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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. На сьогодні в Україні та світі має місце складна
демографічна ситуація: смертність населення суттєво перевищує народжуваність
(Boivin J. et al., 2012; Inhorn M. C., 2015; Ombelet W. та співавт., 2017;
Бондаренко В. О., та співавт., 2017). Однією з причин цього становища є
катастрофічне зниження репродуктивного потенціалу населення: вагітність у
шлюбі не настає у 15-20 % подружніх пар (45 % з яких припадає на порушення в
чоловіків) (Nieschlang E., 2013; Kumar N. et al., 2015; Собенников І. С.,
Жиборев Б. Н. та співавт., 2017).
За літературними даними в останні десятиліття стало відомо, що ймовірною
причиною тестикулярних дисфункцій, у тому числі й ідіопатичної неплідності в
чоловіків, можуть бути порушення сполучної тканини (СТк), яка у значній
кількості присутня в усіх органах. (Omelyanenko N. P., Slutsky L. I. et al., 2013;
Mackiewicz Z. et al., 2016; Собенников І. С., 2017; Jalali Ali Shalizar, 2019).
Вважається, що порушення стану СТк можуть ставати первинним фактором
дисфункції репродуктивної системи в чоловіків тільки в разі діагностованої
генетично детермінованої сполучнотканинної дисплазії. Зокрема в паціентів з
таким діагнозом досить часто зустрічаються аномалії статевої системи, такі як
варикоцеле та спермоцеле, недорозвиненість статевих органів (мікропеніс,
гіпоплазія яєчок і простати) та крипторхізм (Massimo Iafrate et al., 2009; Trpimir
Goluža et al., 2014; Umul M. et al., 2016; Кучєров В. А. та співавт., 2019). Так,
підлітки із генетично детермінованою дисплазією СТк різного ступеня тяжкості є
групою ризику формування в подальшому порушень репродуктивної функції
(Генова О. А. та співавт., 2010; Serra R. et al., 2013).
В усіх інших випадках пусковим фактором патологічного процесу виступає
андрогенодефіцит різного генезу, виникнення якого пов’язують із
безконтрольним застосуванням лікарських засобів, гіподинамією, погіршенням
екологічної ситуації та психоемоційного стану, запальними захворюваннями
статевих органів (зокрема простатитами), тощо (Krausz C., 2011; Berger R. E.,
2011; Kumar N. et al., 2015; Горпинченко І. І., 2018), а залучення СТк у цей процес
стає вторинною патогенетичною ланкою.
Як відомо, СТк приймає активну участь у процесах запалення, апопотозу,
деструкціїї органів і систем (Slutsky L. I. 2013; Majzoub A. et al., 2018;
Кібкало Д. В., 2018). Щодо участі її в механізмах розвитку патології
репродуктивної системи в осіб чоловічої статі, на сьогодні ця проблема
залищається недостатньо вивченою. У той же час відомо що, на ремоделювання
СТк впливають статеві гормони. Так, тестостерон (Тс) прискорює синтез її
основних компонентів, стимулючи фібропластичні реакції (Périn J.P. et al., 1994;
Grudet N. et al., 1999; Kershaw-Young C.M. et al., 2012; Сторчак А. В. та співавт.,
2012; Barbara D. et al., 2013). Отже, в пацієнтів із андрогенодефіцитом і
вторинними порушеннями СТк може виникати негативна взаємозалежність між
зниженням секреції Тс і розвитком репродуктопатії та патологічними змінами у
структурі СТк, що, у свою чергу, призводить до порушення секреції Тс і розвитку
репродуктопатії з подальшим поглибленням порушень у структурі СТк.
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Сьогодні для лікування безпліддя застосовуються антиестрогени,
гонадотропіни, антиоксиданти, вітаміни, мікроелементи, фітопрепарати,
адаптогени, біогенні стимулятори та ін., які не завжди відновлюють
репродуктивний потенціал хворого (Лучицький Є. В., 2017; Камалов А. А. та
співавт., 2018; Cannarella R. et al., 2019; La Vignera S. et al., 2019; Горпинченко І. І.
та співавт., 2019). Враховуючи асоційовані механізми формування порушень
репродуктивної системи за безпліддя в чоловіків (Miyaoka R. C. et al., 2012;
Кадиров З. А., 2016; Стусь В. П. та співавт., 2016; Горпинченко І.І. та співавт.,
2019), пошук нових підходів до їх корекції, у тому числі за наявності
патологічних змін СТк, є актуальним.
В останні роки увагу дослідників привертають речовини природнього
походження і препарати, що містять глікозаміноглікани (ГАГ) – основні
компоненти позаклітинного матриксу СТк. Ці полімерні молекули мають
великий спектр біологічної активності: регулюють рух води у тканинах, процеси
клітинного ділення, приймають участь у рості тканин, захищають їх від
негативної дії зовнішнього середовища, зменшують негативний вплив
оксидативного стресу (ОС) (G. M. Campo et al., 2006), підтримують сталість
клітинного та позаклітинного простору, стимулюють неспецифічну та
специфічну резистентність, стабілізують колоїди, здійснюють регулюючий вплив
на ферментні системи організму (зокрема, хондроїтинсульфати (ХС) – на кислу
фосфатазу), грають провідну роль у формуванні колагенових фібрил, що має
велике значення для репаративної регенерації тканин і фібротизації
паренхіматозних органів (Gharagozloo P. et al., 2011; Akinloye O. et al., 2011;
Omelyanenko N. P., Slutsky L. I., 2013; Majzoub A. et al., 2018; Кібкало Д. В., 2018).
