно від'ємно корелювала з кількістю рухливих, а також

морфологічно повноцінних сперматозоїдів. За даними літератури, місцевий (на

рівні сім'яної рідини) окиснювально-відновний дисбаланс відіграє головну роль

у розвитку варікоцелє-асоційованого непліддя навіть за умов нормоспермії

[188, 343]. Біомаркерами оксидаційного стресу у сім’яній рідині неплідних

чоловіків з варікоцелє є підвищені рівні АФК (супероксидного аніону,

пероксиду водню, оксиду нітрогену), пероксидного окиснення ліпідів (МДА) та

зниження антиоксидаційної здатності (рівнів каталази, супероксиддисмутази)

[313, 343], у деяких випадках антиспермальні антитіла [316, 346]. Виявлена

позитивна кореляція між підвищенням рівня АФК у сім'яній рідині і ступенем

варікоцелє [186]. Високий рівень оксидаційного стресу у сім’яній рідині цих

пацієнтів викликає пошкодження ДНК сперматозоїдів [302], а посилене ПОЛ

змінює морфологію голівки сперматозоїдів та їх рухливість. МДА вступає в

реакцію із сперміном, це призводить як до зниження рН сім'яної рідини, так і

безпосереднього пошкодження спермін-залежних клітинних функцій [29].

При множинному регресійному аналізі було визначено, що у чоловіків з

варікоцелє основними чинниками імунної реактивності, які впливають на

фертильність, є рівні ІФН-γ у крові і концентрації ФНП-α і ТФР-β1 у сім’яній

рідині. Причому, найсуттєвішим є рівень ФНП-α, що підтверджено

дискримінантним аналізом. Пригнічення рухливості сперматозоїдів під

впливом ФНП-α має часову залежність. Це пов’язано зі змінами функції
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мітохондрій сперматозоїдів [126] і підвищенням синтезу оксиду азоту [228].

ФНП-α посилює продукцію МДА навіть у фізіологічних концентраціях, і тим

більше при запаленні [248]. Оксидаційний стрес при варікоцелє-асоційованому

неплідді пов’язаний також із цитокінами, зокрема ФНП-  зумовлює

підвищення продукції оксиду нітрогену. Підвищений рівень ФНП-α у сім’яній

рідині пригнічує спонтанну і індуковану акросомальну реакцію в здорових

сперматозоїдах [227], індукує їх апоптоз [166]. Ключова роль TRAIL та його

рецепторів на яєчках при цитокін-опосередкованому апоптозі у хворих з

варікоцелє визначає ще один патологічний механізм пошкодження

сперматозоїдів [227, 304]. В літературі дискутувалася роль проапоптотичного

цитокіну ФНП- у патогенезі варікоцелє-індукованої дисфункції яєчок, так як

деякі автори не виявили відмінностей між рівнями ФНП- у сім'яній рідині

пацієнтів з варікоцелє та фертильних чоловіків [298, 314]. За даними літератури,

розвиток непліддя при варікоцелє може формуватися внаслідок посилення

апоптозу в яєчках за іншим механізмом: сперматозоїди підлітків з варікоцелє

мали вищу експресію гена Fas-ліганда (FasL) в порівнянні із такими клітинами

осіб без варікоцелє [140].

Теорія про цитокін-опосередкований оксидаційний стрес при варікоцелє

підтверджується експериментальними дослідженнями, в яких на тваринній

моделі цього захворювання було показано збільшення експресії ІЛ-1 і IL-1β в

яєчках [183].

У дорослих пацієнтів з варікоцелє у сперматозоїдах були виявлені

мітохондріальна дисфункція та пошкодження ядерної ДНК – її фрагментація.

Підвищена екстерналізація фосфатидилсерину у таких пацієнтів становить

ризик синтезу антифосфоліпідних антитіл і реалізації ще одного механізму

формування непліддя [47, 351, 369].

Результати проведених нами досліджень виявили, що цитокіни є

невід'ємною частиною запального ефекту, викликаного варікоцелє.
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Рис. 8.1. Пелюсткова діаграма найбільш характерних змін імунологічних

параметрів у чоловіків з варікоцелє

На нашу думку, зміни системного і локального цитокінового профілю у бік

посилення синтезу прозапальних цитокінів (ІФН –γ у крові та ФНП-α – у

сім'яній рідині) та асоційований з ними оксидаційний стрес є основними

механізмами цитокін-опосередкованої дисфункції яєчок при варікоцелє.

Щодо лікування варікоцелє, то отримані позитивні результати після

хірургічного видалення варікоцелє: зниження рівнів АФК у сім’яній рідині і

збереження цілісності ДНК сперматозоїдів [373, 382]. Але чи можливе

прогнозування негативного результату операційного втручання у чоловіків, які

хворіють на варікоцелє і мають непліддя? З цією метою методом

багатовимірного пошукового аналізу – дискримінантного аналізу були

проаналізовані 32 показники імунного статусу пацієнтів до хірургічного

лікування. Згідно з остаточними результатами аналізу дискримінантних

функцій найвищий внесок (у загальну дискримінацію) у від’ємний результат

операції вносить вміст у сім’яній рідині інтерлейкіну-18, потім ІЛ-1β. Також



251

важливим критерієм можна вважати рівень ІЛ-6 у сім’яній рідині. Високий

рівень у сім'яній рідині ІЛ- 6, 18 може бути негативною прогностичною

ознакою ефективності операції у цих хворих. Беручи до уваги той факт, що ІЛ-1

грає аутокринну і паракринну регулюючу роль у сперматогенезі і сперміогенезі

і що продукція вільних радикалів може бути індукована сперматозоїдами, ми не

можемо виключити гіпотезу, що підвищена експресія IL-1 може бути

критичною для фертильного потенціалу чоловіків з варікоцелє. Дані літератури

свідчать, що найчастіше високі концентрації саме ІЛ-6 визначаються у сім’яній

рідині пацієнтів з варікоцелє порівняно з фертильною групою [230, 296, 298,

320]. В одній публікації показано, що у чоловіків з варікоцелє одночасно

підвищуються рівні ІЛ-6, АФК і знижується загальна антиоксидаційна здатність

[296]. В іншому дослідженні олігозооспермія у чоловіків з варікоцеле

супроводжувалася підвищеним рівнем ІЛ-6 у сім’яній рідині, який знизився

разом з іншими маркерами оксидаційного стресу після варікоцелектомії [230].

Наступна частина роботи була присвячена дослідженню взаємозв'язку

порушень імунної реактивності з непліддям у дорослих чоловіків з різною

супутньою патологією.

Основну групу склали 41 інфертильний чоловік у віці 25-40 років, які були

поділені на 4 дослідні групи: 1 – 18 чоловіків із аутоімунною патологією –

системними захворюваннями сполучної тканини (СЗСТ); 10 осіб з хронічними

запальними хворобами; 13 практично здорових чоловіків з ідіопатичним

непліддям. В окрему, четверту групу, було віднесено 8 соматично здорових

чоловіків, дружини яких мали 2-3 викидні у першому триместрі вагітності. Усі

чоловіки, які проходили обстеження з приводу непліддя, перебували у стадії

клінічної ремісії з приводу інших захворювань. Двадцять сім фертильних

чоловіків подібного віку склали групу порівняння (контрольну).

У всіх обстежених чоловіків було зареєстровано численні порушення

семіологічних показників. Зокрема, у хворих із системною аутоімунною

патологією астенозооспермію виявили у 35,29% пацієнтів, лейкоспермію – в



252

64,71%. У хворих з хронічними запальними хворобами оліго-астенозооспермія

була визначена у 22,22% хворих, азооспермія – в 11,11%, астенозооспермія – у

44,44%, лейкоспермія – у 2 22,22%. При ідіопатичному неплідді

олігозооспермію діагностували в 7,69% пацієнтів, оліго-астенозооспермію – у

23,07%, астенозооспермію – у 23,07%, лейкоспермію – у 7,69%. У чоловіків,

дружини яких мали по 2-3 ранніх викидня, у 50% чоловіків у спермограмі була

визначена астенозооспермія. Лейкоспермія виявлялася значно частіше у хворих

із системною аутоімунною патологією, порівняно з пацієнтами із хронічними

запальними хворобами, ідіопатичним непліддям і чоловіками, дружини яких

мали декілька ранніх викиднів.

Аналіз антиспермального антитілогенезу у неплідних чоловіків з різною

супутньою патологією виявив наступне. У сім’яній рідині АСАТ визначалися у

30,8% випадків у чоловіків з ідіопатичним непліддям і у 37,5% випадків у осіб,

дружини яких мали ранні викидні. Найчастіше антитіла в сироватці крові

прикріплювалися до кінця хвостика сперматозоїдів і були ізотипів G і М. У

сім'яну рідину АСАТ можуть потрапляти з крові, але у такому випадку вони в

основному належать до ізотипу IgG. Згідно з нашими результатами, наявність

АСАТ у сироватці крові найчастіше не асоціювалася з виявленими АСАТ в

сім’яній рідині. Водночас, усі АСАТ в сім’яній рідині фіксувалися до хвостика

сперматозоїдів і були, в основному, ізотипу IgA. За даними літератури, більша

частина АСАТ утворюється в додаткових статевих залозах, переважно вони

фіксуються на сперматозоїдах або циркулюють у сім’яній рідині. Водночас,

місцева продукція IgA майже ніколи не відбувається без системної відповіді з

появою IgG. Антиспермальні антитіла класу IgА викликають ефект аглютинації

сперматозоїдів та знижують їх рухливість [191]. Аглютинація є єдиним доказом

причинно-наслідкового зв’язку між АСАТ та аномальними характеристиками

сперматозоїдів. Загалом, за даними літератури, АСАТ незначно впливають на

загальну кількість сперматозоїдів, їх морфологію, життєздатність [43],

натомість пошкоджують їх прогресивний рух та запліднюючу здатність [17].
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Дослідження кількості лімфоцитів різних популяцій та субпопуляцій,

циркулюючих аутоантитіл, прозапальних і протизапальних цитокінів у

сироватці крові і сім’яній рідині, показників оксидаційного та нітрозаційного

стресу дозволило нам встановити механізми впливу зазначених чинників

імунної реактивності на сперматозоїди, що покращило розуміння патогенезу

імунозалежного непліддя у обстежених нами групах пацієнтів.

У досліджених нами пацієнтів з аутоімунними хворобами спостерігалися

відхилення у „профілі імунітету” (за побудованою пелюстковою діаграмою) в

порівнянні зі здоровими фертильними чоловіками. Кореляційні зв’язки між

парами показників імунітету вірогідно відрізнялися між контрольною групою і

хворими на аутоімунні захворювання.

Синтез АСАТ у крові хворих із аутоімунними захворюваннями

асоціювався із збільшенням кількості лімфоцитів, які експресують CD4+CD25+.

При орхіті, незважаючи на наявність локального підвищення кількості

функціональних клітин Treg, запалення і руйнування тканин посилюється [76].

Ослаблення імунорегуляції відбувається за такими механізмами: (I) недостатня

кількість Treg клітин, (II) функціональні дефекти Treg клітин, (III) стійкість Т-

ефекторних клітин до Treg клітин, і (IV) вплив підвищеного рівня прозапальних

цитокінів. Зокрема, Th17 клітини, значення котрих у патогенезі ЕАО доведене,

володіють стійкістю до супресивних ефектів Treg клітин [201].

Патологічні показники спермограми у хворих із аутоімунною патологію

(зниження рухливості сперматозоїдів) спостерігалися при вірогідному

підвищенні кількості CD4+CD25+-Т-клітин. ФНП-α та ІЛ-6, експресія яких

зазвичай підвищується в яєчках при орхіті, можуть пригнічувати супресорну

функцію Treg клітин. Припускають, що функція Treg клітин може бути

порушена локально [231]. Враховуючи таку залежність, кількість CD4+CD25+-

лімфоцитів можна вважати предиктором зниження рухливості сперматозоїдів у

чоловіків з аутоімунними захворюваннями.
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Дослідження з використанням експериментальних моделей аутоімунного

орхіту показують, що початкова фаза запалення/інфікування включає

рекрутацію імунних клітин, їх активацію і підвищену продукцію прозапальних

цитокінів ФНП-, ІФН-, ІЛ-6, ІЛ-12, ІЛ-17 та ІЛ-23 [136, 206, 279]. Комплекс

прозапальних цитокінів впливає на проникливість гемато-тестикулярного

бар’єру та індукцію апоптозу статевих клітин [206]. Таке мікросередовище

відміняє фізіологічний імуносупресивний привілейований статус яєчок людини,

що загрожує індукцією аутоімунної запальної відповіді проти антигенів

сперматозоїдів. Однак, розвиток аутоімунних/запальних процесів також

залежить від генетичної схильності до запальної реакції [102]. Проте немає

повідомлень про взаємовідносини цитокінів у сироватці крові і сім’яній рідині

при системних аутоімунних розладах.

Ми визначили, що у хворих системними хворобами сполучної тканини

концентрація ІЛ-18 перевищувала в середньому в 1,38 рази показники

фертильних чоловіків, а рівень ІЛ-6 був вищим на 604,15%. Отже, значно

підвищувалися рівні прозапальних цитокінів, що характерно для аутоімунної

патології. ІЛ-18 є прозапальним цитокіном і грає центральну роль як при

вроджених захисних реакціях, так і специфічних - сприяє активації Тх1-

профілю. Є дані, що у біологічних рідинах та органах пацієнтів з аутоімунною

патологією рівні ІЛ-18 є підвищеними. ІЛ-18 сприяє Fas-залежному апоптозу

різних типів клітин, у тому числі статевих [292]. Також у цій групі хворих ми

виявили підвищення рівня ІЛ-6 у сироватці крові. ІЛ-6 діє як потужний

прозапальний цитокін, сприяючи диференціації Tх17-профілю та пригнічуючи

диференціацію Treg [381].

У хворих із аутоімунною патологією нами була виявлена знижена

концентрація ТФР-β1 у сім’яній рідині, що могло сприяти посиленню

запалення. У сім’яній рідині здорових чоловіків рівень ТФР-β1 був відносно

високим [360]. ТФР-β1 пригнічує проліферацію Т- і В-лімфоцитів, гемопоез,

цитотоксичну активність CD8+-лімфоцитів, натуральних кіллерів та інгібує



255

синтез прозапальних цитокінів, стимулює В-лімфоцити до переключення на

синтез ізотипу IgA [234]. Одночасно у сім’яній рідині цих пацієнтів

збільшувався рівень такого прозапального цитокіну, як ІЛ-18 – у середньому в

2,52 раза. ІЛ-18 був виявлений в яєчках людини, і його рівень зростав у сім’яній

рідині чоловіків при урогенітальних інфекціях [175, 194]. Була виявлена

зворотня кореляція між рівнями ІЛ-18 та числом і рухливістю сперматозоїдів

[184]. ІЛ-18 вважали паракринним фактором захисту в чоловічих гонадах, бо

він посилював проліферацію статевих клітин [195]. ІЛ-18 виявляли у здорових

чоловіків та хворих на необструкційну азооспермію, що може вказувати на його

можливу причетність до тестикулярного стероїдогенезу при фізіологічних і

патологічних станах [284].

Прозапальні цитокіни можуть змінювати баланс прооксидаційних і

антиоксидаційних реакцій у бік оксидаційного стресу, асоційованого, у свою

чергу, з постійним пероксидним пошкодження сперматозоїдів [103, 246]. Зміни

концентрацій двох цитокінів з протилежною дією (ТФР-β1 і ІЛ-18)

супроводжувалися зниженням вмісту у сім’яній рідині іншого прозапального

цитокіну ІЛ-1β – в 1,69 раза. Численні дослідження підтвердили, що ІЛ-1 має

комплексний вплив на клітини Sertoli і тому може грати важливу роль у

регуляції сперматогенезу [291]. За умов норми зміни рівня ІЛ-1 не впливають ні

на акросомальну реакцію, ані на продукцію МДА [287].

Тільки у чоловіків з аутоімунними захворюваннями зниження рівнів ІЛ-1β

і ТФР-β1 у сім’яній рідині вірогідно асоціювалося з великою кількістю

лейкоцитів у еякуляті (в інших обстежених чоловіків цього не спостерігалося).

Аглютинація сперматозоїдів може бути наслідком не тільки присутності АСАТ,

але й цитокінів, які містяться у сім’яній рідині. Підвищення аглютинації

сперматозоїдів при неплідді у чоловіків з аутоімунною патологією вірогідно

корелювала зі зниженням у сім’яній рідині рівнів ІЛ-1β і ТФР-β1.

При аутоімунних захворюваннях у сироватці крові часто виявлялися

антиядерні антитіла (56,25% хворих), що перевищувало показники в інших
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групах. У трьох пацієнтів з непліддям на ґрунті аутоімунної патології були

визначені антитіла до хроматину. Цей вид аутоантитіл зустрічається при

ревматоїдному артриті, який і був діагностований у цих хворих (рис.8.2).

Вірогідно підвищений рівень антитіл ізотипів IgG і IgM до фосфоліпідів і β2-

глікопротеїну 1 спостерігався у чоловіків з непліддям на тлі аутоімунної

патології. Поява антитіл ізотипу IgG до β2-глікопротеїну 1 у чоловіків з

непліддям і аутоімунними захворюваннями поєднувалася із підвищенням у

сироватці крові рівня ІЛ-18. При аутоімунних хворобах формуються антитіла

проти ферментів, які містяться у цитоплазмі нейтрофілів (ANCA), в тому числі

проти протеїнази-3, які є важливими патогномонічними ознаками ревматичних

аутоімунних хвороб [149].