Є дані, що такий критерій, як зменшення частки ХС на тлі збільшення
кератансульфатів у складі ГАГ репродуктивної системи може бути використаний
для екологічної оцінки регіонів з ймовірним забрудненням токсичними
полютантами, в яких спостерігається зростання кількості безплідних чоловіків
(Ніколаєв А. А. та співавт., 2014; Ветошкин Р. В., 2016). За штучного запліднення
тварин в якості біологічно активного інгредієнту застосовують ХС з метою
поліпшення якості сперматозоїдів (Parrish J. et al., 1989; Tienthai P. et al., 2004;
Eun Young Kima et al., 2013). Ще для одного компонента молекули ГАГ –
глюкозаміну у формі гідрохлориду встановлено простато- та гонадопротекторну
дію (Gheri G., Sgambati E. et al., 2004; Зупанец І. А., 2010; Зайченко А.В., 2011).
Існують також дані, що показники спектру глікозаміногліканів та протеогліканів
у сироватці крові і сім'яній плазмі можуть бути критеріями прогнозу
фертильності (Rodriguez-Martinez, 2007; Ветошкин Р. В., 2016).
Саме в Україні такі дослідження є актуальними, оскільки до значної
кількості неплідних шлюбів призводить погіршення екологічної ситуації та вплив
токсикантів (Горпинченко І. І., 2018).
Незважаючи на досить значну кількість проведених досліджень
(Mackiewicz Z. et al., 2016; Ветошкин Р. В., 2016; Калаєва Г. Ю. та співавт., 2016;
Собенников І. С., 2017; Jalali Ali Shalizar, 2019), на сьогодні немає
узагальнюючих даних стосовно того, чи впливає андрогенодефіцит різного генезу
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в чоловіків на компоненти СТк; недостатньо відомостей про її зміни за умов
запальних процесів статевої системи, а також в повній мірі не висвітлено підходи
щодо корекції цих порушень. Отже, актуальним на цей час лишається питання,
чи можуть хондроїтинсульфати та речовини природнього походження
розглядатися в якості потенційних коректорів репродуктивних функцій
чоловічого організму за різних форм неплідності, асоційованих з дефектами
структур СТк, на тлі моделювання різних гормононально обумовлених варіантів
порушення сперматогенезу. Подібні знання необхідні для встановлення
маловідомих патогенетичних ланок асоційованих порушень репродуктивної
функції та СТк в особин чоловічої статті та для обгрунтування методів корекції
цих порушень, що й визначає актуальність пошуку в обраному напрямі.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота
виконана в межах наукових тем ДУ «Інститут проблем ендокринної патології
ім. В. Я. Данилевського НАМН України»: «Розробити диференційовані підходи
до діагностики та терапії безпліддя, яке обумовлене дисфункцією системи
гіпофіз – статеві залози» (№ держреєстрації 0108U001146); «Оптимізація
діагностики та терапії порушень репродуктивного здоров'я ендокринного ґенезу в
осіб молодого віку» (№ держреєстрації 0111U000177); «Механізми розвитку,
діагностика та терапія безпліддя в осіб з дисфункцією статевих залоз та
коморбідною патологією» (№ держреєстрації 0116U007259); «Визначення ролі
дефіциту та недостатності вітаміну Д у розвитку дисфункції статевих залоз,
обгрунтування підходів до їх терапії» (№ держреєстрації 0119U102387). Автор
роботи був співвиконавцем усіх вказаних тем.
Мета і завдання дослідження. Мета – визначити внесок порушень
структурних елементів сполучної тканини в розвиток гормонозалежної патології
репродуктивної системи як підґрунтя для удосконалення підходів до її корекції в
особин чоловічої статі.
Для реалізації поставленної мети вирішувалися наступні завдання:
1. Визначити
вміст
хондроїтинсульфатів
у
спермоплазмі
та
глікозаміногліканів у сім’яниках як маркерів метаболізму сполучної тканини в
щурів самців на різних експериментальних моделях патології репродуктивної
системи.
2. Встановити на моделях гонадопатії (серотонінового, радіаційного та
цитостатичного уражень) особливості змін функціонального стану і структури
сім’яників щурів самців та стану СТк за допомогою цитологічних, гістохімічних,
морфологічних,
біохімічних,
імуноферментних,
гістологічних
і
ультраструктурних досліджень.
3. Обгрунтувати методи корекції структурно-функціональних порушень
сім’яників щурів за серотонінового, радіаційного та цитостатичного їх уражень і
після застосування засобів, що впливають на метаболізм СТк та стан
сперматогенезу.
4. Дослідити гонадотропну активність гіпофізу самців щурів після
застосування засобів, що впливають на метаболізм СТк та стан сперматогенезу.
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5. Встановити на моделі кріотравматичного та скипидарного простатитів
особливості змін функціонального стану передміхурової залози (ПЗ) та
сім’яників щурів самців і стану СТк за допомогою гематологічних, цитологічних,
гістохімічних, морфологічних, гістологічних, біохімічних, імуноферментних
досліджень.
6. Обгрунтувати методи корекції структурно-функціональних порушень
передміхурової залози та сім’яників у щурів, зокрема процесів прооксидантної та
антиоксидантної систем, за умов кріотравматичного та скипидарного простатитів
і після застосування корегуючих засобів.
7. Встановити особливості змін функціонального стану передміхурової
залози, сім’яників та СТк щурів за допомогою цитологічних, морфологічних,
гістологічних, біохімічних, імуноферментних досліджень за доброякісної
гіперплазії передміхурової залози.
8. Обгрунтувати методи корекції структурно-функціональних порушень
передміхурової залози та сім’яників, у тому числі прооксидантної та
антиоксидантної систем, у щурів самців за умов доброякісної гіперплазії
передміхурової залози та після застосування корегуючих засобів.
9. Визначити внесок порушень стану СТк як ланку в патогенетичному
ланцюзі репродуктопатій в особин чоловічої статі за умов експериментального
андрогенодефіциту різного генезу в щурів самців і обгрунтувати доцільність
корекції цих порушень шляхом застосування засобів, що впливають на
метаболізм сполучної тканини та стан сперматогенезу.
Об’єкт дослідження – патологічні зміни стану сполучної тканини,
обумовлелені гормональними порушеннями репродуктивної функціїї в особин
чоловічої статі.
Предмет дослідження – інкреторна та сперматогенна функція сім’янників,
морфофункціональний стан яєчок та передміхурової залози, гонадотропна
активність гіпофіза, маркери метаболізму сполучної тканини, показники
запалення та оксидативного стресу за умов моделювання патології порушення
сперматогенезу та після застосування корегуючих засобів.
Методи дослідження: 1) фізіологічні (оцінка маси тіла та органів
репродуктивної системи щурів); 2) цитологічні (оцінка стану сперматогенезу в
суспензії епідидидимальних сперматозоїдів – кількість, рухливість, відсоток
патологічних форм та час збереження рухливості, кількість лейкоцитів у крові
піддослідних щурів шляхом підрахунку в камері Горяєва та швидкість осідання
еритроцитів за стандартними методами); 3) гістологічні (визначення кількісних
характеристик сперматогенезу за допомогою морфометричної оцінки стану
сім’яродного епітелію та подальшим світлооптичним дослідженням зразків
сім’яників (СМ) за стандартними методиками); 4) гістохімічні дослідження
(проведення дослідження вмісту глікозаміногліканів у зразках сім’яників);
5) біохімічні (оцінка андрогенного статусу піддослідних щурів за визначенням
показників вмісту фруктози в сім’яних пухирцях та активності кислої
(простатичної) фосфатази в сироватці крові, вміст хондроїтинсульфатів у
спермоплазмі, оцінка показників, що характеризують стан прооксидантно-
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антиоксидантного балансу (ПОЛ/АОС) за визначенням показників вмісту
дієнових кон’югатів (ДК), продуктів, що реагують з тіобарбітуровою кислотою
(ТБК-АП), гідроперекису ліпідів (ГПЛ) та відновленого глутатіону (ВГ) у
гомогенатах ПЗ; 6) ультрамікроскопічні (електронно-мікроскопічне дослідження
ультраструктурного стану клітин сім’яників); 7) імуноферментні (дослідження
гормонального стану піддослідних тварин за визначенням рівня статевого
гормону Тс у сироватці крові та гомогенатах сім’яників); 8) імунологічні
(визначення концентрації С-реактивного білка (СРБ) в сироватці крові щурів за
допомогою напівкількісного метода латексної аглютинації; 9) статистичні
(визначення оцінки нормальності розподілу дат, розрахунок основних
статистичних параметрів проведено з обчисленням середнього арифметичного
значення та його статистичної похибки   S  , медіни (Me), мінімальних та





максимальних дат (min÷max), квартилів (Q25; Q75). Для аналізу відмінностей
застосовували метод міжгрупового множинного порівняння Ньюмена-Кейлса,
непараметричний критерій Уілкоксона та критерій Краскела-Уолліса. Оцінку
«нульових» гіпотез здійснювали на рівні значущості не більше 0,05.
Наукова новизна одержаних результатів. Вперше визначено внесок
порушення структурних елементів СТк як одної з маловідомих патогенетичних
ланок репродуктопатій в особин чоловічої статі, шляхом експериментального
моделювання андрогенодефіциту різного генезу в щурів самців.
За результами проведених досліджень на моделях серотонінового,
радіаційного та цитостатичного уражень в умовах андрогенодефіциту доведена
вторинна роль порушення СТк. Незалежно від етіології розвитку гонадопатії,
фактором формування андрогенодефіциту та порушення сперматогенезу є
деструктивні зміни у структурі мітохондрій клітин Лейдига і Сертолі, які
асоційовані з порушенням стану СТк.
Встановлено, що нормалізація вмісту у тканинах сім'яників
глікозаміногліканів та хондроїтинсульфатів в спермоплазмі, які є компонентами
СТк, після застосування корегуючих засобів сприяє відновленню структури
мітохондрій клітин Лейдига і Сертолі та активації інкреторної та сперматогенної
функції яєчок у експериментальних тварин.
Після введення засобів, що впливають на метаболізм СТк, визначена
гонадотропна активність гіпофізу самців щурів.
Вперше на моделях кріотравматичного та скипидарного простатитів в
умовах андрогенодефіциту встановлено особливості структурно-функціональних
змін передміхурової залози та сім’яників, що пов’язано із порушеннями
структури СТк.
Вперше на моделях простатитів та доброякісної гіперплазії передміхурової
залози виявлено, що хондроїтинсульфат як корегуючий засіб виказує в
гомогенатах ПЗ антиоксидантні та протизапальні властивості, сприяє зниженню
рівня СРБ, ТБК-АП, ГПЛ, ДК та підвищення ВГ. Встановлено, що реалізація дії
ХС на структурно-функціональний стан сім'яників приводить до посилення
секреції Тс в експериментальних тварин.
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Доведено факт можливості запобігання та корекції андрогензалежних
репродуктивних розладів, асоційованих з порушенням стану СТк, після
застосування різних корегуючих засобів на моделях гонадо- та простатопатій у
самців щурів.
Розширено сучасне наукове уявлення щодо патогенетичних аспектів
взаємозв'язку андрогензалежних чоловічих репродуктопатій із супутніми змінами
стану СТк, що дозволило обгрунтувати корекцію цих порушень за застосування
засобів, які впливають на метаболізм СТк та стан сперматогенезу.