Поява антитіл класу IgМ до β2-глікопротеїну 1 у чоловіків з непліддям на тлі

аутоімунних захворювань супроводжувалася зниженням кількості CD3+-

лімфоцитів і CD8+-лімфоцитів у крові. У цій групі хворих особливо високим

виявився рівень антитіл до мієлопероксидази, що достовірно зворотньо

корелювало з концентрацією ІЛ-18 у сироватці крові.

Отже, у чоловіків з непліддям на тлі системних аутоімунних хвороб

кількість факторів, які впливають на фертильність, зростає, але основними

залишаються цитокіни, як у крові, так і в еякуляті. Хоча, додається і показник

CD4+CD25- -лімфоцитів. Тобто найсуттєвішими показниками для цієї групи є:

рівень у сім'яній рідині ІЛ- 1β і 18, ТФР-β1 у крові і кількість у крові клітин з

маркерами CD4+CD25- (з дефектною регуляторною функцією, які потребують для

її відновлення дії ТФР-β1) [334].

У дорослих чоловіків рівень МДА був вищим від контрольних значень у

всіх обстежених групах, а у хворих із аутоімунною патологією він перевищував

показники контрольної групи в 2,25 рази. При аналізі сім’яної рідини було

виявлено, що рівень МДА в ній у хворих із непліддям на ґрунті аутоімунної

патології перевищує концентрацію групи контролю. Слід відзначити, що

найвищий рівень МДА в сім’яній рідині визначався при аутоімунних
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захворюваннях. Можливо це пов’язано з частою лейкоцитоспермією, яка

виявлялася у цих хворих, що було підтверджено при дисперсійному, а також

кореляційному аналізі. Ми прийшли до висновку, що власне визначена нами

висока активність пероксидного окиснення ліпідів у чоловіків з непліддям на

ґрунті аутоімунних захворювань може пошкоджувати рухливість сперматозоїдів

і сприяти їх аглютинації. Зв'язок може бути таким: АФК пошкоджують мембрани

сперматозоїдів і їх ДНК, це впливає на рухливість сперматозоїдів та їх здатність

до запліднення яйцеклітин [361].

Рис. 8.2. Пелюсткова діаграма найбільш характерних змін показників імунної

реактивності у неплідних чоловіків з аутоімунними хворобами

Чоловіки із хронічними запальними хворобами мають вищий рівень

аномалій сперматозоїдів, а отже і ризик непліддя, ніж здорові особи [294].

Виявлені нами зміни у цій групі пацієнтів утворили іншу форму „профілю

імунітету”, яка рельєфно відрізнялася від відповідної фігури в контрольній

групі. Такий „профіль імунітету” був подібний до чоловіків з ідіопатичним
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непліддям. При хронічних запальних захворюваннях ми виявили, що наявність

АСАТ у сироватці крові супроводжувалося значним зростанням субпопуляції

Т-лімфоцитів з хелперною функцією. Спермальні антигени стимулюють Т-

лімфоцити до синтезу цитокінів ФНП-α, ІФН-γ та ІЛ-1β, які стимулюють

хемотаксис і активацію інших лейкоцити, що призводить до оксидаційного

стресу. Імунна відповідь на антигени сперматозоїдів супроводжувалася

зростанням рівнів прозапальних цитокінів і АФК [293].

У пацієнтів із хронічними запальними хворобами було виявлене значне

зниження рівнів ІЛ-1β - у 3,37 рази та ТФР-β1 - у 2,43 рази. Нестача ТФР-β1

може порушувати супресорний контроль, оскільки цей цитокін може

індукувати експресію обидвох - Foxp3 і RORγt для диференціації Tх17-профілю

і Treg [342]. У сім’яній рідині пацієнтів цієї групи визначалося тільки зниження

ІЛ-1β, проте, зростали концентрації ІЛ-18 і ФНП-α, що може значно

посилювати процеси запалення. Нами були визначені зміни цитокінового

Tх2/Tх1-балансу у сім’яній рідині цих хворих. При цьому виявлена

спрямованість у сторону розвитку Tх1-імунної відповіді, що вказує на зміни в

фізіологічних властивостях сім’яної рідини (у нормі вона є індуктором Tх2-

відповіді) і може бути однією з причин непліддя у цій групі чоловіків. При

хронічних запальних хворобах концентрації ІЛ-1β і ІЛ-6 у сироватці крові і

сім’яній рідині відповідали одна одній. При цьому зниження рівня ІЛ-1β у

сироватці крові вірогідно асоціювалося із аналогічною його зміною у сім’яній

рідині.

Для хворих із хронічними запальними хворобами і супутнім непліддям

потрібен широкий спектр імунологічних обстежень, оскільки 15 чинників з

досліджуваних можуть вплинути на формування непліддя. Дискримінантним

аналізом було визначено наступні показники, важливі для прогнозування

ризику непліддя чоловіків при хронічних запальних хворобах (за вагомістю):

концентрація у сім’яній рідині ІЛ-1β, ІЛ-18, у сироватці крові – ТФР-β1, у

сім’яній рідині – ІЛ-10, ІЛ-6 у сироватці крові.
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При хронічних запальних хворобах у чоловіків рівень МДА перевищував

показники контрольної групи у три рази. У цих неплідних чоловіків

визначалася вірогідна зворотня кореляційна залежність між концентрацією

МДА і кількістю СD4+-лімфоцитів. Активізація ПОЛ негативно впливає на

лімфоцити, зокрема Т-лімфоцитів з хелперними функціями. При аналізі

сім’яної рідини було виявлено, що рівень МДА в ній у цих хворих перевищує

концентрацію в контрольній групі. Проте, у цих пацієнтів не було відзначено

вірогідних кореляційних зв’язків між показниками спермограми і рівнем

малонового диальдегіду в сім’яній рідині (рис.8.3).

Рис. 8.3. Пелюсткова діаграма найбільш характерних змін показників імунної

реактивності у неплідних чоловіків із хронічними запальними захворюваннями

У випадку, якщо результати тестів на діагностику непліддя знаходяться в

межах нормального діапазону або не допомогають визначити його етіологію,

його класифікують як «ідіопатичне» [222]. У групі чоловіків з ідіопатичним

непліддям нами було визначено вірогідне збільшення у крові кількості
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СD4+CD25+ Т-лімфоцитів. Припускаємо, що їх регуляторна функція є

неповноцінною. Виявлені нами в крові пацієнтів цієї групи АСАТ асоціюються

із зниженням кількості CD4+CD25- клітин, які втратили регуляторну функцію.

Зміни показників імунної системи у пацієнтів з ідіопатичним непліддям

створили іншу форму „профілю імунітету”, яка рельєфно відрізнялася від

відповідної фігури в контрольній групі. „Профіль імунітету” був подібний у

чоловіків з ідіопатичним непліддям і хворих на хронічні запальні захворювання.

Кореляційні зв’язки між парами показників імунітету вірогідно різнилися між

контрольною групою і чоловіками з ідіопатичним непліддям.

У чоловіків з ідіопатичним непліддям у сироватці крові виявили підвищені

рівні прозапальних цитокінів: ІЛ-18 – на 50,45%, ІЛ-6 – на 216,13%, ІФН-γ – на

173,28%. Паралельно збільшилася концентрація протизапальних: ІЛ-10 – на

209,24%, ТФР-β1 – на 14,42%. Було визначене підвищення співвідношення ІЛ-

10/ФНП-α, що може вказувати на деяке переважання субпопуляції Tх2-хелперів,

отже, розвиток імунної відповіді за гуморальним типом, що сприяє

антитілоутворенню. Прозапальний цитокіновий баланс у сім’яній рідині цих

хворих врівноважувався одночасним збільшенням ІФН-γ і зменшенням

концентрації ІЛ-1β. ІФН-γ збільшує ліпопероксидацію мембрани

сперматозоїдів у фізіологічних концентраціях, але при вищих концентраціях,

зокрема при інфекції/запаленні, ніякого додаткового ефекту не виявлено [248].

ІФН-γ пригнічує активність Na+/К+-АТФ-ази, Са2+-АТФ-ази,

супероксиддисмутази і збільшує виробництво оксиду азоту в нормальних

сперматозоїдах [125]. При ідіопатичному неплідді низький рівень ІЛ-1β у

сім’яній рідині, виявлений нами, корелював з низькою концентрацією цього

цитокіну у сироватці крові.

При ідіопатичному неплідді у чоловіків було визначено три вірогідних

чинники, які можуть, у першу чергу, впливати на фертильність у даній групі

обстежених – це вміст у сім'яній рідині цитокінів, зокрема ІЛ-1β, ІЛ-6 і ІФН-γ,

які усі мають прозапальну дію.
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У чоловіків при ідіопатичному неплідді рівень МДА у сироватці крові

перевищував показники контрольної групи у 2,16 рази, а у сім’яній рідині – ні.

Не було відзначено істотних кореляційних зв’язків між показниками

спермограми і рівнем малонового діальдегіду в сім’яній рідині (рис.8.4).

Рис. 8.4 Пелюсткова діаграма найбільш характерних змін показників імунної

реактивності у чоловіків з ідіопатичним непліддям

Проблема народжуваності у пари іноді виникає внаслідок негативного

впливу еякуляту чоловіка на жіночу репродуктивну функцію. Водночас,

причину цього часто встановити не вдається, а запліднення, яке ніби пройшло

нормально, закінчується раннім невиношуванням вагітності.

Перебудова імунної системи, за даними математичного аналізу, може

виявлятися змінами не тільки середніх значень показників імунітету, але і їх

кореляційних взаємин у матриці імунограм у кожній з груп. Встановлено

взаємозв’язки між деякими ознаками, що свідчать про те, що зміна одного
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елемента в парі призводить до відповідної перебудови значення іншого

показника імунітету. При цьому у чоловіків, які були бездітні внаслідок

декількох ранніх викиднів у дружин, мали вірогідні відмінності зв’язків у

матрицях імунограм. Якщо в контрольній групі ми визначили 14 вірогідних

взаємозв’язків з 36, то у цих обстежених осіб тільки 6. Це може також свідчити

про розбалансованість імунної системи у цих пацієнтів.

У чоловіків, дружини котрих мали ранні викидні, кількість клітин, які не

мають регуляторної функції, значно зростала. Причому, у цих осіб також

збільшувалася загальна кількість Т-лімфоцитів (CD3+-клітин). У них

переважала прозапальна цитокінова відповідь, так як збільшувався рівень ІФН-

γ у 3,23 раза. Зміни у концентрації цитокінів у сім’яній рідині

характеризувалися значною прозапальною спрямованістю, оскільки зростали

концентрації ІЛ-6 – у середньому на 270,82%, ІЛ-18 – на 83,37%, ФНП-α – на

133,98%. У цих пацієнтів були відзначені зміни цитокінового Tх2/Tх1-балансу.

При цьому спрямованість була у сторону розвитку Tх1-імунної відповіді, що

вказує на зміни в фізіологічних властивостях сім’яної рідини і може бути

однією з причин непліддя у цій групі чоловіків Надлишкова експресія цитокінів

у мікросередовищі яєчок є фактором ризику при патології з порушеннями

сперматогенезу і стероїдогенезу [176].

У чоловіків, дружини яких мали ранні викидні, визначені взаємозв’язки

ІЛ-6 з патологічними змінами у спермограмі (знижена рухливість

сперматозоїдів). При астенозооспермії концентрація ІЛ-6 у сім'яній рідині

значно перевищувала концентрацію в інших осіб цієї групи (без порушень у

кількості і рухливості сперматозоїдів). Концентрація ІЛ-6 в сім’яній рідині

неплідних осіб вища, ніж у фертильних чоловіків, і корелює з вмістом МДА.

ІЛ-6 бере участь у АФК-опосередкованому процесі ліпопероксидації [70],

знижує рухливість сперматозоїдів in vitro, і цей ефект пов'язаний із

підвищенням продукції оксиду азоту [228]. Всі ці фактори суттєво погіршують

якість сперматозоїдів.
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Вірогідно підвищений рівень антитіл ізотипів IgG і IgM до фосфоліпідів і

β2-глікопротеїну 1 спостерігався у чоловіків, дружини яких мали ранні викидні.

Виявлення антитіл ізотипу IgМ до фосфоліпідів асоціювався із зниженням у

крові рівня CD4+-лімфоцитів. Вони також потребують поглибленого

імунологічного обстеження. У даному випадку знайти причину у таких

чоловіків складно, а чинників впливу також може бути багато.

Дискримінантний аналіз вказав на показники, щодо ризику ранніх викиднів у

жінок внаслідок чоловічого фактору: рівні у сім’яній плазмі ФНП-α, ІЛ-6, ІЛ-1β,

ІЛ-10, кількість у периферійній крові CD4+25+-лімфоцитів, рівень у сироватці

крові ІФН-γ, кількість у периферійній крові лімфоцитів з фенотипом CD3+HLA-

DR+, рівні у сироватці крові ІЛ-6, ІЛ-10 (рис.8.5).

Рис. 8.5 Пелюсткова діаграма найбільш характерних змін показників імунної

реактивності у чоловіків, дружини яких мали ранні викидні

Аналіз отриманих результатів дозволив нам запропонувати узагальнену

схему імунних механізмів розвитку чоловічого непліддя (рис. 8.6).
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Рис. 8.6. Узагальнена схема імунних механізмів формування імунозалежного

чоловічого непліддя

Таким чином, результати експериментальних досліджень свідчать про те,

що основними імунними механізмами, задіяними у порушення функцій

репродуктивних органів на тлі системної аутоімунної патології, є системний

оксидаційний та нітрозаційний стрес, асоційований з посиленням Fas-

опосередкованої загибелі зародкових клітин за участю каспаз-3, -6 або -7.
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У хлопчиків з крипторхізмом ведучим механізмом вважаємо

імуногенетичний. Щодо неплідних чоловіків, то нами виявлені ведучий

імунопатологічний механізм - цитокінопосередкований оксидаційний стрес у

хворих з варікоцелє, хронічними запальними хворобами, ідіопатичним

непліддям. У чоловіків із системними захворюваннями сполучної тканини,

хронічними запальними хворобами, ідіопатичним непліддям та здорових

чоловіків, дружини яких мали ранні викидні, нами виявлений механізм

порушення супресорної функції імуної системи та хелперно-супресорний

дисбалас, опосередкований дисбалансом між про- та протизапальними

цитокінами.
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ВИСНОВКИ

Функціонування імунної і репродуктивної систем чоловічого організму є

тісно пов'язаним і заємозалежним. Розлади імунної реактивності, котрі

супроводжують розвиток аутоімунної патології в експерименті та клініці,

асоційовані з порушеннями репродуктивної функції у чоловіків. Однак,

характер патологічних змін імунної системи, пов'язаний з розвитком непліддя у

чоловіків на тлі аутоімунної та іншої супутньої патології, залишається

недостатньо дослідженим.

У дисертаційній роботі вирішено актуальну проблему імунології

репродукції – визначення механізмів розвитку імунозалежного непліддя в

експерименті та клініці за умов аутоімунної патології та інших супутніх

захворювань. Встановлено основні імунозалежні чинники, які впливають на

формування чоловічого непліддя імунного генезу.

1. Розвиток колаген-індукованого артриту в щурів супроводжується

значним посиленням експресії ліганду Fas та каспази-3 у зародкових

клітинах з розвитком локальної запальної реакції, посиленої інфільтрації

яєчок імуноцитами та системною запальною реакцією з підвищенням

активності лужної фосфатази у 1,8 разів, аланінамінотрансферази – у 2

рази, сироваткового рівня активних форм кисню та азоту – у 2,5 та 2 рази

відповідно.

2. Виявлена присутність антигену HLA-DRB1*07,08 та експресія рецептора

KIR-2DS5, які асоціюються із наявністю у крові хлопчиків з

крипторхізмом АСАТ (R=0,52). У 30% хлопчиків із крипторхізмом у

сироватці крові виявлені АСАТ ізотипів ІgA (57,6%) і ІgM (54,6%), сайти

їх зв’язування були переважно розташовані на кінчику хвостика

сперматозоїда (81,8%). Не було відзначено різниці у характеристиках

АСАТ залежно від форми крипторхізму – однобічного або двобічного, а

також віку.
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3. У 34,7% хлопчиків, хворих на ентезит-асоційовану форму ювенільного

ідіопатичного артриту, у сироватці крові виявлено антиспермальні

антитіла ізотипу ІgМ (52,9%) із сайтом прикріплення Тt (82,4%).

4. Встановлено, що серед неплідних чоловіків найбільша кількість осіб з

присутніми у сім’яній рідині АСАТ належала до чоловіків, дружини яких

мали ранні викидні (37,5%), та пацієнтів з ідіопатичним непліддям (30,8%)

Усі АСАТ в сім’яній рідині мали сайт прикріплення на хвостику

сперматозоїдів і були ізотипу IgA у 66,0% випадків.