Практичне значення одержаних результатів. Отримані результати
обгрунтовують доцільність клінічних досліджень щодо використання засобів стимуляторів регенерації СТк в андрології та репродуктивній ендокринології і
дозволяють розширити спектр їх медичного застосування за андрогензалежних
порушень сперматогенної функції сімяників.
Визначено
вміст
хондроїтинсульфатів
у
спермоплазмі
та
глікозаміногліканів у сім’яниках як маркерів метаболізму сполучної тканини в
щурів самців на різних експериментальних моделях патології репродуктивної
системи.
Розроблено та впроваджено в експериментальну ендокринологію спосіб
застосування хондроїтину сульфату для корекції порушень сперматогенезу в
щурів самців на моделі ішемії сім’яників (патент України на корисну модель
№ 58018), а також способи для корекції індукованих цитостатиком порушень
сперматогенезу в експерименті (патенти України на корисну модель № 103300 та
№ 86662), що розширюють арсенал експериментальних досліджень, які
охоплюють і андрогенодефіцит, і пошкодження стану сполучної тканини.
Результати дисертаційної роботи впроваджено в науково-дослідний процес
відділу токсикології Державної установи «Інститут фармакології та токсикології
НАМН України», лабораторії репродуктивної ендокринології Державної
установи «Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського
НАМН України», у науково-дослідний та науково-педагогічний процес
Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця, Харківського
національного медичного університету та у науково-дослідний і діагностичний
процес клініки професора Феськова А. М.
Особистий внесок здобувача. Дисертація – особиста наукова праця
здобувача. Автором самостійно здійснено патентно-інформаційний пошук, весь
перелік експериментальних досліджень (біохімічні, фізіологічні, імуноферментні,
цитологічні, статистичне опрацювання цифрового матеріалу), сформовано огляд
літератури, матеріали і методи, розділи власних досліджень, узагальнено
остаточні результати та сформульовано висновки.
Електронно-мікроскопічні дослідження проводились за консультативної
допомоги к.б.н., с.н.с. В. П. Невзорова (ДУ «Інститут загальної та невідкладної
хірургії ім. В. Т. Зайцева НАМН України», лабораторія електронної мікроскопії),
гістологічні дослідження проводилися сумісно з к.б.н., с.н.с. Ю.Б. Лар’яновською
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у ЦНІЛ Національного фармацевтичного університету, біохімічні дослідження
проводилися спільно з к.б.н., с.н.с. Ф. C. Леонтьєвою (ДУ «Інститут патології
хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка НАМН України», лабораторія біохімії),
гістохімічні дослідження проводилися спільно з к.б.н., с.н.с. Н. О. Ашукіною (ДУ
«Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка НАМН України»,
лабораторія морфології сполучної тканини). Загальне радіаційне ураження
тваринам проводили спільно з к.б.н., с.н.с. А. І. Куровим (ДУ «Інститут медичної
радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України», лабораторія метрології
іонізуючих опромінень).
Апробації результатів дисертації. Матеріали дисертаційної роботи
доповідалися та обговорювалися на VII Національному з’їзді фармацевтів
України (Харків, 2010); на IV Національному з’їзді фармакологів України (Київ,
2011); на третьому з’їзді андрологів і сексологів України (Київ, 2014); на ІХ з’їзді
ендокринологів України, що присвячений 100-річному ювілею ДУ «Інституту
проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України» (Харків,
2019), а також на наступних науково-практичних конференціях з міжнародною
участю і конгресах: Досягнення та перспективи експериментальної та клінічної
ендокринології «Данилевські читання» (Харків, 2011-2014, 2019, 2020); Сучасні
проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів «Ліки – людині»
(Харків, 2011-2018, 2019); X науково-практичній конференції «Щорічні
терапевтичні читання: лікувально-діагностичні технології сучасної терапії»
(Харків, 2013); XXVIII Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасна
медицина: актуальні питання» (Новосибірськ, 2014); Механізми розвитку
патологічних процесів і хвороб та їхня фармакологічна корекція (Харків, 2018);
Сучасний рух науки (Дніпро, 2019); «Natural sciences: history, the present time, the
future, EU experience» (Wloclawek, Republic of Poland, 2019); «Вітчизняна та
світова медицина: вимоги сьогодення» (Дніпро, 2020); «Актуальні досягнення
медичних наукових досліджень в Україні та країнах ближнього зарубіжжя» (Київ,
2020).
Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 53 наукові
праці, у тому числі 23 статті, з них 21 стаття (5 – самостійних, 16 у співавторстві)
у фахових наукових виданнях України, рекомендованих ДАК МОН України та
включених до міжнародних наукометричних баз. Результати дисертаційного
дослідження також відображено у 3 патентах України на корисну модель, одному
розділі монографії та 26 тезах.
Обсяг та структура дисертації. Дисертація викладена на 350 сторінках
машинописного тексту, складається з анотації, списку публікацій, основної
частини (вступ, огляд літератури, матеріали і методи досліджень, розділи власних
досліджень, узагальнення результатів досліджень, висновки), списку
використаних джерел, який містить 570 посилань та займає 61 сторінку, 3
додатків. Дисертацію проілюстровано 43 таблицями та 89 рисунками.
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Матеріали та методи дослідження. У роботі використано
380 статевозрілих самців щурів популяції Вістар та 56 статевонезрілих мишейсамиць із віварію ДУ «Інституту проблем ендокринної патології
ім. В. Я. Данилевського НАМН України».
Експериментальні тварини утримувалися у стандартних умовах віварію за
природного освітлення і раціону, рекомендованого для даного виду тварин, та
питного режиму ad libitum. Враховуючи сезонні та добові ритми фізіологічних
процесів, вся дослідницька робота виконувалася в зимово-літній період та в
ранковий час натще.
Під час досліджень було перорально застосовано розчин хондроїтину
сульфату (субстанція виробнитва Sigma®, USA) та готову лікарську форму
препарату Біоглобін-У, які здатні ремодулювати стан СТк.
Хондроїтинсульфат є компонентом клітин, клітинної поверхні і
позаклітинного матриксу тканин тварин і людини, який приймає участь у різних
біологічних подіях, включаючи проліферацію, міграцію і інвазію клітин. Має
антиангіогенну дію, яка сприяє зменшенню гіперемії, стазу та надходження
лейкоцитів у осередок запалення (Navarro S. L. et al., 2015; Maeda N., 2015;
Kobayashi T. et al., 2016; Яценко О. В., 2017).
Препарат Біоглобін-У (виробник компанія ЗАТ «Біолік», м. Харків) є
біогенним стимулятором, що містить протеїнізований водно-сольовий екстракт
плаценти людини. (Hrabovskyy S. S., 2011). Використовується він у формі
розчину для ін’єкцій, 1 мл розчину Біоглобіну-У містить 5000 умовних одиниць у
перерахунку на сухий залишок – 20 мг (поліпептидів 3,5-7 %, амінокислот 5060 %, аміноцукрів 4-5 %, гексуронових кислот 8-9 %), які є компонентами
молекул ГАГ; допоміжні речовини: вода для ін’єкцій. Фармакологічна дія
препарату характеризується наявністю знеболюючого, протизапального,
імунотропного, репаративного, антиоксидантного ефектів на СТк та ін. Відомо,
що використання препарату Біоглобін-У за гострого та ХП перешкоджає
грануляції тканинних базофілів, що пояснює застосування його в урологічній
практиці (Rossikhin V. V., Kozin Y. I., 2012). Дози досліджуваних препаратів були
еквівалентними терапевтичним.
В якості препаратів порівняння обрано препарати з доведеною активністю:
Трибестан (виробник «Sopharma», Болгарія) та Простаплант форте (виробник
«Schwabe», Німеччина). Трибестан містить екстракт якірців сланких, має високий
профіль безпеки, широко використовується для лікування безпліддя різного
генезу. Активними субстанціями цього препарату є стероїдні глікозиди
(сапоніни), сапогенін, флавоноїди, алкалоїди, фітостерини, аскорбінова кислота
та смолисті, фарбувальні і дубильні речовини, що створюють ефективні умови
для багатокомпонентного і багаторівневого механізму дії. Сапоніни та
сапоніногени, які за хімічною будовою споріднені до стероїдних глікоалкалоїдів,
стимулюють синтез лютеїнізуючого, фолікулостимулюючого гормонів, та
володіють антиоксидантним ефектом (Христич Т. Н. та співавт., 2011;
Горпинченко І. І., 2017).
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Простаплант форте – рослинний препарат, до його складу входять
екстракти пальми сабаль і кропиви, які впливають на ферменти, що відіграють
важливу роль у метаболізмі андрогенів у ПЗ, додатково має протиексудативні та
протизастійні властивості.
Екстракт пальми сабаль пригнічує ферменти 5α-редуктазу та ароматазу,
екстракт кропиви – тільки ароматазу. 5α-редуктаза каталізує перетворення Тс у
дигідротестостерон (ДГТ), ароматаза каталізує метаболізацію Тс у 17β-естрадіол.
Дигідротестостерон, як і естрогени, відіграє важливу роль у патогенезі
доброякісної гіперплазії передміхурової залози (ДГПЗ). Препарат «Простаплант
форте» є рослинним лікарським засобом для симптоматичного лікування
гіперплазії ПЗ.
Для виконання поставлених завдань було проведено вивчення
гонадопротекторної та простатопротекторної дії наведених препаратів у
експериментальних тварин, яких було поділено на групи (табл. 1).
Таблиця 1
Групи експериментальних тварин, яких піддавали впливу препаратів,
що досліджувалися, n = 8
Група
Контроль
Контрольна патологія
(КП)
КП + ХС
КП + Біоглобін-У
КП + Трибестан

КП + ХС + Трибестан
Контрольна патологія +
Простаплант форте

Умова експерименту
Інтактні щури
Експериментальні моделі
Тварини, яким на фоні КП вводили субстанцію
ХС у дозі 60 мг/кг маси тіла
Тварини, яким на фоні КП вводили препарат
Біоглобін-У у дозі 200 мкл/кг маси тіла
Тварини, яким на фоні КП вводили препарат
порівняння «Трибестан» у дозі 60 мг/кг маси
тіла
Тварини, яким на фоні КП вводили субстанцію
ХС у поєднанні з препаратом порівняння
«Трибестан» у однакових дозах по 30 мг/кг,
загалом 60 мг/кг маси тіла
Тварини, яким на фоні КП вводили препарат
порівняння «Простаплант форте» у дозі
35 мг/кг маси тіла

Згідно до мети та завдань дисертаційної роботи моделювали
андрогенодефіцитний стан у щурів самців з урахуванням веріфікованої
етіопатогенетичної ролі несприятливої дії пошкоджуючих чинників зовнішнього
середовища, що негативно впливають на репродуктивну систему сучасної
людини. Гонадопротекторну та простатопротекторну активність препаратів, що
досліджувалися, вивчали на експериментальних моделях, які наведено на
рисунку 1.
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Модель серотонінового ураження сім’яників (CТУ). Серотоніну
гідрохлорид (Alfa Aesar®, USA) уводили протягом 14-ти діб підшкірно у дозі
5 мг/кг маси тіла. Препарат у цій дозі порушує метаболізм підтримуючих
епітеліоцитів (клітин Сертолі) і інтерстиціальних ендокриноцитів сім'яників
щурів (клітин Лейдіга), які продукують Тс (Бутенко І. В., Ларьяновська Ю. Б.,
2000; Зайченко Г. В., Ларьяновська Ю. Б., 2010). Досліджувані препарати
використовували за три доби до початку введення Серотоніну гідрохлориду, на
його тлі та протягом трьох діб після останньої ін'єкції. Після завершення
експерименту використовували швидку евтаназію щурів на 21 добу
експерименту.