5. Показано, що у неплідних пацієнтів з СЗСТ характерним є підвищення у

сироватці крові антифосфоліпідних аутоантитіл ізотипу IgM - у 4,0 рази,

IgG - у 5,0 разів, аутоантитіл до β2-GP 1 IgM - у 5,0 разів, IgG - у 4,0 рази,

аутоантитіл до МРО ізотипу IgG – у 8,0 разів; з ідіопатичним непліддям -

антифосфоліпідних аутоантитіл ізотипів IgM та IgG - у 2,0 рази,

аутоантитіл до β2-GP 1 ізотипу IgM - у 3,8 разів, ізотипу IgG - у 1,5 разів,

аутоантитіл до МРО ізотипу IgG – у 2 рази; чоловіків, дружини котрих

мали ранні викидні - антифосфоліпідних аутоантитіл ізотипу IgM - у 6,0

разів, ізотипу IgG - у 8,0 разів, антитіл до β2-GP 1 ізотипів IgM та IgG - у

7,0 разів, аутоантитіл до МРО ізотипу IgG - у 5,8 разів.

6. Визначено, що для неплідних пацієнтів з хронічними запальними

хворобами характерною була підвищена відносна кількість CD8+ клітин -

у 1,2 разів, CD4+25+ клітин - у 1,5 разів та знижена кількість CD16/56+

клітин - у 1,5 разів; для чоловіків з ідіопатичним непліддям – підвищена

кількість CD4+ лімфоцитів - у 1,2 разів та CD4+25+ лімфоцитів - у 1,6 разів;

для чоловіків, дружини котрих мали 2-3 ранніх викидні, підвищена - у 1,2

разів кількість CD8+ Т-лімфоцитів. У чоловіків з аутоімунними

захворюваннями кількість CD4+CD25+-лімфоцитів є предиктором

зниження рухливості сперматозоїдів.

7. Визначено, що у сироватці крові хворих з варікоцелє, СЗСТ, ідіопатичним

непліддям та у чоловіків, дружини котрих мали ранні викидні, рівень

ІФН-γ був підвищений у середньому в 2,7 разів, у чоловіків із СЗСТ та
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ідіопатичним непліддям рівень ІЛ-6 був підвищеним у 5,3 рази, ІЛ-18 –

1,5 разів, у чоловіків із хронічними запальними хворобами виявлено

зниження рівня ІЛ-1β у 3,36 рази та ТФР-β1 у 2, 42 рази.

8. Показано, що у сім'яній рідині чоловіків із варікоцелє, СЗСТ, хронічними

запальними хворобами та у чоловіків, дружини яких мали ранні викидні,

є підвищені рівні ІЛ-6 в середньому в 2,5 разів, ІЛ-18 - у 2,3 рази , ФНП-α

- у 2,3 рази та знижені рівні ІЛ-1β - у 2,3 рази та ТФР-β1 - у 1,3 рази, у

пацієнтів з хронічними запальними хворобами були знижені рівень ІЛ-1β

- у 2,7 рази та ТФР-β1 - у 1,2 рази та підвищені рівні ІЛ-6 - у 2,5 разів та

ІЛ-18 - у 3 рази.

9. Визначено, що у хворих на СЗСТ діагностичним алгоритмом

прогнозування ризику порушення фертильності є наступні імунологічні

зміни: підвищені рівні ІЛ-6 - у 7 разів, ІЛ-18 - у 1,5 рази, ІФН-γ - у 3,5

рази в сироватці крові; підвищені концентрації ФНП-α - у 1,2 рази, ІЛ-6,

18 - у 3,5 разів та знижений рівень ТФР-β1 та ІЛ-1β - у 2,1 рази у сім’яній

рідині; підвищена кількість у крові CD4+CD25+ Т-клітин - у 1,3 разів та

знижена CD4+CD25- Т-клітин - у 1,2 разів; підвищена кількість

сироваткових аутоантитіл до ДНК у 5,3 рази, фосфоліпідів - у 4,5 разів,

мієлопероксидази - у 8,0 разів; підвищення рівня малонового диальдегіду

у крові - у 2,25 разів, у сім'яній рідині - у 8,6 разів.
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

На основі отрианих нами результатів склали алгоритми лабораторного

обстеження хлопчиків із вродженими вадами статевих органів та чоловіків з

різними формами імунозалежного непліддя.

1. Для хлопчиків з крипторхізмом рекомендованими є: каріотипування,

визначення антигенів ІІ-го класу сублокусів DR та DQ, особливо HLA-

DRB1*08; рецептора НК-клітин KIR-2DS5 та антиспермальних антитіл у

сироватці крові (ізотип IgA та IgG, сайт прикріплення Tt).

2. Для чоловіків з варікоцелє рекомендованими для лабораторного обстеження

є рівні ІФН-γ та ІЛ-18 у крові, ФНП-α і ТФР-β1 у сім’яній рідині та

визначення рівня МДА у плазмі крові.

3. Для чоловіків з непліддям і системними хворобами сполучної тканини

рекомендованими є визначення рівнів ІЛ-1β, -6, -18, ІФН-γ ФНП-α і ТФР-β1

у крові і сім’яній рідині; CD16/56, CD4+, CD8+, CD4+25+, CD4+25—

лімфоцитів; антиядерних антитіл, антитіл до MPO, антифосфоліпідних

антитіл ізотипів G та M, антитіл до β2-глікопротеїну-1 ізотипу IgG, антитіл

до RNP ізотипу IgG; антиспермальних антитіл у сироватці крові ізотипу IgG;

рівня МДА у плазмі крові.

4. Для чоловіків із хронічними запальними хворобами рекомендованими є

визначення концентрації у сім’яній рідині ІЛ-1β, ІЛ-10, ІЛ-18, у сироватці

крові – ТФР-β1, ІЛ-6.

5. Для чоловіків з ідіопатичним непліддям рекомендованим є визначення

вмісту в сім’яній рідині цитокінів ІЛ-1β, ІЛ-6 і ІФН-γ, визначення

антиспермальних антитіл у сироватці крові та сім'яній рідині та

антиядерних антитіл, антитіл до MPO, антифосфоліпідних антитіл ізотипів

IgG та IgM, антитіл до β2-глікопротеїну-1 ізотипу IgG у сироватці крові.

6. Для чоловіків, дружини яких мали ранні викидні, рекомендованими є

визначення вмісту у сім’яній рідині ІФН-γ, ФНП-α, ІЛ-1β, ІЛ-10, ІЛ-6;

імунофенотипування з визначенням кількості у крові CD19+- CD4+25+- і
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CD3+HLA-DR+-лімфоцитів; визначення ІЛ-6, 10 у сироватці крові;

визначення антиспермальних антитіл у сироватці крові та сім'яній рідині,

визначення циркулюючих аутоантитіл – антиядерних та антитіл до

фосфоліпідів ізотипів IgG та IgM.

Додатково до цих обстежень периферичної крові та еякуляту при

можливості провести мікроінвазивне втручання, провести гістологічне

дослідження тканини яєчок і придатків і за допомогою методу імуногістохімії

визначити в цих же тканинах експресію FasL та каспази-3.



271

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Бережная Н.М. Семейства интерлейкинов: биология и онкогенез / Н.М.

Бережная // Киев: Наукова думка, 2013. – 574 с.

2. Бойко Я. Є. Показники цитокінового профілю у хворих на різні клінічні

варіанти ювенільного ідіопатичного артриту /Я.Є. Бойко, В.П. Чернишов,

Л.І. Омельченко // Современная педиатрия. – 2012. – № 4. – С. 61–66.

3. Веропотвелян Н.П. Анализ микроделеций в локусе AZF у мужчин с

различными нарушениями сперматогенеза / Веропотвелян Н.П., Погуляй

Ю.С., Журавлева С.А. [и др.] // Медицинские аспекты здоровъя

мужчины. – 2012. - № 3(5). – С.74-77.

4. Галимов Ш.Н., Галимова Э.Ф. Молекулярные механизмы нарушения

мужской репродуктивной функции при экстремальных и средовых

воздействиях / Ш.Н. Галимов, Э.Ф Галимова // Андрологія та сексуальна

медицина. - 2011. - № 1-2. - С. 48-52.

5. Горпинченко И.И. Практический опыт комплексного лечения больных

экскреторно-токсическим бесплодием / И.И. Горпинченко, Ю.Н. Гурженко,

П.М. Клименко [и др.] // Новости медицины и фармации в мире. – 2010. -

№ 18 (341). - С.10-12.

6. Горячковский А. М. Клиническая биохимия / А. М. Горячковский. - 2-е

изд., испр. и доп. – О.: Астропринт, 1998. – 607с.

7. Грачева О.О. Андропауза: современное состояние проблемы / О.О. Грачева,

Е.О. Литвак // Медицинские аспекты здоровья мужчины. - 2012. – Т. 5, №3.

- С.29-33.

8. Дранник Г.Н. Клиническая иммунология и алергология / Г.Н. Дранник // К.:

ООО «Полиграф плюс». – 2010. - 552 с.

9. Збільшений вміст стабільних метаболітів оксиду азоту в крові мешканців

високогір'я / В.Ф.Сагач, Л.Б.Доломан, А.В.Коцюруба [із співроб.] // Фізіол.

журнал. – 2002. – Т. 48, №5. – С. 3-8.

10. Зборовська Н.В. Аналіз факторів виникнення природжених вад розвитку у

родинах із випадками непліддя в анамнезі / Н.В.Зборовська,



272

Н.С.Лук'яненко // Буковинський медичний вісник. – 2014. - Т. 18, №

4(73). – С.172-177.

11. Імунологія репродукції / В.В. Чоп'як, Г.О. Потьомкіна, А.М. Гаврилюк /

Лекції з клінічної імунології для практичних лікарів (частина 1) // Львів:

Видавництво ЛНМУ ім. Данила Галицького, 2010. - 226 с.

12. Клініко-генеалогічні дослідження у пацієнтів з крипторхізмом / Н. В.

Гельнер, А. Й. Наконечний, Д. В. Заставна [та ін.] // Проблеми екологічної

та медичної генетики і клінічної імунології. – 2009. – Том , № 2. – C. 20–32.

13. Лабораторная диагностика мужского бесплодия / Долгов В.В., Луговская

С.А., Фанченко Н.Д. [и соавт.] // Тверь: ООО «Тверская фабрика печати»,

2007. – 146 с.

14. 14. Методы статистической обработки медицинских данных / А.Г. Кочетов,

О.В. Лянг, В.П.Масенко [и соавт.] // М:РКНПК, 2012. – 42 с.

15. Мікроделеції Y-хромосоми – як прогностичний маркер неплідь у чоловіків

/ М. Я. Тиркус, Г. З. Макух, Д. В. Заставна, Н. Л. Гулеюк, А. Й.

Наконечний, Б. Р. Стойка // Цитологія і генетика. – 2008. – Том 42, № 2. –

С. 46 – 50.

16. Мірошников Я.О. Клінічна ефективність комбінованої трансплантації XY-

плаценти та прогеніторних гемопоетичних клітин при чоловічому

безплідді / Я.О. Мірошников // Андрологія та сексуальна медицина. - 2011.

- № 1-2 - С. 111-113.

17. Мужское бесплодие / Г.Т.Сухих, В.А. Божедомов. – М.: Эксмо, 2009. – 240

с.

18. Наконечний А. Й. Ретенція яєчок – клінічна характеристика та особливості

перебігу у грудних дітей / А. Й. Наконечний // Львівський медичний

часопис (ACTA MEDICA LEOPOLIENSIA). – 2003. – Том ІХ, № 4.– С. 85 –

88.

19. Поворознюк М.В. Поширеність та основні причини безпліддя у чоловіків /

М.В. Поворознюк // Медицинские аспекты здоровья мужчины. - 2012.- Т.5,

№3. - С.62-70.



273

20. Поворознюк М.В. Фактори, що впливають на стан фертильності у

чоловіків з непліддям у шлюбі / М.В.Поворознюк // Медицинские аспекты

здоровъя мужчины. – 2015. - № 2 (17). – С. 63-68.

21. Про затвердження статистичної документації з питань допоміжних

репродуктивних технологій № 489 від 10.12.2001. – Офіц. вид. – К.: М-во

охорони здоров'я України. – 74 с.

22. Сибірна Н.О. Дослідження окремих біохімічних показників за умов

оксидативного стресу (навчально-методичний посібник) / Н.О. Сибірна,

О.М. Маєвська, М.Л. Барська // Львів. – Видавничий центр ЛНУ імені

Івана Франка. – 2006. – 58 с.

23. Чуклин С.Н., Переяслов А.А. Интерлейкины. – Львов: Лига-Пресс, 2005. –

481 с.

24. Шугалей В.С. Содержание мочевины и активность аргиназы в органах

крыс при аклиматизации к холоду / В.С.Шугалей, А.С.Козина // Физиол.

журнал СССР. – 1997. - №8. – С. 1199-1202.

25. Яременко О.Б. Системний червоний вовчак: клінічно значущі аспекти / О.Б.

Яременко // Здоров'я України. – 2016. - №11-12. – С.1-11.

26. A citrullinated fibrinogen-specific N cell line enhances autoimmune arthritis in a

mouse model of rheumatoid arthritis / K.N. Cordova, V.C. Wills, K. Haskins [et

al.] // J Immunol. – 2013. –Vol. 190. – No 4. – P. 1457-1465.- Електронний

ресурс doi 10.4049/jimmunol 1201517.

27. Adenosine Attenuates Reperfusion- induced Apoptotic Cell Death by

Modulating Expression of Bcl-2 and Bax Proteins / Zh.-Q. Zhao, J.M. Budde, C.

Morris [et al.] // J Mol Cell Cardiol. – 2001. – Vol. 33. – P. 57-68.

28. Agarwal A. Role of reactive oxygen species in the pathophysiology of human

reproduction / A. Agarwal, R. Saleh, M.A. Bedaiwy // Fertil Steril. – 2003. – Vol.

79. – P. 829–843.

29. Agarwal A. Relationship between oxidative stress, varicocele and infertility: a

meta-analysis / A. Agarwal, S. Prabakaran, S.S. Allamaneni // Reprod Biomed

Online. – 2006. – Vol.12. – P. 630–633.

30. Agarwal A. A unique view on male infertility around the globe / A. Agarwal. A.

Mulgund, A. Hamada, M.R. Chyatte // Reproductive Biology and



274

Reproductology. – 2015. – Vol. 37. - No 13. – P. 9. - Електронний ресурс DOI

10.1186/s12958-015-0032-1.

31. Agoulnik A. I. Cryptorchidism – an estrogen spoil? / A. I. Agoulnik // J. Clin.

Endocrin. Metabolism. – 2007. – Vol. 90. – P. 4975 – 4977.

32. Al-Daghistani H.I. Evaluation of Serum Testosterone, Progesterone, Seminal

Antisperm Antibody, and Fructose Levels among Jordanian Males with a

History of Infertility[Електронний ресурс] / H.I. Al-Daghistani, A.-W.R.

Hamad, M. Abdel-Dayem [et al.] // Biochemistry Research International. –

2010 – Vol.90. – P. 8. Електронний ресурс: doi:10.1155/2010/409640.

33. A method of experimental rheumatoid arthritis induction using collagen type II

isolated from chicken sternal cartilage / Z. Su, S.S. Shotorbani, X. Jiang [et al.]

// Mol Med Rep. – 2013. – Vol. 8. – No 1. – P. 113-117. - Електронний ресурс

doi 10.3892/mmr.2013.1476.

34. Analysis of disease activity, functional disability and articular damage in

patients with juvenile idiopathic arthritis: a prospective outcome study / G. Z.

Susic, R. M. Stojanovic, N. N. Pejnovic [et al.] // Clin. Exp. Rheumatol. –

2011. – Vol. 29. – P. 337–344.

35. Analysis of sperm movement in relation to the oxidative stress created by

leukocytes in washed sperm preparations and seminal plasma / R.J. Aitken, D.W.

Buckingham, J. Brindles [et al.] // Hum Reprod. – 1995. – Vol.10. – P.2061–

2071.

36. Analysis of nitrate, nitrite and [+5N] nitrate in biological fluids / L.L. Green, D.A.

Wagner, J. Glogowski [et al.] // Anal. Biochem. – 1982. – Vol. 126. – № 1. – P.

131–138.

37. Anand P., Singh B., jaggi A.S., Singh N. Mast cells: an expanding

pathophysiological role from allergy to other disorders // Naunyn

Schmiedebergs Arch Pharmacol. – 2012. – Vol.385(7). – P. 657-670. Doi:

10.1007/s00210-012-0757-8.

38. An oligonucleotide microarray study on gene expression profile in mouse testis

of experimental cryptorchidism / Y.C. Li, X.Q. Hu, L.J. Xiao [et al.] // Front.

Biosci. – 2006. – Vol. 11. – P. 2465-2482.



275

39. An association study of four candidate loci human male infertility traits: a large-

scale population-based study / Y. Sato, A. Tajima, K. Tsunematsu K. [et al.[ //

Hum reprod. – 2015. – Vol. 30. – No 6. – Pages 6. - Електронний ресурс 1510-

4, doi: 10.1093/humrep/dev088. PMID: 25908655.

40. Antiphospholipid antibodies in relation to sterility/infertility / M. Kovacs, M.

Hartwig, M. Aleksza [et al.] / Human Immunology. – 2012. – Vol. 73. – P. 726-

731.

41. Antisperm antibodies and sterility: insoluble problem or perspective trend of

research? / M.A. Nikolaeva, A.Y. Krutskikh, I.V. Korotkova // Bull Exp Biol

Med. – 2001. – Vol. 131. – No 1. – P. 24-28.