Модель радіаційного ураження сім’яників (РДУ). Гонадопатію у щурів
відтворювали за допомогою загального одноразового опромінювання дозою у
3 грей (Гр) (Аль Меселмани М. А., Евсеева М. А., Абазид Х. А., Евсеев А. В.,
2013).
Загальне радіаційне ураження тваринам проводили в лабораторії метрології
іонізуючих опромінень ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва
НАМН України» (завідувач лабораторією к.б.н., с.н.с. А. І. Куров).

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МОДЕЛЬ
(КОНТРОЛЬНА ПАТОЛОГІЯ)

Гонадопатії
Серотонінове
ураження
Радіаційне
ураження
Цитостатичне
ураження

Простатопатії
Кріотравматичний
простатит
Скипидарний
простатит
Доброякісна
гіперплазія

Рис. 1. Експериментальні моделі, на яких вивчали гонадопротекторну та
простатопротекторну активність препаратів, що досліджувалися, та
стан СТк.
Вимірювання здійснювали універсальним дозиметром UNIDOS № 100220360 у комплекті з циліндричною іонізаційною камерою TW30001-2127 у
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повітрі, в якості джерела іонізуючого опромінення використовували рентгенапарат РУМ-17. За розрахунками час t для проведення опромінення даних
експериментальних тварин із загальною масою тіла 280 г складав 12 хв 36 с для
3 Гр. Після загального опромінення тваринам уводили вищезазначені засоби за
три доби до опромінення та протягом 30 діб поспіль. Швидку евтаназію щурів
проводили на 31 добу експерименту.
Модель цитостатичного ураження сім’яників (ЦСУ). Введення
доксорубіцину гідрохлориду призводить до токсичного ураження клітин яєчок
(Gambacorti-Passerini C., Tornaghi L., Cavagnini F., 2003) та пригнічення процесів
клітиного поділу (Sparano J. A., 1999), а також різкого пригнічення
сперматогенезу, розвитку запальної реакції в інтерстиції та в базальній мембрані
яєчок (Холодкова О. Л., 2015).
Гонадопатологію відтворювали триразовим (один раз на тиждень)
внутрішньочеревинним введенням доксорубіцину гідрохлориду дозою 2 мг/кг
маси тіла. Досліджувані засоби вводили за три дні до введення цитостатику, три
тижні на його тлі та протягом шести днів поспіль (всього 33 дні). Введення
цитостатиків здійснювалося за відомою методикою (Холодкова О. Л.,
Кулєшова О. А., 2015).
Моделювання кріотравматичного ураження ПЗ (КрПЗ). Кріотравматичний
вплив на ПЗ є прямим кріоураженням її тканини, яке викликає механічний
некроз, порушення гемодинаміки та запалення, що відповідає деяким
патогенетичним аспектам розвитку гострого небактеріального простатиту в
чоловіків, але який наприкінці екперименту має вже гістологічні ознаки
хронічного простатиту (ХП) (Андрияненков О. В., Зайченко Г. В., 2012).
Передню поверхню центральної частини ПЗ (перешийок та вентральні
частини) протягом 5 с зрошували місцево за допомогою іплікатора для видалення
бородавок «Вартнер»® (Фармаспрей, Нідерланди) – аерозолем із суміші
диметилового ефіру і пропану, який під час нанесення на поверхню шкіри,
слизових оболонок та інших тканин викликає різке охолодження останніх та
розвиток кріотравматичного запалення (Зайченко Г. В., Андріяненков О. В. та
співавт., 2013). Додатково була виділена група хибнооперованих тварин, яким
проводився лише надріз черевної порожнини в області розташування вентральної
частини ПЗ.
Досліджувані засоби вводили за три доби до моделювання КрПЗ та
протягом 11-и діб після кріотравми. З урахуванням патогенезу і клінічних проявів
захворювання та лабораторних показників у людини, які є діагностично значимі
за простатиту, нами були відібрані параметри оцінки загального стану тварин з
ураженням ПЗ та розроблені критерії оцінки ефективності препаратів, що
вивчаються. Після закінчення дослідження щурів виводили з експерименту
шляхом швидкої декапітації під легким ефірним наркозом на 12 добу.
(Зайченко Г. В., Андріяненков О. В. та співавт., 2013).
Модель скипидарного простатиту (СкПЗ) використовували для відтворення
ХП. Обрана модель ХП, за даними авторів, відображає патогенетичні зміни,
обумовлені індукцією першої фази запалення – альтерації тканин та венозної
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гіперемії (за рахунок порушення місцевої гемодинаміки) передміхурової залози
(Яковлева Л.В., 2005; Зайченко Г. В., Андріяненков О. В. та співавт., 2013).
ХП викликали дворазовим ректальним введенням (один раз на добу) щурам
самцям 1 мл суміші на основі 10 % розчину димексиду у воді та скипидару у
співвідношенні 4:1 (Князькин І. В., 2002). Димексид використовувався як
пенетрант, що підсилює проникність біомембран і сприяє повному всмоктуванню
скипидару. Флогоген, який вводили ректально, викликав ураження
дорсолатеральної частини ПЗ. Тваринам вводили досліджувані засоби за три дні
до та після моделювання патології протягом 12 днів. Після закінчення
дослідження щурів виводили з експерименту шляхом швидкої декапітації під
легким ефірним наркозом на 14 добу експерименту.
Моделювання ДГПЗ проводили з метою поглибленого вивчення
простатопротекторної активності препаратів, що досліджувалися. Модель
відтворювали внутрішньочеревинним введенням сульпіриду (препарат «Еглоніл»,
Sanofi Aventis, Україна) в дозі 40 мг/кг маси тіла тварини протягом 30 днів (Van
Coppenole F., 2001; Fenner A. 2012). Досліджувані засоби вводили з 30 по 51 день
експерименту після завершення моделювання ДГПЗ. З урахуванням патогенезу і
клінічних проявів захворювання та лабораторних показників у людини, які є
діагностично значущими за ХП, нами були відібрані параметри оцінки загального
стану тварин з ураженням ПЗ та розроблені критерії оцінки ефективності
препаратів, що вивчалися. Після закінчення дослідження щурів виводили
експерименту шляхом швидкої декапітації під легким ефірним наркозом на
52 добу.
Препарат порівняння «Простаплант форте» уводили у дозі 35 мг/кг маси
тіла. Дозу референтного зразку під час проведення досліджень розраховували за
допомогою коефіцієнту видової стійкості, виходячи з добової дози для людини
(Риболовлев Ю. Р., Риболовлев Р. С., 1997).
Для проведення повного спектру досліджень у всіх групах піддослідних
тварин вилучали та зважували гіпофіз, сім’яники та їх придатки, вентральну
частину ПЗ та сім’яні пухирці (СП).
У СП визначали вміст фруктози за методом Бокуняєвої (Бокуняєва Н. І.,
1975).
Активність кислої фосфатази (простатичної) (КФ) в сироватці крові
визначали кинетичним методом (із нафтилфосфатом в якості субстрату) за
допомогою стандартного комерційного набору DAC-SpectroMed s.r.l. (Молдова).
Рівень Тс визначали імуноферментним методом за допомогою
стандартного комерційного імуноферментного набору «Стероид ИФА –
тестостерон» фірми «Алкор Био» (Росія).
У
суспензії
придатків
сім’яників
оцінювали
показники
морфофункціонального стану сперматозоїдів, отриманих з епідидимісів щурів, за
основними показниками: кількість сперматозоїдів, відсоток патологічних форм,
рухливість та тривалість збереження їх рухливості за загальноприйнятою
методикою (Стефанов О. В., 2001).
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Передміхурова залоза та сім’яники щурів всіх груп фіксували у 10 %
розчині формаліну, зневоднювали спиртами зростаючої міцності, заливали в
целоїдин-парафін. На зрізах, які фарбували гематоксиліном та еозином, окрім
оглядової мікроскопії проводили морфометричну оцінку процесу сперматогенезу
за загальноприйнятою методикою (Меркулов Г. А., 1969 ).
Для оцінки запалення досліджено такі загальноклінічні показники, як
кількість лейкоцитів шляхом підрахунку в камері Горяєва та швидкість осідання
еритроцитів (ШОЕ) за методом Панченкова (Стефанов О. В., 2001). Визначення
концентрації СРБ в сироватці крові щурів проводили напівкількісним методом
латексної аглютинації у відповідності з методикою (Козар В. В., 2009).
Для визначення кількості інтратестикулярного Тс використовували
гомогенати сім’яників. Тс екстрагували спирт-ефірною сумішшю, сухий осад
екстракту розчиняли в 1 мл натрій-фосфатного буферу, рН = 7,4. Зразки зберігали
при t - 20 °С (Резников А. Г., 1986). Рівень чоловічого статевого гормону
визначали імуноферментним методом.
Також було проведено біохімічне дослідження вмісту ХС у спермоплазмі
щурів за методом Nemeth-Csoka в модифкації Л. І. Слуцького (Морозенко Д. В.,
Левченко В. І., Тимошенко О.П., 2012).
Сумарну гонадотропну активність вивчали в екстрактах гіпофізів дорослих
самців щурів, що отримували Серотоніну гідрохлорид (Alfa Aesar) та тих, яким
на тлі його вводили препарати Біоглобін-У, ХС та Трибестан методом
біологічного тестування на самцях мишей (Резников А. Г., 1986).
Оцінку рівня андрогенної насиченості організму щурів всіх груп
експерименту за типом кристалізації секрету ПЗ на її відбитках проводили за
чотирьохбальною системою (Вартапетов Б. А., Демченко А. М., 1975).
У гомогенаті ПЗ визначали показники, що характеризують стан ПОЛ/АОС.
Вміст ДК, які утворюються в результаті міграції подвійного зв'язку в
поліненасичених жирних кислотах, та ТБК-АП визначали за методикою,
наведеною в посібнику (Камишников В. С., 2003). Дослідження ГПЛ та ВГ
здійснювали за методом А. М. Горячковського (2005).
Для електронно-мікроскопічного дослідження шматочки тканини
сім’яників піддавали попередній фіксації у 2,5 % забуференному розчині
глютарового альдегіду протягом 5-6 год при температурі 4 °С. За стандартними
методиками з отриманих блоків на ультрамікротомі УМТП-3М, виготовляли
ультратонкі зрізи, монтували їх на електролітичній сіточці і, після
контрастування цитратом свинцю, вивчали під електронним мікроскопом ЕМВ100БР. Контролем якості гістологічної обробки тканини слугували тканини
сім’яників інтактних тварин (Бойко В. В., Прасол В. А., Невзорова О. Ф. та
співавт., 2013.).
Структурні параметри мітохондрій, а саме: кількість морфологічно
нормальних та змінених мітохондрій (руйнація зовнішніх мембран, гомогенізація
матриксу та набряклість, лізис крист) – визначали та підраховували за допомогою
електронного мікроскопу ЕМВ-100БР (виражали у відсотках від загальної
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кількості морфологічно змінених мітохондрій, прийнятих за 100 %) (Розова Е. В.