42. Antisperm antibodies are not associated with pregnancy rates after IVF and ICSI:

systematic revive and meta analysis / A. Zini, N. Fahmy, E. Belzile E. [et.al.] //

Human Reproduction. – 2011. - Vol.36. – No 6. – P.1288-1295.

43. Antispermal antibodies in infertile men and their effect on semen parameters: A

systemic reviev and meta-analysis / D. Cui, G. Han, Y. Shang // Clinica Chimica

Acta. – 2015. – Vol. 444. – P. 29-36.

44. Antisperm antidodies in prepubertal boys with cryptorchidism / A. Domagala, A.

Havryluk, A. Nakonechnyі [et al.] // Arch. Androl. – 2006. Vol. 52, № 6. – P.

411 – 416.

45. A panoramic view to relationships between reproductive failure and

immunological factors / A. Kokeu, E. Yaruz , H. Celik // Arch Gynecol

Obstet. – 2012. – Vol. 51. – No7. - Pages 7. – Електронний ресурс DOI

10.1007/s00404-012-2480-6.

46. Apoptosis and cell removal in the cryptorchid rat testis / S.P. Chaki, M.M. Misro,

D. Ghosh [et al.] // Apoptosis. – 2005. - Vol. 10. – P. 395-405.

47. Apoptosis-related phenotype of ejaculated spermatozoa in patients with

varicocele / G.J. Wu, F.W. Chang, S.S. Lee [et al.] // Fertil. Steril. – 2009. – Vol.

91. – P. 831-837.

48. Apoptotic gene expression in potentially fertile and subfertile men / M.C.O.

Cavalcanti, C. Steilmann, K. Falling [et al.] // Molecular Human

Reproduction. – 2011.- Vol.17. – No 7. – P .415-420.



276

49. Apoptotic marginal zone deletion of anti-Sm/ribonucleoprotein B cells / Y.

Kishi, T. Higuchi, Sh. Phoon [et al.] // PNAS. – 2012. - Vol. 109. – No 20. – P.

7811- 7816.

50. Approcation of a disease-regulated promoter is a safer mode of local IL-4 gene

therapy for arthritis / J. Genrts, O.I. Arntz, M.B. Bernnink [et al.] // Gene

therapy. – 2007. –Vol. 14. – P. 1632-1638.

51. A quantitative objective method for the evaluation of anti-sperm cell-mediated

immunity in humans / D.G. Dimitrov, R. Seriak, K. Nouza [et al.] // J Immunol

Methods. – 1992. – Vol. 154. – No 2. – P. 147-153.

52. Assessment of T Regulatory Cells and Expanded Profiling of Autoantibodies

May Offer Novel Biomarkers for the Clinical Management of Systemic

Sclerosis and Undifferentiated Connective Tissue Disease / P. Cordiali-Fei, A.

Mussi, G. D'Agosto [et al.] // Clinical and Developmential Immunology. –

2013. – Vol. 34. – P. 7. – Електронний ресурс

http://dx.doi.org/10.1155/2013/390563

53. Association of killer cell immunoglobulin-like receptor genes with

complіcations of rheumatoid arthritis / E. Majorczyk, A. Pawlik, W. Luszczek

[et al.] // Genes Immun. - 2007. - Vol 8. - P. 678-683.

54. Association of maternal killer-cell immunoglobulin-like receptors and paternal

HLA-C genotypes with recurrent miscarriage / S.J. Hiby, I. Regan, W. Lo [et al.]

// Hum Reprod. - 2008. - Vol 23. – P. 972-976.

55. Association of TNFα, TNFR1, and TNFR2 Polymorphism With Sperm

Concentration and Motility / L.A. Lazaros, N.V. Xita, A.L. Chatzikyria-kidou //

Journal of Andrology. – 2012. - Vol. 33. – P. 74-80.

56. Autoantibodies associated with RNA are more enriched than anti-dsDNA

antibodies in circulating immune complexes in SLE / E. Ahlin, L. Mathsson,

M.L. Eloranta [et al.] // Lupus. – 2012. – Vol. 21. – No 6. – P. 586-595. -

Електронний ресурс doi: 10.1177/0961203311434938.

57. Autoimmune orchitis / C.A. Silva, E. Borba, M. Cocuzza [et al.] // Diagnostic

criteria in autoimmune diseases / ed. by Y.C.C. Shoenfeld, M.E. Gershwin. –

California: Springer Science, 2008. - P. 281-284.



277

58. Azenabor A., Elam A.O., Akinloye O. Impact of Inflammation on Male

Reproductive Tract // J Reprod Infertil. – 2015. – Vol.16(3). – P.123-129.

59. Beneficial effect of microsurgical varicocelectomy is superior for men with

bilateral versus unilateral repair / J. Libman, K. Jarvi, K. Lo, A. Zini // J Urol. –

2006. – Vol. 176. – P. 2602–2605.

60. Bilyy R. Sweet taste of Cell Death: Role Of Carbohydrate Recognition Systems

/ R. Bilyy, R. Stoika // Український біохімічний журнал. – 2013. – Т.85,

№6. – С.183-196.

61. Biochemical and Pathological Studies on Peroxidases – An Updated Review /

A.A. Khan, A.H. Rabmani, Y.H. Aldebasi [et al.] // Global Journal of Science. –

2014.- Vol. 6. - № 5. – P. 87-95.

62. Blom A.M. C4b-binding protein (C4BP) inhibits development of experimental

arthritis in mice / A.M. Blom, K.S. Nandakumar, R. Holmdahl // Ann Rheum

Dis. – 2009. – Vol. 68. – P. 136-142.

63. Bohring C., Krause W. Immune infertility: towards a better understanding of

sperm (auto)-immunity. The value of proteomic analysis. / C. Bohring , W.

Krause // Hum Reprod. - 2003. – Vol. 18. – No 5. – P. 915-924.

64. Bojko J.E. The parameters of profile of cytokines in patients with various

clinical variants of juvenile idiopathic arthritis / J.E. Bojko, V.P.

Chernyshov. L.I. Omelchenko // Modern pediatria. – 2012. – № 4. – P. 61–66.

65. Bolon B. Cellular and Molecular Mechanisms of Autoimmune Disease / B.

Bolon // Toxicologic Pathology. – 2012. – Vol. 40. – P.216-229.

66. Boyko Y. HLA B27 association in children with juvenile idiopathic arthritis: a

clinical study of 72 patients / Y. Boyko // Central European Journal of

Immunology. – 2009. – Vol. 34. – No 3. – P.171-175.

67. Bozhedomov V.A., Teodorovich O.V. Epidemiology and causes of autoimmune

male infertility // Urologiia. – 2005. – N1. – P.35-44.

68. Brand D.D. Immunopathogenesis of collagen arthritis / D.D. Brand, A.H. Kang,

E.F. Rosioniec // Semin Immunopathol. – 2003. – Vol. 25. – P. 3-18.

69. Brochner A.C. Pathophysiology of the systemic inflammatory response after

major accidental trauma / A.C. Brochner, P. Toft // Scand. J. Trauma,

Resuscitation and Emergency Med. — 2009. — Vol.17. — P.43- 53.



278

70. Camejo M.I. Interleukin-6 (IL-6) in seminal plasma of infertile men, and lipid

peroxidation of their sperm / M.I. Camejo, A. Segnini, F. Proverbio //

Arch.Androl. – 2001. – Vol. 47. – P. 97–101.

71. Campbell K.S., Purdy A.K. Structure/function of human killer cell

immunoglobulin-like receptors: lessons from polymorphism, evolution, crystal

structures and mutations / K.S. Campbell, A.K. Purdy // Immunology. -2011. -

Vol 132. - P. 315-325.

72. Carp J.A. The autoimmune bases of infertility and pregnancy loss / J.A. Carp, C.

Selmi, Y. Shoenfeld // Journal of Autoimmunity. – 2012. – Vol. 38. – P. j266-

j274.

73. Cartilage oligomeric matrix protein associates differentially with erosions and

synovitis and has a different temporal course in cyclic citrullinated peptide

antibody (anti-CCP)-positive versus anti-CCP-negative early rheumatoid

arthritis / A.E. Christensen, H. Lindegaard, K. Horslev-Petersen [et al.] // J

Rheumatol. - 2011. – Vol. 38. – P. 1563-1568.

74. Caspase-3 and caspase-activated deoxyribonuclease are associated with

testicular germ cell apoptosis resulting from reduced intratesticular testosterone /

J.M. Kim, S.R. Ghosh, A.C. Weil [et al.] // Endocrinology. –2001. – Vol. 142. –

P. 3809–3816.

75. CD4+ and CD8+ cells producing Th1 and Th17 cytokines are involved in the

pathogenesis of autoimmune orchitis / Jacobo P., Perez C., Theas M.S. [et al.] //

Reproduction. – 2011. – Vol. 141. – P. 259-268.

76. CD4+ Foxp3+ regulatory T cells in autoimmune orchitis: phenotypic and

functional characterization / P. Jacobo, V. A. Guazzone, C. V. Pérez, L. Lustig //

Am. J. Reprod. Immunol. – 2015. – Vol.73. – P.109-125.

77. CD8+ T-lymphocytes infiltrate predominantly in the inflammatory foci of MPO-

ANCA-positive thoracic hypertrophic pachymeningitis in a patient with HLA-

A24 / T. Nakamura, K. Hirakawa, S. Higasji [et al.] // Med Rheumatol. –

2007. – Vol. 17. – P. 75-80.

78. Changes in sperm apoptotic markers as related to seminal leukocytes and

elastase / B. Zorn, A. Ihan, A.N. Kopitar [et al.] // Reprod Biomed Online. –

2010. - Vol.21. - № 1. – P. 84-92.



279

79. Characterization of subsets of human spermatozoa at different stages of

maturation: implications in the diagnosis and treatment of male infertility / M.

Jllero, E. Gil-Guzman, M.C. Lopez [et al.] // Human Reproduction. – 2001. –

Vol. 16. - № 9. – Р. 1912-1921.

80. Characterization of dendritic cells in testicular draining lymph nodes in a rat

model of experimental autoimmune orchitis / V.A. Guazzone, S. Hollwegs, M.

Mardirosian [et al.] // Int J Androl. – 2010. - Vol. 15. – P. 750-761.

81. Characteristics of infertile couples / S. Akhter, H. Alam, N.N. Khanam [et al.] //

Mymeningh Med J. – 2011. - Vol.20. - № 1. - P. 121-127.

82. Charatcharoenwitthaya P. Current concepts in the pathogenesis of primary

biliary cirrhosis / P. Charatcharoenwitthaya, K. Lindor // Ann Hepatol. – 2005. –

Vol. 4. – No 3. – P. 161–75.

83. Chen X. MHC class II antigen presentation and immunological abnormalities

due to deficiency of MHC class II and its associated genes / X. Chen, P.E.

Jensen // Exp Mol Pathol. - 2008. – Vol. 85. – P. 40-44.

84. Cheng C.Y. The blood-testis barrier and its implications for male contraception /

C.Y. Cheng, D.D. Mruk // Pharmacol Rev. - 2012. – Vol. 64. – No 1. – P. 16-64.

85. Chronic orchitis: a neglected cause of male infertility? / H.C. Schuppe, A.

Meinhardt, Jp. Allam [et al.] // Andrologia. – 2008. – Vol. 40. – P. 84-91.

86. Clarke G.N. Etiology of sperm immunity in women / G.N. Clarke // Fertility and

Sterility.- 2009/ - Vol. 91.-No2.- P. 639-643.

87. Collagen-induced arthritis and pro-/antioxidant status in Wistar and Lewis rats /

L. Leonaviciene, R. Bradunaite, D. Vaitkiene [et al.] // BIOLOGIA. - 2008. -

Vol. 54. - No.4. - P. 290-300.

88. Comparative antigen-induced gene expression profiles unveul novel aspects of

susceptibility/resistance to adjuvant arthritis in rats / H. Yu, Ch. Lu, M. Tan [et

al.] // Molecular Immunology. – 2013. – Vol. 56. – P. 531-539.

89. Complement and autoimmunity / E. Ballanti, C. Perricone, E. Greco [et al.]

Immunol Res. – 2013. - Vol. 56. – P. 477-491.

90. Conte D. In vivo and in vitro iron replaced zinc finger generates free radicals

and causes DNA damage / D. Conte, K.S. Narindrasorasa, B. Sarkar // Eur. J.

Biochem. – 1996. – Vol. 271. - # 9. – P. 5125-5130.



280

91. Continuous activation of autoreactive CD4+25+ regulatory T-cells in the steady

state / S. Fisson, C. Darasse-Jeze, E. Litvinova [et al.] // J Exp Med. – 2003. –

Vol. 198. – P. 737-746.

92. Controlling natural killer cell responses: Integration of signals for activation and

inhibition / E.O. Long, H.S. Kim, D. Liu [et al.] // Annu Rev Immunol. –

2013. – Vol.31. – P. 227-258.

93. Copy number variation leads to considerable diversity for B but not A

haplotypes of the human KIR genes encoding NK cell receptors / W. Jiang, C.

Johnson, J. Jayaraman [et al.] // Genome Res. – 2012. – Vol. 22. – No 10. – P.

1845-1854.

94. Correlation between inhibin and damage of seminoferous tubules in a model of

experimental autoimmune orchitis / M.O. Suescun, L. Lustig, R.S. Calandra [et

al.] // J Endocrinol. – 2001. –Vol. 170. – P.113–120.

95. Course of joint disease in patients with antinuclear antibody-positive juvenile

idiopathic arthritis / E. Felici, C. Novarini, S. Magni-Manzoni [et al.] // J.

Rheumatol. – 2005. – Vol. 32. – P. 1805 – 1810.

96. Craig W.Y. The relationship between antinuclear antibody data and antibodies

against extractable nuclear antigens in a large laboratory cohort / W.Y. Craig,

T.B. Ledue // Clin Chem Lab Med. – 2011. – Vol. 50. – No 3. – P. 497-502. –

Електронний ресурс doi: 10. 1515/CCLM.2011.790.

97. Critical Appraisal of World Health Organization's and Effect on Diagnosis and

Treatment of Subfertile Men / S.C. Esteves, A. Zini, N. Aziz [et al.] //

Urology. – 2012. – Vol. 79. – P. 16-22.

98. Cross-talk between MEK1/2-ERK1/2 signaling and G protein-couple signaling

in synoviocytes of collagen-induced arthritis rats / L. Zhang, W. Wei, Q.T.

Wang // Chin Med J. - 2008. – Vol. 121. – No 22. – P. 2278-2283.

99. Cryptorchidism and semen quality: a TEM and molecular study / E. Moretti, G.

Di Cairano, S. Capitani [et al.] // J. Androl. – 2007. – Vol. 28. – P. 194-199.

100. Cryptorchidism-induced CFTR down-regulation results in disruption of

testicular tighth junction through up-regulation of NF-κB/COX-2/PGE2 / J. Chen,

Fok K.H., Chen H. [et al.] // Human Reproduction. – 2012. – Vol. 27. - № 9. – P.

2585-2597.



281

101. Cytokine expression in the gilt oviduct: Effects of seminal plasma, spermatozoa

and extender after insemination / J. Jiwakanon, M. Berg, E. Persson // Annual

Reproduction Science. – 2010. – Vol. 119. – P. 244-257.

102. Cytokine polymorphisms in men with chronic prostatitis/chronic pelvic pain

syndrome: association with diagnosis and treatment response / D.A. Shoskes, Q.

Albakri, K. Thomas [et al.[ // J. Urol. – 2002. – Vol. 168. – P. 331-335.

103. Cytokines and oxidative stress in germ line / M. Fraczek, A. Czernikiewicz, M.

Kurpisz / Studies on Men Health and Fertility // ed. By A. Agarwal et al. / NY:

Humana Press, 2012. – P. 179-205.

104. Daru J. A comparison of sperm antibody assays / J. Daru, S. Mathur // Am J

Obstet Gynecol. – 1990. – Vol. 163. - №5. – P. 1622-1629.

105. Darwish H.A. Chrysin alleviates testicular dysfunction in adjuvant arthritis rats

via suppression of inflammation and apoptosis: comparison with celecoxib /

H.A. Darwish, H.H. Arab, R.M. Abdelsalam // Toxicol Appl Pharmacol. –

2014. – Vol. 279(2). – No 1. – P. 129-140.

106. Da Silva N., Smith T.B. Exploring the role of mononuclear phagocytes in the

epididymis // Asian J Androl. – 2015. – Jul-Aug. – Vol. 17. - №4. – P. 591-596.

Електронний ресурс doi: 10.4103/1008-682X.153540.

107. Da Silva N., Barton C.R. Macrophages and dendritic cells in the post-testicular

environment // Cell Tissue Res. – 2016. – Jan. – Vol. 363. - №1. – P. 97-104.

Електронний ресурс doi: 10.1007/s00441-015-2270-0.

108. Death receptor and mitochondrial pathways are involved in germ cell apoptosis

in an experimental model of autoimmune orchitis / M.S. Theas, C. Rival, S.

Jarazo-Dietrich [et al.] // Hum Reprod. – 2006. – Vol. 21. – P. 1734-1742.

109. De Benedetti F. Targeting the interleukin-6 receptor: a new treatment for

systemic juvenile idiopathic arthritis?/ F. De Benedetti, A. Martini // Arthritis

Rheum. – 2005. – Vol. 52. – P. 687 – 693.

110. De Groot P.G. Pathophysiology of the antiphospholipid syndrome / P.G. De

Groot, R.H.W.M. Dersken // J Thromb Haemost. - 2005. - Vol.3. - N7. - P.1854-

1860.

111. Detection of hydrogen sulfide in plasma and knee-joint synovial fluid from

rheumatoid arthritis patients: relation to clinical and laboratory measures of



282

inflammation / M. Whiteman, R. Haigh, J. M. Tarr [et al.] // Ann. N Y Acad. Sci.

-2010. – Vol.1203. – P.146-150.

112. Diagnosis and classification of autoimmune orchitis / C.A. Silva, M. Cocuzza,

J.F. Carvalho [et al.] // Autoimmunity Reviews. – 2014. – Vol.13. – P. 431-434.

113. Diagnosis and treatment of immunologically infertile women with sperm-

immobilizing antibodies in their sera / H. Shibahara, J. Koriyama, Y. Shiraishi

[et al.] // J Reprod Immunol. – 2009. –Vol. 83. – P. 139-144.

114. Differences in blood and semen oxidative status in fertile and infertile men, and

their relationship with sperm quality / S. Benedetti, M.C. Tagliamonte, S.

Catalani [et al.] // Reprod Biomed Online. – 2012. – Vol. 25. – P. 300–306.

115. Differential changes in CD4+ and CD8+ effector and regulatory T-lymphocyte

subsets in the testis of rats undergoing autoimmune orchitis / P. Jacobo, V.A.

Guazzone, S. Jarazo-Dietrich [et al.] // J Reprod Immunol. – 2009. – Vol. 81. –

P. 44-54.

116. Differential transport of rat and human interleukin-1alpha across the blood-brain

barrier and blood-testis barrier in rats / S.R. Plotkin, W.A. Banks, L.M.Maness

[et al.] // Brain Res. – 2000. – Vol. 881. – P. 57–61.

117. Does the KIR2DS5 gene protect from some human diseases? / I. Nowak, E.

Majorczyk, A. Wisniewski [et al.] // PLoS One. – 2010. – Vol. 5. - e12381.

118. Domagala A. Antisperm antidodies in prepubertal boys and their reactivity with

antigenic differentiated spermatozoa / Domagala, M. Kamieniczna, M. Kurpisz

// Am J Reprod Immunol.- 1998. - Vol. 40. - P.223-229.

119. Domagala A. Antisperm antidodies in prepubertal boys with Cryptorchidism / A.

Domagala, A. Havryluk, A. Nakonechnyj [et al.] // Archives of Andrology.-

2006.- Vol. 52.- P. 411-416.

120. Dual role of immune cells in the testis: protective or pathogenic for germ cells? /

C.V. Perez, M.S. Theas, P.V. Jacobo [et al.] // Spermatogenesis. – 2013. – Vol.

3. – №1. – e23870 Pages 12.

121. Effect of cryptorchidism and retractile testes on male factor infertility: a

multicenter, retrospective, chart review / E. Caroppo , C. Niederberger, S.

Elhanbly [et al.] // Fertil Steril. – 2005. – Vol. 83. – P. 1581-1584.



283

122. Effect of nitric oxide on mouse sperm hyperactivation / M.B. Herrero, E. Cebral,

M. Boquet [et al.] // Acta Physiol Pharmacol Ther Latinoam. – 1994. –Vol. 44. –

P.65–69.

123. Effect of nitric oxide synthase inhibition on the exchange of glucose and fatty

acids in human skeletal muscle / I. Heinonen, B. Saltin, J. Kemppainen [et al.] //

Nutr. Metab. (Lond). – 2013. – Vol. 10, No1 – P.43-49.

124. Effect of testis nondescent or orchidopexy on antisperm antibodies and testis

histology in rats / P. Mirilas, I. Panayiotides, A. Mentessidou [et al.] // Fertil

Steril. – 2010. – Vol. 94. – No 4. – P. 1504–1509.

125. Effects of interferon-gamma and tumor necrosis factor-alpha on the fertilizing

capacity of human sperm and their mechanisms / S.L. Bian, H.B. Jin, S.Z. Wang

[et al.] // Zhonghua Nan Ke Xue. – 2007. – Vol. 13. – P. 681–684.

126. Effects of tumor necrosis factor-alpha on human sperm motility and apoptosis /

A. Perdichizzi, F. Nicoletti, S. La Vignera [et al.] // J. Clin.Immunol. – 2007. –

Vol. 27. – P. 152–162.

127. Effects of Ureaplasma urealyticum infection on the male reproductive system in

experimental rats / Y. Wang, Z.-W. Wu, L.-F. Zhang [et al.] // Andrologia.-

2010. – Vol.42. – P. 297-301.

128. Eguchi K. Apoptosis in Autoimmune Diseases / K. Eguchi // Internal

Medicine. – 2001. - Vol. 40. - No 4. - P. 275 – 281.

129. Eisenberg M.L. Varicocele-induced infertility: newer insights into its

pathophysiology / M.L. Eisenberg, L.I. Lipshultz // Indian J Urol. – 2011. – Vol.

27. – P. 58–64.

130. Elliott J.M. Unifying concepts of MHC-dependent naturall killer cell aducation /

J.M. Elliott, W. Yokoyama // Trends Immunol. - 2008. - Vol 32. - P.364-372.

131. Ethyl gallate, a scavenger of hydrogen peroxide that inhibits lysozyme-induced

hydrogen peroxide signaling in vitro, reverses hypotension in canine septic

shock / N. S. Mink, H. Jacobs, J. Gotes [et al.] // J Appl Physiol. – 2011. –Vol.

110. – No 2. – P. 359-374.

132. European Association of Urology Guidelines on Male Infertility / A. Jungwirth,

A. Giwercman, H. Tournaye [et al.] // European Urology. – 2012 Vol. 190. – P.

9. - Електронний ресурс http://dx.doi.org/10.1016/j.euroro.2012.04.048



284

133. Evaluation of antisperm antibodies in infertile couples with immunobead test:

prevalence and prognostic value M. Busacca, F. Fusi, C. Brigante [et al.] // Acta

Eur Fertil. – 1989. – Vol. 20. – No 2.- P. 77-82.

134. Evidence that the KIR2DS5 gene codes for a surface receptor triggering natural

killer cell function / M. Della Chiesa, E. Romeo, M. Falco M [et al.] // Eur J

Immunol. – 2008. – Vol. 38. – P. 2284–2289.

135. Evolution of autoantibodies profile in systemic lupus erythematosus according

to age and clinical manifestations / M.C. Diallo, B. Mbenque, Seck [et al.] //

Ann Biol Clin (Paris). – 2014. – Vol. 72. – No 3. – P. 351-358. doi:

10.1684/abc.2014.0963.

136. Experimental autoimmune orchitis as a model of immunological male infertility

/ M. Naito, H. Terayama, S. Hirai [et al.] // Med. Mol. Morphol. – 2012. – Vol.

45. – P. 185-189.

137. Expirience in the treatment of autoimmune male infertility in patients with

category 4 chronic prostatitis / D.G. Pochernikov, Elu.Vinokurov, A.I.

Strel'nikov [et al.] // Urologia. – 2014. – Vol. 75. – No 6. – P. 78-80.

138. Expression Analysis of RNA-Banding Motif Gene on Y Chromosome (RBMY)

Protein Isoforms in Testis Tissue and a Testicular Germ Cell Cancer-Derived

Cell Line (NT2) / M. Alikhani, M.Sh Tabar, Sh Mirshahvaladi [et al.] // Iranian

Biomedical Journal. – 2013. – Vol. 17. – No 2. – P. 54-61.

139. Expression of co-stimulatory molecules, chemokine receptors and

proinflammatory cytokіnes in dendritic cells from normal and chronically

inflamed rat testis / C. Rival, V.A. Guazzone, W. von Wuffen [et al.] // Mol

Hum Reprod. – 2007. – Vol. 13. – P. 853-861.

140. Expression of the Fas-ligand gene in ejaculated sperm from adolescents with

and without varicocele / P.T. Del Giudice, S.B. Lima, M.A. Cenedeze [et al.] // J.

Assist. Reprod. Genet. – 2010 . – Vol. 27. – P. 103-109.

141. Extent of sperm DNA damage in spermatozoa from men examined for infertility.

Relationship with oxidative stress / R. Smith, H. Kaune, D. Parodi [et al.] // Rev.

Med. Chil. – 2007. – Vol.135. – P. 279-286.



285

142. Extracellular domain alterations impact surface expression of stimulatory natural

killer cell receptor KIR2DS5 / N.K. Steiner, S. Dakshanamurthy, C.J.

VandenBussche [et al.] // Immunogenetics. - 2008. – Vol. 60. – P. 655–667.

143. Fernandes M.F. Human Exposure to endoctine-Disrupting Chemicals and

Prenatal Risk Factors for hypospadias and Cryptorchidism / M.F. Fernandes, B.

Olmos, A. Granada [et al.] // Enviromental Health Perspectives. - 2007. -

Vol.115. - P. 8-14.

144. Fraczek M. Cytokines in the male reproductive tract and their role in infertility

disorders / M. Fraczek, M. Kurpisz // Journal of Reproductive Immunology. –

2015. – Vol. 108. – P. 98 – 104.

145. Free radicals and antioxidants in normal physiological function and human

disease / M. Valko, D. Leibfritz, J. Moncol [et al.] // The International Journal of

Biochemistry & Cell Biology. – 2007. – Vol. 39. – P. 44-84.

146. Frequence and epidemiologic aspects of male infertility / F. Sohrabvand, M.

Jafari, M. Shariat [et al.] //Acta med Iran. – 2015. – Vol. 53. – No4. – P. 231-

235. - Електронний ресурс PMID: 25871021

147. Freour T. Evaluation of the male of the infertile couple / T. Freour, A. Delvigne,

P. Barrire // J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris). – 2010. – Vol. 39(8). - Suppl

2. - P. 45-52.

148. Frey K.A. Male reproductive health and infertility / K.A. Frey // Prim Care. –

2010. - Vol.37. - № 3. – P. 643-652.

149. Frisenda S. Cartilage as a target of autoimmunity: A thin layer / S. Frisenda, C.

Perricone, G. Valesini // Autoimmunity Reviews. – 2013. – Vol. 12. – P. 591 –

598.

150. Functional and phenotyping characteristics of testicular macrophages in

experimental autoimmune orchitis / C. Rival, M.S. Theas, M.O. Suescun [at al.]

// J Pathol. – 2008. – Vol. 215. – P. 108-117.

151. Glycosylation of type II collagen is of major importance for T-cell tolerance and

pathology in collagen-induced arthritis / J. Bäcklund, A. Treschow, R.

Borkermann [et al.] // Eur J Immunol. – 2002. – Vol. 32. – P. 3776-3784.

152. Golab J. Immunologia / J. Golab, M. Jakobisiak, W. Lasek // Warszawa:

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. – 511 s.



286

153. Gonad evaluation in male dermatomyositis. A pilot study / A.J. Moraes, E.

Bonfa, M. Cocuzza [et al.] // Clin Exp Rheumatol. – 2010. Vol. 28. – P. 441-442.

154. Gonad evaluation in male systemic lupus erythematosus / P.M. Soares, E.F.

Borba, E. Bonfa [et al.] // Arthritis Rheum. - 2007. – Vol. 56. – P. 2352-2361.

155. Gonadal function in male adolescents and young males with juvenile onset

systemic lupus erytematosus / C.A. Silva, J. Hallak, F.F. Pasqualotto [et al.] // J

Rheumatol. – 2002. – Vol.29. – P. 2000-2005.

156. Gorlov I. P. Mutations of GREAT gene cause cryptorchidism / I. P. Gorlov, A.

Kamat, N. V. Bogatcheva // Human Molecular Genetics. – 2002. – Vol. 11. – P.

2309 – 2318.

157. Gravano D.M. Promotion and prevention of autoimmune disease by CD 8+ T

cells / D.M. Gravano, K.K. Hoyer // Journal of Autoimmunity. - 2013. - Vol.45.

- P. 68-79.

158. Griveau J.F.An in vitro promoting role for hydrogen peroxide in human sperm

capacitation / J.F. Griveau, P. Renard, D. Lannou // Int J Androl. – 1994. –

Vol.17. – P.300–307.

159. Guidelines on male infertility / G.R. Dohle, T. Diemer, A. Giwercman [et al.] //

EAU guidelines, edition presented at the 25th EAU / Annual Congress,

Barcelona, 2010.

160. Guo S.J. New insights about the early diagnosis of fertility impairment in

varicoceles: the DNA repair gene example / S.J. Guo, Z.J. Sun, W. Li // Med

Hypotheses. – 2012. – Vol. 78. – P. 536–538.

161. Hahn Y.-S. Pathogenesis and clinical manifestations of juvenile rheumatoid

arthritis / Y.-S. Hahn, J.-G.Kim // Korean J Pediatr. – 2010. – Vol. 53. – No11. –

P. 921-930. – Електронний ресурс DOI:10.3345/kip.2010.53.11.921.

162. Haller-Kikkatalo K. Review on Autoimmune Reactions in Female Infertility:

Antibodies to Follicle Stimulating Hormone / K. Haller-Kikkatalo, A. Saluments,

R. Uibo // Clinical and Developmental Immunology. – 2012. – Vol. 2012. –

Article ID 762541. – Pages 15. – Електронний ресурс

doi:10.1155/2012/762541.

163. Hedger M.P. Cytokines and the immuno-testicular axis / M.P. Hedger, A.

Meinhardt // J Reprod Immunol. - 2003. - Vol. 58. -P.1-26.



287

164. Hickman R.A., Gordon C. Causes and management of infertility in systemic

lupus erythematosus // Rheumatology (Oxford). – 2011 Sep. – Vol.50(9). – P.

1551-1558. Doi: 10.1093/rheumatology/ker105.

165. High prevalence of androgen deficiency and abnormal lipid profile in infertile

men with non-obstructive azoospermia / J. Bobier, M. Naumovska, L.

Giwercman [et al.] // Int J of Andrology. – 2012. – Pages 7. - Електронний

ресурс DOI 10.1111/j.1365-2605.2012.01277.x

166. High percentage of apoptotic spermatozoa in ejaculates from men with chronic

genital tract inflammation / J.P. Allam, F. Fronhoffs, A. Fathy [et al.] //

Andrologia. – 2008. – Vol. 40,. – P. 329–334.

167. Hsieh Y.-Y. Seminal malondialdehyde concentration but not glutathione

peroxidase activity is negatively correlated with seminal concentration and

motility / Y.-Y. Hsieh, Ch.-Ch Chang, Ch.-Sh Lin // Int. J. Biol. Sci. - 2006. -

Vol.2. - No 1.- P. 23-29.

168. Hughes E.G. An Integrated Approach to Male-Factor Subfertility: Bridging the

Gap Between Fertility Specialists Trained in Urology and Gynaecology /

E.G.Hughes, J. Grantmyre, A. Zini // J Obstet Gynaecol Can. – 2015. – Vol.

37. – No 3. – P. 258-265.

169. Humphries K M. Inhibition of NADH-linked mitochondrial respiration by 4-

hydroxy-2-nonenal / K.M. Humphries, Y. Yoo, L.I. Szweda // Bioch. – 1998. -

Vol. 37, № 2. - P. 552–557.

170. Hutson J.M. Cryptorchidism and Hypospadias / J.M. Hutson // Andrologia. –

2013. – Vol. 13. – No 5. – P. 12. - Електронний ресурс

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK179106/.

171. Identification and characterization of immune cells in the ejaculate of infertile

and fertile men / H. Donat, T. Kastner, W. Weise [et al.] // Zentralbl Gynakol. –

2002. – Vol. 124. – No 8-9. – P. 423-428.

172. Identification de limfocitos Th17 en el testiculo de las ratascon orquitis

autoimmune experimental / P. Jacobo, S. Jarazo-Dietrich, V.A. Guazzone [et al.]

// Medicina. – 2009. – Vol. 69. – P.129.

173. Identification of an anti-sperm auto-monoclonal antibody (Ts4)-recognized

molecule in the mouse sperm acrosomal region and its inhibitory effect on



288

fertilization in vitro / H. Yoshitake, R. Oda, M. Yanagida [et al.] // Journal of

Reproductive Immunology. – 2016. – Vol.115. – P.6-13.

174. Identification of a dendritic cell population in normal testis and in chronically

inflamed testis of rats with autoimmune orchitis / C. Rival, L. Lustig, R. Iosub

[et al.] // Cell Tissue Res. – 2006. –Vol. 324. – P. 311-318.

175. Identification of IL-18RAP mRNA truncated splice variants in human testis and

the other human tissues / D. Fiszer, N. Rozwadowska, L. Rychlewski [et al.] //

Cytokine. – 2007. – Vol. 39. – P. 178–183.

176. Immunodeviation towards a Th17 immune response associated with testicular

damage in azoospermic men / Y.G. Duan, C.F. Yu, N. Novak [et al.] // Int J

Androl. – 2011. – Vol. 34. – P. e536-545.

177. Immunodeviation towards a Th17 immune response associated with testicular

damage in azoospermic men / Y.G. Duan, C.F. Yu, N. Novak [et al.] // Int J

Androl. – 2011. – Vol. 34. – P. e536-545.

178. Immunologic infertility / T.J. Walsh, P.J. Turek // Infertility in the Male / ed. by

L.I. Lipshults, S.S. Howards, C.S. Niederberger / New York: Cambridge

University Press, 2009. - P. 277–294.

179. Impact of inflammation on male fertility / O. Sarkar, J. Bahrainwala, S.

Chandrasekaran [et al.] // Front Bioski (Elite Ed). - 2011. – Vol. 3. - No 1. –

P.89-95.

180. Impact of precise modulation of reactive oxygen species levels on spermatozoa

proteins in infertile men / A. Ayaz, A. Agarwal, R. Sharma // Clinical

proteomics. - 2015.- Vol. 12. – No 4. – 224- 240.

181. Impact of surgical varicocoele repair on pregnancy rate in subfertile men with

clinical varicocoele and impaired semen quality: a meta-analysis of randomized

clinical trials / K.H. Kim, S.Y. Lee, D.H. Kangl [et al.] // Korean J Urol. –

2013. – Vol. 54. – P. 703-709.

182. Incidenct of antisperm antibodies in males with systemic autoimmune diseases /

Y. Shiraishi, H. Shibahara, J. Koriyama [et al.] // Am J Repros Immunol. –

2009. – Vol. 61. – P.183-189.



289

183. Increased expression of interleukin-1alpha and interleukin-1beta is associated

with experimental varicocele / Z. Sahin, C. Celik-Ozenci, G. Akkoyunlu [et al.]

// Fertil. Steril. – 2006. – Vol. 85. – P. 1265-1275.

184. Increased IL-18 levels in seminal plasma of infertile men with genital tract

infections / I.M. Matalliotakis, H. CakMak, Y. Fragouli [et al.] // Am J Reprod

Immunol. – 2006. – Vol. 55. – P. 428–433.

185. Increased levels of interleukin-8 in human seminal plasma / E. Koumantakis, I.

Matalliotakis, D. Kyriakou [et al.] // Andrologia. – 1998. – Vol. 30. – No 6. – P.

339-343.

186. Increased seminal reactive oxygen species levels in patients with varicoceles

correlate with varicocele grade but not with testis size / S.S. Allamaneni, C.K.

Naughton, R.K. Sharma [et al.] // Fertil. Steril. – 2004. – Vol. 82. – P. 1684-

1686.

187. Increased sperm DNA damage in patients with varicocele: relationship with

seminal oxidative stress / R. Smith, H. Kaune, D. Parodi [et al.] // Hum

Reprod. – 2006. – Vol. 21. – No 4. – P. 986–993.

188. Increased testicular 8-hydroxy-2'-deoxyguanosine in patients with varicocele / T.

Ishikawa, H. Fujioka, T. Ishimura [et al.] // BJU Int. – 2007. – Vol. 100. – P.

863-866.

189. Independent replication analysis of genetic loci with previous evidence of

association with Juvenile idiopathic Arthritis / J. A. Ellis, R.A. Chavez, A. Pezic

[et al.] // Pediatric Rheumatology. – 2013. – Vol. 11. – P. 12. - Pages 12. –

Електроннй ресурс doi:10.1186/1546-0096-11-12.

190. Infertility as a proxy of generative male health results of a cross-sectional survey

/ E.Ventimiglia, P. Capagrosso, L. Boeri [et al.] // Fertil Steril . – 2015. – Vol.

22. – No 5. – Pages 7. – Електронний ресурс pii: S0015-0282(15)00293-9. doi:

10. 1016/j.fertnster.2015.04.020 [Epub ahead of print] PMID: 26006735.

191. Influence of sperm surface antibodies on spontaneous pregnancy rates / K.

Abshagen, H.M. Behre, T.G. Cooper [et al.] // Fertil Steril. – 1998. – Vol.70.-P.

355-356.

192. Interferon –α Induction and Detection of Anti- Ro, Anti – La, Anti-Sm, and

Anti-RNP Autoantibodies by Autoantigen Macroarray Analysis in Juvenile



290

Dermatomyositis / I. Balboni, T.B. Niewold, G. Morgan // ARTHRITIS &

RHEUMATISM. – 2013. - Vol. 65. - No 9. – P.2424-2429. – Електронний

ресурс DOI 10.1002/art.38038.

193. Interleukin-1 beta and tumor necrosis factor-alpha in normal/infertile men / J.

Papadimas, D.G.Goulis, A. Sotiriades [et al.] // Arch Androl. – 2002. – Vol. 48.

- №2. – P.107-113.

194. Interleukin-1 superfamily genes expression in normal or impaired human

spermatogenesis / N. Rozwadowska, D. Fiszer, P. Jedrzejczak [et al.] // Genes

Immun. – 2007. – Vol. 8. – P.100–107.

195. Interleukin-18 is expressed in rat testis and may promote germ cell growth / M.L.

Strand, A. Wahlgren, K. Svechnikov [et al.] // (2005) Mol Cell Endocrinol. –

2005. – Vol. 240. – P. 64–73 (416)

196. Interleukin-6 and IL-6 receptor cell expression in testis of rats with autoimmune

orchitis / C. Rival, M.S. Theas, V.A. Guazzone [et al.] // J reprod Immunol. -

2006. – Vol. 70. – P. 43-58.

197. Intratesticular Expression of mRNA of Both Interferon γ and Tumor Necrosis

Factor α is significantly Increased in Experimental Autoimmune orchitis in Mice

/ H. Terayama, M. Naito, N. Qu [et al.] // Journal of Reproduction and

Development. – 2011. – Vol. 57. - №2. – P. 296-302.

198. Invernizzi P. Antinuclear antibodies: general introduction / P. Invernizzi //

Autoantibodies / ed. by Y.Shoenfeld, E.Gershwin, P.L.Meloni. – Elsevier, 2007.

- P.129-133.

199. Investigating ROS sources in male infertility a common and for numerous

pathways / G. Lavranos, M. Baila, A. Tzortzopoulou [et al.] // Angelopoulou R.

Reprod Toxicol. – 2012. – Vol. 34. – No 3. – P. 298-307. (29)

200. Involvement of tumor necrosis factor-α in the pathogenesis of autoimmune

orchitis in rats / M.O. Suescun, C. Rival, M.S. Theas [et al.] // Biol Reprod. –

2003. – Vol. 68. – P. 2114-2121.

201. Involvement of soluble Fas Ligand in germ cell apoptosis in testis of rats

undergoing autoimmune orchitis / P.V. Jacobo, M. Fass, C.V. Perez [et al.] //

Cytokine. - 2012. – Vol. 60. – P. 385–392.



291

202. Involvement of the Fas-Fas ligand system and active caxpase-3 in abnormal

arrest and Sertoli cell-only syndrome / S.-K. Kim, Y. –D. Yoon, Y.-S. Park [et

al.] // Fertility and Sterility. – 2007. - Vol.87. - No3. -P. 547-553.

203. Is the fertility treatment itself a risk factor for early pregnancy loss? / M.

Brandes, J.C. Verzijden, C.J. Hamilton [et al.] // Reprod Biomed Online. – 2011.

- Vol. 22. - №2. – P. 192-199.

204. Is abnormal sperm function an indicator among couples with recurrent

pregnancy loss? / P. Saxena, M.M. Misro, S.P. Chaki [et al.] // Fertil Steril. –

2008. – Vol. 90. - № 5. – P. 1854-1858.

205. Ivarsson M. A. Activating killer cell Ig-like receptors in health and disease / M.

A. Ivarsson, J. Michaëlsson, C. Fauriat // Front. Immunol. – 2014. – Vol.5. –

Article 184.

206. Jacobo P. Testicular autoimmunity/ P. Jacobo, V.A. Guazzone, M.S. Theas [et

al.] // Autoimmun Rev. - 2011. - Vol.10. - P. 201-204.

207. Jarazo-Dietrich S. Upregulation of nitric oxide synthase-nitric oxide system in

the testis of rats undergoing autoimmune orchitis / S. Jarazo-Dietrich, P. Jacobo,

C.V. Pérez [et al.] // Immunobiology. - 2012. - Vol. 17. - P. 778-787.

208. Jiang H. Cryptorchidism is not a risk factor for antisperm antibody production in

post-orchidopexy males with infertility / H. Jiang, W.J. Zhu // Urol Int. - 2013. –

Vol. 90. – No 4. – P. 470-474. - Електронний ресурс doi: 10.1159/000348824.

209. Jsukahara H. Effect of NOS inhibitions on bone metabolism in growing rats / Н.

Jsukahara // Amer. J. Physiol. – 1996. – Vol. 270. – № 5. – E840-E845.

210. Juvenile idiopathic arthritis and HLA class I and class II interactions and age-at-

onset effects / J. A. Hollenbach, S. D. Thompson, T. L. Bugawan [et al.] //

Arthritis Rheum. – 2010. – Vol.62. - P.1781-1791.

211. Kahn P. Juvenile Idiopathic Arthritis (An Update for the Clinician) / P. Kahn //

Bulletin of the NYU Hospital for Joint Diseases. – 2012. – Vol. 70. – No 3. P.

152 – 166.

212. Kampfer C. Evidence for an adaptation in ROS scavenging system in human

resticular peritubular cells from infertility patients / C. Kampfer, S. Spillner, K.

Spinnler [et al.] // International Journal of Andrology. – 2012. - Pages 1-9. -

Електронний ресурс doi.10.1111/j.1365-2605.2012.01281.x. (197)



292

213. Kang D. H. Uric acid puzzle: dual role as anti-oxidant and pro-oxidant / D. H.

Kang, S. K. Ha // Electrolyte Blood Press. – 2014. – Vol.12. – P.1-6.] (339)

214. Kashanian J.A. Male Infertility / J.A. Kashanian, R.E. Brannigan // FREE

JAMA. - 2015. – Vol. 313. – No 7. – P.1770 – 1779. - Електронний ресурс

doi:10.1001/jama/jama.2015.3222.

215. Kautz J. The contribution of fibroblasts and EMT to fibrosis in bacterial

infection of the epididymis / J. Kautz, V. Michel, A. Meinhardt // J Reprod

Immunol. – 2016. – Vol. 115. – P. 87.

216. Kawakami A. Involvement of apoptotic cell death in autoimmune diseases /

Kawakami, K. Egushi // Med Electron Microsc. – 2002. – Vol. 35. – P. 1-8.

217. Khamashta M.A., Bertolaccini M.L. Anticardiolipin antibodies / M.A.

Khamashta, M.L. Bertolaccini // Autoantibodies / td. by Y.Shoenfeld,

E.Gershwin, P.L.Meloni.- Elsevier, 2007. - P.741-745.

218. Kim H.H. Flow cytomertric characterization of apoptosis and chromatin damage

in Spermatozoa / H.H. Kim, M. Funaro, S. Maxel // Reproductive BioMedicine.

- 2013. - Vol. 26.- P. 393-395.

219. KIR2DS5 in the presence of HLA-C C2 protects against endometriosis / I.

Nowak, R. Płoski, E. Barcz [et al.] // Immunogenetics. – 2015. – Vol. 67. – P.

203–209.

220. KIR2DS5 is associated with leukemia free survival after HLA identical stem

cell transplantation in chronic myeloid leukemia patients / A. van der Meer, N.P.

Schaap, A.V. Schattenberg [et al.] // Mol Immunol. - 2008. – Vol. 45. – P.

3631–3638.

221. Kosmaczewska A. Alterations in Both the Activatory and Inhibitory Potential of

Peripheral Blood CD4+ T Cells un Rheumatoid Arthritis Patients Correlate with

Disease Progression / A. Kosmaczewska, J. Swierkot, L. Ciszak [et al.] // Pathol

Oncol res. – 2013. – Pages 9. - Електронний ресурс DOI 10.1007/s12253-013-

9687-0.

222. Kovac J.R. The use of genomics, proteomics, and metabolomics in identifying

biomarkers of male infertility / J.R. Kovac, A.W. Pastuszak, D.J. Lamb // Fertil.

Steril. – 2013. – Vol. 99. – P. 998–1007.



293

223. Kumar G.P. Superoxide radical and superoxide dismutase activity changes in

maturing mammalian spermatozoa / G.P. Kumar, M.M. Laloraya //

Andrologia. – 1991. – Vol.23. – P.171–175.

224. Kurpisz M. Immune Chemistry of ASA / M. Kurpisz, M. Kamieniczna //

Immune infertility / The Impact of Immune Reactions on Human Infertility. –

California: Springer, 2010. – P. 79-90.

225. Kusnierczyk P. Killer cell immunoglobulin-like receptor gene associations with

autoimmune and allergic diseases, recurrent spontaneous abortion, and

neoplasms / P. Kusnierczyk // Frontiers in Immunology. - 2013. - Vol.4. - No8. -

P. 11. - Електронний ресурс doi.10.3389/fimmu.2013.00008.

226. Kuthan H. A guantitative test for superoxide radicals produced in biological

systems / H. Kuthan, U. Ullrich, R.W. Estabrook // Biochem J. – 1982. - Vol.

203, № 3. - P. 551–558.

227. Lampiao F. Effects of tumour necrosis factor alpha and interleukin-6 on

progesterone and calcium ionophore-inducedacrosome reaction / F. Lampiao,

S.S. du Plessis // Int. J. Androl. – 2009. – Vol. 32. – P. 274–277.

228. Lampiao F. TNF-alpha and IL-6 affect human spermfunction by elevating nitric

oxide production / F. Lampiao, S.S. du Plessis // Reprod. Biomed. Online. –

2008. – Vol. 17. – P. 628–631.

229. La Glacco, D. ESR1 promoter polymorphism is not associated with

nonsyndromic cryptorchidism / D. La Glacco, E. Ars, I. Bassas [et al.] // Fert.

Steril. – 2011. – Vol. 95. – P. 369 – 371.

230. Leе N.P.Y. Nitric Oxide and Cyclic Nucleotides: Their Roles in Junction

Dynamics and Spermatogenesis / N.P.Y. Leе, C.Y. Cheng // Molecular

Mechanisms in Spermatogenesis / ed by. C.Yan Cheng. – Landes Bioscience

and Springer Science+Busines Media, 2008. - 172-185.

231. Levels of interleukin-6 and interleukin-8 in seminal fluid of men attending an

andrological clinic / K. Friebe, C. Bohring, J. Skrzypek [et al.] // Andrologia. –

2003. - Vol.35. – P. 126-129.

232. Li N. Actin binding proteins in blood-testis barrier function / N. Li, D.D. Mruk,

C.Y. Cheng // Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes. – 2015. – Vol. 22. – No 3. –

P. 238-247. - Електронний ресурс doi: 10. 1097/MED. 0000000000000155.



294

233. Li N. Structural, cellular and molecular aspects of immune privilege in the testis

/ N. Li, T. Wang, D. Han // Front Immunol. – 2012. – Vol. 3. – P. 1–12.

234. Licona-Limon P. The role of TGF-beta superfamily during T cell development:

new insights / P. Licona-Limon, G. Soldevila // Immunol. Lett. – 2007. – Vol.

109, N 1. – P. 1-12.

235. Lindsay T.J. Evaluation and treatment of infertility / T.J. Lindsay, K.R. Vitrikas

// Am Fam Physician. – 2015. –Vol. 91. – No 5. – P. 308-314.

236. Ling E. Increasd proportion of CD3+CD4-CD8- double-negative T-cells in

peripheral blood of children with Bahcet's disease / E. Ling, G. Shubinsky, J.

Press // Autoimmunity Reviews. – 2007. – Vol. 6. – P. 237-240.

237. Lipid oxidative stress and deposition markers for feto-maternal interaction in

pregnancy / A. Shigemitsu, K. Naruse, J. Akasaka [et al.] // J Reprod

Immunol. – 2016. – Vol. 115. – P. 81.

238. Lipid peroxidation and antioxidant enzyme activities in infertile men:

correlation with semen parameter // F. Ben Abdallah, I. Dammak, H. Attia [et al.]

// J Clin Lab Anal. – 2009. – Vol. 23. – P. 99–104.

239. Lombardo F. Antisperm immunity in assisted Reproduction / F. Lombardo, L.

Gandini, A. Lenzi [et al.] //Journal of Reproductive Immunology. - 2004. -

Vol.62. - P.101-109.

240. Lustig L. Orchitis and male infertility / L. Lustig, K.S.K. Tung // The

autoimmune diseases / ed. by N.R. Rose, I.R. Mackay. - Missouri: Elsevier-

Academic Press, 2006. - P. 841-848.

241. Lydyard P.M. Immunologia / P.M. Lydyard, A. Whelan, M.W. Fanger //

Warszawa, 2006: Wydawnictwo naukowe PWN. – 362 s.

242. Mainhardt A., Hedger M.P. Immunological, paracrine and endocrine aspects of

testicular immune privilege / A. Mainhardt, M.P. Hedger // Molecular and

Cellular Endocrinology. – 2011. – Vol. 335. – P. 60-68.

243. Maintenance of Anti-Sm/RNP Autoantibody Production by Plasma Cells

Residing in Ectopic Lymphoid Tissue and Bone Marrow Memory B Cells / J.S.

Weinstein, M.J. Delano, Y. Xu [et al.] // The Journal of Immunology. – 2013. –

Vol. 190. – P. 3916-3927. Електронний ресурс doi:10.4049/jimmunol.1201880.



295

244. Major protein alterations in spermatozoa from infertile men with unilateral

varicocoele / A. Agarval, R. Sharma, D. Durairajanayagarn [et al.] //

Reproductive Biology and Endocrinology. – 2015. – Vol. 13. – No 8. – P. 22. -

Електронний ресурс DOI 10.1186/s12958-015-0007-2.

245. Male fertility and varicocoele: role of immune factors / V.A. Boshedomov, N.A.

Lipatowa, I.M. Rokhlikov [et al.] // Andrology. – 2014. – Vol. 2. – P. 51-58.

246. Male genital tract inflammation: The role of selected interleukins in regulation

of pro-oxidant and antioxidant enzymatic substances in seminal plasma / D.

Sanocka, P. Jedrzejczak, A. Szumała-Kakol [et al.] // J. Androl. – 2003. – Vol.

24. – P. 448-455.

247. Martinez G. Fertility of men and women aged 15-44 years in the United States:

National Survey of Family Growth, 2006-2010 // G. Martinez, K. Daniels, A.

Chandra // Natl Health Stat Report. - 2012. – Vol. 51. – No 1–28.

248. Martinez P. Sperm lipid peroxidation and pro-inflammatory Cytokines / P.

Martinez, F. Proverbio, M.I. Camejo //Asian J. Androl.-2007. - Vol. 9. - N 1. -

P.102-107.

249. Martini A. It is time to rethink juvenile idiopatic arthritis classification and

nomenclature / A. Martini // Ann Rheum Dis. – 2012.- Vol 45. - P.1-3. –

Електронний ресурс doi:10.1136/annrheumdis-2012-201388.

250. Martini A. Juvenile idiopathic arthritis: state of the art and future perspectives /

A. Martini, D.J. Lovell // Ann Rheum Dis. – 2010. – Vol. 69. – P. 1260-1263. -

Електронний ресурс doi:1136/ard.2010.133033.

251. Massart F. Morphogenetic target and genetics of underscended testis / F.

Massart, C. Saggese // Sex. Dev. – 2010. – Vol. 4. – P. 326 – 335.

252. Mazumdar M.D. Antisperm antibodies: etiology, pathogenesis, diagnosis and

treatment / M.D. Mazumdar, A.S. Levine // Fertil Steril. – 1998. – Vol.70. – P.

799–810.

253. McLay R.N. Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor crosses the

blood-testis barrier in mice / R.N. McLay, W.A. Banks, A.J. Kastin // Biol

Reprod. – 1997. – Vol. 57. – P. 822–826.

254. Miniberg D.T. Antisperm antibodies in cryptorchid boys / D.T. Miniberg, M.E.

Chen, S.S. Witkin // J Ped. – 1993. – Vol. 152 (suppl.2). – S23-S24.



296

255. Minor sperm abnormalities in young male postpubertal patients with juvenile

dermatomyositis / A.J. Moraes, R.M. Pereira, M. Cocuzza [et al.] // Braz J Med

Biol Res. – 2008. – Vol. 41. – P.1142-1147.

256. Molecular mechanisms of male infertility / K. Hwang, D.J. Lamb // Male

Infertility / ed by. S.J. Parekattil, A. Agarwal. - New York: Springer, 2012. – P.

220-234.

257. Molekularne podstawy interakcji pomiedzy plemnikiem a komorka jajowa / M.

Kurpisz, M. Szczygiel // Andrologia / ed by. M. Semczuk, M. Kurpisz. –

Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2006. – P.119-128.

258. Morrison C.D., Brannigan R.E. Metabolic syndrome and infertility in men //

Front Biosci (Elite Ed.). – 2011. – Jan 1. – Vol.3. – P.89-95.

259. Mostafa T. Seminal cyclooxygenase relationship with oxidative strass in

infertile oligoastenoteratozzoospermic men with varicocoele / T. Mostafa, L.

Rashed, M. Taymour // Andrologia. – 2015. – Vol. 23. – No 5. – P. 5. -

Електронний ресурс doi: 10. 1111/and.12423.

260. Myoinositol improves sperm parameters and serum reproductive hormones in

patients with idiopathic infertility : a prospective double-blind randomized

placebo-controlled study / A.E. Calogero, G. Gullo, S. La Vignera [et al.] //

Andrology. – 2015. – Vol. 2. – P. 491-495. - Електронний ресурс doi:

10.1111/andr.1 2025.

261. Naaby-Hansen S. Heat shok proteins on the human sperm surface / S. Naaby-

Hansen, J.C.Herr // Journal of Reproductive Immunology. – 2010. – Vol. 84. –

P.32-40.

262. Naz R.K. Modalities for treatment of antisperm antibody mediated infertility:

novel perspectives / R.K. Naz // Am J Reprod Immunol. – 2004. – Vol. 51. – No

5. – P. 390-397.

263. Nemeth T. The role of neutrophils in autoimmune diseases / T. Nemeth, A.

Mocsai // Immunology Letters. – 2012. – Vol.143. – P. 9-19.

264. Nitric Oxide Levels and Total Antioxidant Capacity In the Seminal Plasma of

Infertile Smoking Men / Y. Yousefniapasha, G. Jorsaraei, M. Gholinezhadchari

[et al.] // Cell Journal. – 2015. - Vol. 17. - No 1. - P. 129-136.



297

265. Nitric oxide, chronic inflammation and autoimmunity / G. Nagy, J.M. Clark, E.I.

Buzas [et al.] // Immunology Letters. – 2007 – Vol. 111. – P.1-5.

266. Nowicka-Bauer K. Current knowledge of the human sperm proteome / K.

Nowicka-Bauer, M. Kurpisz // Expert Rev. Proteomics. – 2013. – Vol. 10. -

№6. – Р. 591-605.

267. O'Flaherty C. Redox regulation of mammalian sperm capacitation / C.

O'Flaherty // Asian.J.Androl. – 2015. – Vol. 29. – No 4. – Pages 9. –

Електронний ресурс doi: 10.4103/1008-682X.153303/.

268. Okamoto T. NF-κB as a therapeutic target of rheumatoid arthritis / T. Okamoto,

A. Tsuchiya // Jpn J Clin Immunol. – 2007. - Vol. 30. – No 5. – P. 383-389 (216)

269. Oxidative stress in mature rat testis and its developmental changes / Y. Sakai, M.

Aminaka, A. Takata // Development Growth & Differentiation. – 2010. – Vol.

340. – P. 235-251. Електронний ресурс 52:657-663 doi.10.1111/j.1440-

169X.2010.01201.x.

270. Oxidative stress is associated with increased apoptosis leading to spermatozoa

DNA damage in patients with male factor infertility / X. Wang, R.K. Sharma,

S.C. Sikka [et al.] // Fertil Steril. – 2003. – Vol. 80. – No 3. – P. 531–535.

271. Pandey A. Various techniques for the evaluation of anti arthritic activity in

animal models / A. Pandey // J Adv Pharm Tech Res. – 2010. – Vol. 1. - №2. –

P. 164-171.

272. Pannek J. Orchitis due to vasculitis in autoimmune diseases / J. Pannek, G.

Haupt // Scand J Rheumatol. – 1997. – Vol. 26. – P. 151-154.

273. Pastuszak A.W. Varicocoele and testicular function / A.W. Pastuszak, R. Wang

// Asian J Androl.- 2015. –Vol. 24. – No 4. - P. 14. - Електронний ресурс doi:

4103/1008-682X.153539.

274. Patients with the most advanced rheumatoid arthritis remain with Th1 systemic

defects after TNF inhibitors treatment despite clinical improvement / A.

Kosmaczewska, J. Swierkot, L. Ciszak [et al.] // Rheumatol Int. – 2013. – Pages

11. – Електронний ресурс DOI 10.1007/s00296-013-2895-9.

275. Patterns infertility in Poland – multicenter study / L. Bablok, W. Dziadecki, J.

Szymusic [et al.] // Neuro Endocrinol Lett. - 2011. – Vol. 32. – P. 799-804.



298

276. Peng S.L. Fas (CD95) - related apoptosis and rheumatoid arthritis / S.L. Peng //

Rheumatology. – 2006. – Vol. 45. – P. 26-30.

277. Phenotype and function of dendritic cells in chronic epididymitis / Y.-G. Duan,

P. Wang, H.Ch. Schuppe [et al.] // J Reprod Immunol. – 2016. – Vol. 115. – P.

83.

278. Pierucci-Alves F. Transforming Factor Beta 1 Induces Tight Junction Disruption

and Loss of Transepithelial Resistance Across porcine Vas Deferens Epitthelial

Cells / F. Pierucci-Alves, S. Yi, B.D. Schultz // Biology of Reproduction. –

2012. – Vol. 86. - №2. – P. 1-8.

279. Pivotal roles of T-helper 17-related cytokines, IL-17, IL-22, and IL-23, in

inflammatory diseases / N. Qu, M. Xu, I. Mizoguchi [et al.] // Clin. Dev.

Immunol. - 2013. – Vol. 35. – P. 968.

280. Positivity for anti-RNP antibody is a risk factor for adverse effects caused by

trimethoprim-sulfamethoxazole, a prophylactic agent for P.jiroveci pneumonia,

in patients with connective tissue diseases / R. Maezawa, K. Kurasawa, S. Arai

[et al.] // Mod Rheumatol. – 2013. –Vol. 23. – No 1. – P. 62-70. Електронний

ресурс doi: 10.1007/s10165-012-0625-x.

281. Practice Committee of American Society for Reproductive Medicine, 2013.

Definitions of infertility and recurrent pregnancy loss: a committee opinion //

Fertil. Steril. – 2013. – Vol. 99. – P. 63.

282. Prakken B. Juvenile idiopathic arthritis / B. Prakken, S. Albani, A. Martini //

Lancet. – 2011. – Vol. 377(9783). – P. 2138–2149.

283. Predictive value of antinuclear antibodies in autoimmune diseases classified by

clinical criteria: Analytical study in a specialized health institute, one year

follow-up / M.E. Soto, N. Hernandez-Becerril, A.C. Pere-Chiney [et al.] //

Results in Immunology. – 2015. – Vol. 5. – P. 13-22.

284. Presence of IL-18 in testicular tissue of fertile and infertile men / A. Komsky, M.

Huleihel, M. Ganaiem [et al.] // Andrologia. – 2012. – Vol.44. – P.1-8.

285. Primakoff P. Identification of human sperm surface glycoproteins recognized by

autoantisera from immune infertile men, women, and vasectomized men / P.

Primakoff, W. Lathrop, RBronson // Biol Reprod. – 1990. – Vol. 42. – P. 929-

942.



299

286. Pripp A.H., Stanišiċ M. The correlation between pro- and anti-inflammatory

cytokines in chronic subdural hematoma patients assessed with factor analysis //

PLOS One, 2014 Feb 27:9(2):e90149. Doi: 10.1371/journal.pone.0090149.

287. Proinflammatory cytokines as an intermediate factor enhancing lipid sperm

membraneperoxidation in in vitro conditions / M. Fraczek, D. Sanocka, M.

Kamieniczna [et al.] // J. Androl. – 2008. – Vol. 29. – P. 85–92.

288. Rabelo-Junior C.N., Bonfa E., Carvalho J.F., Cocuzza M., Saito O., Abdo C.H.,

Silva C.A. Penile alterations with severe sperm abnormalities in

antiphospholipid syndrome associated with systemic lupus erythematosus // Clin

Rheumatol. – 2013. – Vol.32(1). – P.109-113. Doi: 10.1007/s10067-012-2083-4.

289. Rajagopalan S. Understanding how combinations of HLA and KIR genes

influence disease / S. Rajagopalan, E.O. Long // JEM. – 2005. – Vol. 201. -

#7. – P. 1025-1029.

290. Ravelli A. Juvenile idiopathic arthritis / A. Ravelli, A. Martini // Lancet. –

2007. – Vol. 369. – P. 767–778.

291. Reciprocal regulation of activin A and inhibin B by interleukin-1 (IL-1) and

follicle-stimulating hormone (FSH) in rat Sertoli cells in vitro / Y. Okuma, K.

Saito, A.E. O’Connor [et al.] // J Endocrinol. – 2005. – Vol. 185. – P. 99–110.

292. Reddy P. Interleukin-18: recent advances / P. Reddy // Curr Opin Hematol. –

2004. – Vol. 11. – P. 405–410.

293. Reduced semen quality in chronic prostatitis patients that have cellular

autoimmune response to prostate antigens / R.D. Motrich, M. Maccioni, R.

Molina [et al.] // Hum Reprod. - 2005. – Vol. 20. – No 9. – P. 2567–2572.

294. Relationship between semen production and medical comorbidity / M.L.

Eisenberg, Li S. Behr, R.R. Pera [et al.] // Fertil Steril. – 2015. – Vol. 103. – No

1. – P. 66-71.

295. Relationship between seminal antioxidant enzymes and the phospholipid and

fatty acid composition of spermatozoa / H. Tavilani, M.T. Goodarzi, M. Doosti

[et al.] // Reprod Biomed Online. – 2008. – Vol. 16. – P. 649–656.

296. Relationship of interleukin-6 with semen characteristics and oxidative stress in

patients with varicocele / K.R. Nallella, S.S. Allamaneni, F.F. Pasqualotto [et al.]

// Urology. – 2004. – Vol. 64. – P. 1010-1013.



300

297. Relationship of blood and semen lead level with semen parameter / P. Fatima,

B.C. Debnath, M.M. Hossain [et al.] // Mymensingh Med J. – 2010. – Vol. 19. -

№ 3. – P. 405-414.

298. Resistin, interleukin-6, tumor necrosis factor-alpha, and human semen

parameters in the presence of leukocytospermia, smoking habit, and varicocele /

E. Moretti, G. Collodel, L. Mazzi [et al.] // Fertil. Steril. – 2014. – Vol. 102. – P.

354-360.

299. Restrepo B. Antisperm antibodies and fertility association / B. Restrepo, W.

Cardona-Maya // Actas Urol Esp. – 2013. - Vol. 37. – No 9. – P. 571-578. -

Електронний ресурс doi:10.1016/j.acuro.2012.11.003.

300. Riedl S.J. Molecular mechanisms of caspase regulation during apoptosis / S.J.

Riedl, Y.Shi // Nat Rev Mol Cell Biol. – 2004. – Vol.5. – No 11. –P.897–907.

301. Role of caspases in male infertility / T.M. Said, U. Paasch, H.-J. Glander [et al.]

// Human Reproduction Update. – 2004. - Vol. 10. - No1. – P. 39-51.

302. Role of oxidative stress in pathogenesis of varicocele and infertility / A.

Agarwal, R.K. Sharma, N.R. Desai [et al.] // Urology. – 2009. - Vol. 73. – P.

461–469.

303. Role of reactive nitrogen species in male infertility / S. B. Doshi, K. Khullar, R.

K. Sharma, A. Agarwal // Reprod. Biol. Endocrinol. – 2012. – Vol.10. – Article

109.

304. Role of TNF-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL) in the pathogenesis of

varicocele-induced testicular dysfunction / O. Celik, O. Kutlu, M. Tekcan [et al.]

// Asian J. Androl. – 2013. – Vol. 15. - P. 269-274.

305. Role of tumor necrosis factor alpha (TNF-alpha) and interleukon 1-beta (IL-

1beta) determination in seminal plasma during infertility investigation / W.

Eggert-Kruse, I. Kiefer, C. Beck [et al.] // Fertil Steril. – 2007. – Vol. 87. -

№4. – P. 810-823.

306. Ruan J. D. Male infertility and gene defects / J.Du Ruan // Yi Chuan. – 2010. -

Vol.32. - № 5. – P. 411-422.

307. Sarkar O., Bahrainwala J., Chandrasekeran S., Kothari S., Mathur P.P., Agarwal

A. Impact of inflammation on male infertility // Front Biosci (Elite Ed.). –

2011. – Vol.1. – P. 3689-3695.



301

308. Schindler H., Diefenbach A., Rὅllinghoff M., Bogdan C. IFN-gamma inhibits

the production of latent transforming growth factor-beta1 by mouse

inflammation macrophages // Eur J Immunol. – 1998. – Vol. 28. - № 4. – Р.

1181-1188.

309. Semczuk M. Andrologia / M. Semczuk, M. Kurpisz. – Warszawa:

Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2006. – 492 s.

310. Semen apoptotic M540 body levels correlate with testis abnormalities: a study in

a cohort of infertile subjects / F. Lotti, L. Tamburrino, S. Marchiani [et al.] //

Hum. Reprod. – 2012. - Vol.27. – P. 3393-3402.

311. Semen characteristics and inflammatory mediators in infertile men with

different clinical diagnoses / E. Moretti, I. Cosci, A. Spreafico [et al.] // Int. J.

Androl. – 2009. – Vol. 32. – P. 637-646.

312. Semen parameters in adolescents with varicocoele: association with testis

volume differential and total testis volume / M.P. Kurtz, D. Zurakowski, I.

Rosoklija [et al.] // J Urol. – 2015. – Vol. 193. – No 5. – P.1843-1847.

Електронний ресурс doi: 10. 1016/j.juro.2014.10.111, PMID: 25813564.

313. Semen quality and oxidative stress scores in fertile and infertile patients with

varicocele / F.F. Pasqualotto, A. Sundaram, R.K. Sharma [et al.] // Fertil.

Steril. – 2008. – Vol. 89. - P. 602-607.

314. Seminal plasma leptin and spermatozoon apoptosis in patients with varicocele

and leucocytospermia / H. Wang, Y. Lov, K. Hu [et al.] // Andrologia. - 2015. –

Vol. 47. – No 6. – P. 655-661.

315. Serologic autoimmunologic parameters in women with primary ovarian

insufficiency / X. Zhen, J. Qiao, R. Li [et al.] // BMC Immunology. – 2014. –

Vol.15. – Pages 11. – Електронний ресурс www.biomedcentral.com/1471-

2172/15/11.

316. Sheehan, M.M. Molecular mechanisms involved in varicocoele-associated

infertility / M.M. Sheehan, R. Ramasamy, D.J. Lamb [et al.] // J. Assist. Reprod.

Genet. – 2014. – Vol. 31. – P. 521-526.

317. Shegarfi H. Natural Killer Cells and Their Role in Rheumatoid Arthritis: Friend

or Foe? / H. Shegarfi, F. Naddafi, Mirshafiey // The Scientific World Journal. -

2012. – Vol. 300. – P.10. Електронний ресурс doi:10.1100/2012/491974.



302

318. Shibahara H. Methods for direct and indirect antisperm antibody testing / H.

Shibahara, J. Koriyama // Methods Mol Biol. – 2013. – Vol. 927. – P. 51-60.

319. Shiraishi K. Elevated scrotal temperature, but not varicocele grade, reflects

testicular oxidative stress-mediated apoptosis / K. Shiraishi, H. Takihara, H.

Matsuyama // World J. Urol. – 2010. – Vol. 28. – P. 359–364.

320. Shiraishi K. Pathophysiology of varicocoele in the male infertility in the era of

assisted reproductive technology / K. Shiraishi, H. Matsuyama, H. Takihara //

International Journal of Urology.- 2012. - Vol.19. - P. 538-550.

321. Shiraishi Y. Incidenct od antisperm antibodies in males with systemic

autoimmune diseases / Y. Shiraishi, H. Shibahara, J. Koriyama [et al.] //Am J

Repros Immunol.- 2009. - Vol. 61. –P.183-189.

322. Silva C.A. Autoimmune orchitis / C.A. Silva, Y. Shoebfeld, M.E. Gershwin /

Diagnostic criteria in autoimmune diseases // California: Springer Science,

2008.- P. 190-201.

323. Silva C.A. Maintance of fertility in patients with rheumatic diseases needing

anti-inflammatory and immunosupressive drugs / C.A. Silva, E. Bonfa, M.

Ostensen // Arthritis Care Res (Hoboken). - 2010. – Vol. 62. – P. 1682-1690.

324. Silva C.A. Cutting-Edge Issues in Autoimmune Orchitis / C.A. Silva, M.

Cocuzza, E.F. Borba [et al.] // Clinic Rev Allerg Immunol. - 2012. - Vol. 42. -

P.256-263.

325. Silva C.A., Cocuzza M., Carvalho J.F., Bonfa E. Diagnosis and classification of

autoimmune orchitis // Autoimmun Rev. – 2014 Apr-May.- Vol.1394-5. – P.

431-434. Doi; 10.1016/j.autrev.2014.01.024.

326. Site and risk factors of antisperm antibodies production in the male population /

M. Marconi, W. Weidner // Immune infertility. The impact of immune reaction

on human infertility / ed by. W.K. Krause, R.K. Naz. - Springer, 2009. - P. 97–

109.

327. Sliwa I. Effect of transforming growth factors (TGF alpha and TGF beta) on

human sperm chemotactic migration in vitro / I. Sliwa // Arch Androl. – 2003. –

Vol. 49. - №2. – P. 155-159.



303

328. Snow-Lisy D. What does the clinical need from an andrology laboratory? / D.

Snow-Lisy, E. Sabanegh // Jr Front Biosci (Elite Ed). – 2013. – Vol. 5. – No 1. –

P. 289-304.

329. Soares P.M. Gonad evaluation in male systemic lupus Erythematosus / P.M.

Soares, E.F. Borba, E. Bonfa [et al.] //Arthritis Rheum. - 2007. - Vol. 56. -

P.2352-2361.

330. Sodium hydrosulfide exerts a transitional attenuating effect on spermatozoa

migration in vitro / B. Wiliński, J. Wiliński, M. Gajda [et al.] // Folia Biol.

(Krakow). – 2015. – Vol.63. – P.145-149.

331. Specific antibody protection of the extracellular cartilage matrix against

collagen antibody induced damage / A.M. Croxford, D. Crombie, D.

McNaughton [et al.] // Arthritis Rheum. – 2010. –Vol. 62. – P. 3374-3384.

332. Spermatozoa protein alterations in infertile men with bilateral varicocoele / A.

Agarwal, R. Sharma, D. Durairajanayagam [et al.] // Asian J Androl – 2015. –

Vol. 22. – No 5. – 512-520. - Електронний ресурс doi: 10. 4103/1008-682X.

153848.

333. Studies on Men's Health and Fertility Chapter 18 Oxidative Stress in applied

Basic Research and Clinical Practice / A. Agarwal et al. (eds). – Springer

Science+Business Media, LLC 2012. – P. 399-415.

334. Sumpter T. L. Regulation of the NFAT pathway discriminates CD4+CD25+

regulatory T cells from CD4+CD25‒ helper T cells / T. L. Sumpter, K. K. Payne,

D. S. Wilkes // J. Leukoc. Biol. - 2008. - Vol.83. – P.708-717.

335. Svenson A. А rapid and sensitive spectrophotometric method for determination

of hydrogen sulfide with 2,2’-dipyridyl disulfidе / A. Svenson // Anal

Biochem. – 1980. – Vol. 107. – No 1. – P. 51-55.

336. Tavilani H. Malondialdehyde levels in sperm and seminal plasma of

astenozoospermic and its relationship with semen parameters / H. Tavilani, M.

Doosti, H. Saeidi // Clinica Chemica Acta. - 2005. - Vol.356. - N 1. - P.199-203.

337. Tesfamariam B. Endothelial injury in the initiation and progression of vascular

disorders / B. Tesfamariam, A.F. DeFelice // Vascular Pharmacology. – 2007. –

Vol. 46. – P. 229-237.



304

338. Testicular innate immune defense against bacteria / S. Bhushan, H.C. Schuppe,

S. Tchatalbachev [et al.] // Mol Cell Endocrinol. – 2009. – Vol. 306. – No 1-2. –

P. 37-44.

339. Testicular macrophages: Role of immune privilege and defense / S. Bhushan, M.

Wang, P. Kudipudi [et al.] // J Reprod Immunol. – 2016. – Vol. 115. – P. 51.

340. Testicular Sertoli cell function in male systemic lupus erythematosus / R.M.

Suchiro, E.F. Borba, E. Bonfa [et al.] // Reumatology (Oxford). 2008. –

Vol.47. – P. 1692-1697.

341. Testicular vasculitis – a rare manifestation of rheumatoid arthritis / A.W.S.

Souza, D.P. Rosa, A.L.P Buosi [et al.] / Revista Brasiliera de Reumatologia. –

2013. – Vol. 53. – No 4. – P. 365-367.

342. TGF-beta-induced Foxp3 inhibits T(H)17 cell differentiation by antagonizing

ROR-gamma-t function / L. Zhou, J.E. Lopes, M.N. Chong [et al.] // Nature. –

2008. – Vol. 453. – No 192. – P. 236–240.

343. The assessment of oxidative stress in infertile patients with varicocele / Y.

Sakamoto, T. Ishikawa, Y. Kondo [et al.] // BJU Int. – 2008. – Vol. 101. – P.

1547-1552.

344. The combined human sperm proteome cellular pathways and implications for

basic and clinical science / A. Amaral, J. Castolli, J. Ramalho-Santos [et al.] //

Hum Reprod Update. – 2014. – Vol. 20. – P. 40-62.

345. The extracellular domains of FasL and Fas are sufficient for the formation of

supramolecular FasL-Fas clusters of high stability / F. Henkler, E. Behrle, K.M.

Dennehy [et al.] // J Cell Biol. – 2005. – Vol.168. – No 7. - P.1087–1098.

346. The great debate: varicocele treatment and impact on fertility / M.A. Will, J.

Swain, M. Fode [et al]. // Fertil. Steril. – 2011. – Vol. 95. – P. 841-852.

347. The Impact of Myeloperoxidase and Activated Macrophages on Metaphase II

Mouse Oocyte Quality / F. Shaeib, S.N. Khan, H.-R. Kohan-Ghadr [et al.] //

PLOS ONE | DOI:10.1371/journal.pone.0151160 March 16, 2016. – Pages 20 –

Vol. 6. - № 5. – P. 87-95.

348. The role of the antisperm antibodies in male infertility assessment after

microsurgical varicelectomy / V.A. Boshedomov, N.A. Lipatowa, R.A. Alexeev



305

[et al.] // Andrology. – 2014. – Vol. 2. – P. 847-855. - Електронний ресурс doi:

10.1111/j.2047-2927.2014.00254.x.

349. The role of IFN- γ in systemic lupus erythematosus: a challenge to the Th1/Th2

paradigm in autoimmunity / A.N. Theofilopoulos, S. Koundouris, D. H. Kono

[et al.] // Arthritis Res. – 2001. – Vol.3. – P. 136-141.

350. The prevalence of couple infertility in the United States from a male perspective

evidence from a nationally representative sample / J.F. Louis, M.E. Thoma, D.N.

Sorensen [et al.] // Andrology. - 2013. – Vol.1. – P. 741-748.

351. The study of spermatic DNA fragmentation and sperm motility in infertile

subjects / G. Peluso, A. Palmieri, P.P. Cozza [et al.] // Arch. Ital. Urol. Androl. –

2013. – Vol. 85. – P. 8-13.

352. The trafficking of natural killer cells / C. Gregoire, L. Chasson, C. Luci [et al.] //

Immunological Reviews. - 2007. - Vol. 220. - No1. - P.169-182.

353. Theas M.S. Germ cell apoptosis in autoimmune orchitis: involment of the Fas-

FasL system / M.S. Theas, C. Rival, L. Lustig // Am J Reprod Immunol. –

2003. – Vol. 50. – P. 166-176.

354. Theas M.S. Estudio de la apoptosis de las ce´lulas germinales en un cuadro de

orquitis autoimmune experimental (OAE): deteccio´ n de Fas y del receptor de

TNF-atipo1(TNFR1) / M.S. Theas, C. Rival, L. Lustig // Medicina. – 2001. –

Vol. 61. – 727 p. (Abstract).

355. TNF-alpha and IFN-gamma regulate expression and function of the Fas system

in the seminiferous epithelium / A. Riccioli, D. Starace, A. D’Alessio [et al.] //

Immunol. – 2000.- Vol.165. – P.743–749.

356. Tolerogenic cells in autoimmune diseases. Crucial players and prevention of

autoimmunity / H. Torres-Aguilar, M. Blank, I.J. Jara [et al.] // Autoimmun

Rev. – 2010. – Vol. 35. – P. 335-347.

357. Total glucosides of paeony inhibit the proliferation of fibroblasts-like

synoviocytes through regulation of G proteins in rats with collagen-induced

arthritis / X.-Y. Jia, Y. Chang, X.-J. Sun [et al.] // International

Immunopharmacology. – 2014. – Vol.18. – P. 1-6.



306

358. Tournaye H.J. Management of male-factor infertility / H.J. Tornaye, B.J. Cohlen

// Best Practice & Research Clinical Obstetrics and Gynaecology. – 2012. –

Vol35. – P. 1-7. Електронний ресурс DOI:10.1016/j.bpobgyn.2012.05.2005.

359. Transforming growth factor (TGF)-β signaling is uncreased in rheumatoid

synovium but TGF-β blockade does not modify experimental arthritis / E.

Gonzalo-Gil, G. Criado, B. Santiago [et al.] // Clinical and Experomental

Immunology. – 2013. – Vol. -174. – P. 245-255.

360. Transforming growth factor beta—a mediator of immune deviation in seminal

plasma / S.A. Robertson, W.V. Ingman, S. O’Leary [et al.] // J Reprod Immunol.

- 2002. – Vol. 57. – P.109–128.

361. Tremellen K. Oxidative stress and male infertility – a clinical perspective / K.

Tremellen // Hum Reprod Update. – 2008. – Vol. 14. – No 3. – P. 243-258.

362. Tumor necrosis factor (alpha) reversibily disrupts the blood-testis barrier and

impairs Sertoli-germ cell adhesion in the seminoferous ephitelium of adult rat

testes / M.W. Li, W. Xia, D.D. Mrak [et al.] // J Endocrinol. – 2006. – Vol.

190. – P. 313-329.

363. Tumor necrosis factor-alpha released by testicular macrophages induces

apoptosis of germ cells in autoimmune orchitis / M.S. Theas, C. Rival, S.

Jarazo-Dietrich [et al.] // Hum Reprod. – 2008. – Vol. 23. – P. 1865-1872.

364. Type II collagen autoimmunity in a mouse model of human rheumatoid arthritis

/ C. Young-Gyn, C. Mi-La, M. So-Youn [et al.] // Autoimmun Rev. – 2007. –

Vol. 7 – P. 65-70.

365. Up regulation of nitric oxide synthase-nitric oxide system in the testis of rats

undergoing autoimmune orchitis / S. Jarazo-Dietrich, P. Jacobo, C.V. Pėres //

Immunobiology. – 2012. – Vol. 217. – P. 778-787.

366. Varla-Leftherioti M. KIR receptors in infertile couples / M. Varla-Leftherioti //

Reprod Immunol. – 2011. – Vol. 90. – P. 137-138.

367. Vera O. Semen quality and presence of cytokines in seminal fluid of bull

ejaculates / O. Vera, M. Vasqucz, M. G. Munos // Theriogenology. -2003. –

Vol.60. –P. 553-558.

368. Veräjänkorva E. Analysis of 508 infertile male patients in south-western Finland

in 1980-2000: hormonal status and factors predisposing to immunological



307

infertility / E. Veräjänkorva, M. Laato, P. Pollänen // Eur J Obstet Gynecol

Reprod Biol. – 2003. – Vol. 111. – P. 173–178.]

369. Veräjänkorva E. Cytokines in the BALB/c mouse testis in various conditions / E.

Veräjänkorva, M. Martikainen, P. Pöllänen // Asian J. Androl. – 2001. – Vol. 3 –

P. 9-19.

370. Virtanen H. E. Epidemiology and pathogenesis of cryptorchidism / H. E.

Virtanen, J. Toppari // Human Reproduction Update. – 2008. – Vol.14, № 1. – P.

49 – 58.

371. Vivas-Acevedo G. Varicocele decreases epididymal neutral α-glucosidase and is

associated with alteration of nuclear DNA and plasma membrane in

spermatozoa / G. Vivas-Acevedo, R. Lozano-Hernández, M.I. Camejo // BJU

Int. – 2014. – Vol. 113. – P. 642-649.

372. Weak association of anti-sperm antibodies and strong association of familial

cryptorchidism/infertility with HLA-DRB1 polymorphisms in prepubertal

Ukrainian boys / M. Kurpisz, A. Nakonechnyj, W. Niepieklo-Miniewska [et al.]

// Reprod Biol Endocrinol. – 2011. – Vol. 129. –№ 9. - P. 129– 134.

373. Werthman P. Significant decrease in sperm deoxyribonucleic acid fragmentation

after varicocelectomy / P. Werthman, R. Wixon, K. Kasperson, D.P. Evenson //

Fertil Steril. – 2008. – Vol. 90. – No 5. – P.1800–1804.

374. What Do Cytokine Profiles Tell Us About Subsets of Juvenile idiopathic

Arthritis? / R. Cimaz, Moretti D., Pagnini [et al.] // Curr Rheumatol Rep. –

2012. – Vol. 14. – P. 150-154. – Електронний ресурс DOI: 10.1007/s11926-

011-0233-3.

375. Wheeler K.M. Cutting edge: normal regional lymph node enrichment of antigen-

specific regulatory T-cells with autoimmune disease-suppressive capacity / K.M.

Wheeler, E.T. Samy, K.S.K Tung // J Immunol. – 2009. – Vol. 183. – P. 7635-

7638.

376. World Health Organization reference values for human semen characteristics /

T.C. Cooper, E. Noonan, S. Eckardstein [et al.] // Hum Reprod Update. –

2010. – Vol. 36. – P. 231-245.

377. World Health Organization. WHO laboratory manual for the examination and

processing of human semen. 5th ed. WHO Press, 2010.



308

378. World Health Organization. WHO manual for the standardized Investigation,

diagnosis and management of the infertile male / Cambridge: Cambridge

University Press, 2000.

379. Wu H. Expression patterns and functions of toll-like receptors in mouse Sertoli

cells / H. Wu, H. Wang, W. Xiong [et al.] // Endocrinology. - 2008. - Vol.149. -

P.4402-4412.

380. Yamada H. Th1 but not Th17 cells predominate in the joints of patients with

rheumatoid arthritis / H. Yamada, Y. Nakashima, K. Okazaki // Am Rheum

Dis. – 2008. – Vol. 67. – P. 1299-1304.

381. Zhang C. Inhibition of the interleukin-6 signaling pathway: a strategy to induce

immune tolerance / C. Zhang, X. Zhang, X. H. Chen // Clin. Rev. Allergy

Immunol. – 2014. – Vol.47. – P.163-173.

382. Zini A. Beneficial effect of microsurgical varicocelectomy on human sperm

DNA integrity / A. Zini, A. Blumenfeld, J. Libman, J. Willis // Hum Reprod. -

2005. – Vol. 20. – No 4. – P. 1018–1021






