та співавт., 2015).
Морфологічне вивчення мікропрепаратів проводили під мікроскопом
Mikros 400 (Австрія). Мікрофотографування зображень отримували цифровим
фотоапаратом Nicon Col Pix 4500. Фотознімки обробляли на комп'ютері Pentium
4GHz за допомогою програми Nicon View 5.
Для проведення гістохімічного дослідження вмісту ГАГ у зразках
сім’яників, їх фіксували у 10 % розчині формаліну, зневоднювали у спиртах
зростаючої міцності та заливали в парафін. Виявлення ГАГ на зрізах відображали
як реакцію метахромазії шляхом фарбування толуїдиновим синім за рН 2,5
(Керн М., Модиш Л., Дедух Н. В. та співавт., 1985). Для виявлення у зразках
вмісту ГАГ та ГП проводили реакцію Хейла з діалізованим залізом у комбінації із
реакцією Шифф-йодною кислотою (ШИК-реакцією) за Мак-Манусом (Пирс Э.,
1962). Ступінь насиченості забарвлення оцінювали за принципом підрахунку
клітин у гістологічних зразках, використовуючи напівкількісний метод візуальної
оцінки інтенсивності забарвлення мікроструктур за гістохімічних реакцій
(Соколовский В. В., 1971). Кількісну оцінку ступеня інтенсивності забарвлення
виражали в балах.
Статистичний аналіз отриманих даних проводили методами варіаційної
статистики. Розподіл ознаки у вибірці проводили із використанням критерію
Шапіро-Уїлка. Для множинного порівняння даних з нормальним розподілом
застосовували параметричний однофакторний дисперсійний аналіз ANOVA та
застосовували критерій Н’юмена-Кейлса. У разі відсутності відповідності
отриманих даних нормальному розподілу дат, порівняння показників проводили
згідно непараметричного критерію Уілкоксона та критерію Краскела-Уолліса;
дані представляли у вигляді середнього арифметичного та його статистичної
похибки   S  , медіни (Me), мінімальних та максимальних дат (min÷max),





квартилів (Q25; Q75). Критичне значення рівня значущості приймали рівним або
меншим 0,05 (р ≤ 0,05). Статистичну оцінку структурних параметрів мітохондрій
оцінювали за допомогою критерію хі-квадрату Пірсона (Гланц С., 1998).
Всі експериментальні дослідження проводилися відповідно до
національних «Загальних етичних принципів експериментів на тваринах»
(Україна, 2001), які узгоджуються з положеннями «Європейської конвенції про
захист хребетних тварин, які використовуються для експериментальних та інших
наукових цілей» (Страсбург, 1985).
Результати дослідження та їх обговорення. Гонадопатію моделювали за
умов СТУ, РДУ та ЦСУ; в якості корегуючих засобів досліджували речовини
природнього походження – ХС та Біоглобін-У в порівнянні із препаратом
Трибестан у вищенаведених дозах (див. табл. 1).
Результати дії корегуючих засобів віддзеркалено в показниках
гормонального статусу, спермограмі, біохімічних маркерах метаболічних
процесів (ПОЛ, білки гострої фази запалення, вміст хондроїтинсульфатів у
спермоплазмі та ГАГ у сім’яниках, фруктози у СП, активність КФ у крові),
загально-клінічних показниках крові (лейкоцитарна формула, ШОЕ) та
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морфофункціональному стані яєчок і ПЗ (гістологічні, гістохімічні та електронномікроскопічні дослідження).
Встановлено, що незалежно від етіологічного чинника гонадопатії
спостерігали односпрямованість змін показників, які незначуще відрізнялися за
інтенсивністю. Тому дані щодо усіх трьох моделей представлено на прикладі
СТУ.
Основною рисою гонадопатій були деструктивні зміни органел клітин
сім’яників. На рисунку 2 наведено відсоток морфофункціональних змін
мітохондрій за умов СТУ та під впливом засобів, що досліджуються.

Рис. 2. Частота структурних змін мітохондрій клітин Лейдига за умов СТУ
(1 – Контроль; 2 – СТУ; 3 – СТУ + ХС; 4 – СТУ + Трибестан;
5 – СТУ + Біоглобін-У; 6 – СТУ + ХС + Трибестан):
– статистично значущі відмінності у порівнянні з даними для
групи «Контроль», р ≤ 0,05;.

– статистично значущі відмінності у порівнянні з даними
для групи «СТУ», р ≤ 0,05.
Так, у значної кількості клітин Лейдига і Сертолі були виявлені осередки
некрозу цитоплазми. Мітохондрії клітин сім’яників мали зруйновані зовнішні
мембрани, набряклість, а також вогнища лізису крист, а цистерни
ендоплазматичної мережі сильно розширені.
Спостерігали суттєве підвищення відсотоку морфологічно змінених
мітохондрій (90 %), лише 10 % мали незмінену структуру. Цитоплазматична
мембрана ендотеліоцитів мала дрібні вогнища деструкції. У цитоплазмі в
незначній кількості присутні рибосоми і полісоми. Такі зміни свідчать про
уповільнення процесів відновлення структур на тлі гонадопатій.
За умов СТУ, РДУ та ЦСУ відмічалася руйнація ядерної мембрани клітин
Лейдига, що може призвести до деструкції ДНК і, як наслідок, гальмування
процесів транскрипції і трансляції. Скупчення мітохондрій та розташування
дрібних і великих вакуолей, а також мієліноподібних структур поруч з
мембранами вказує на порушення синтетичних процесів у клітині. Ці чинники
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викликали також порушення процесу сперматогенезу, підтвердженням чого є
аномалії ультраструктури джгутика, що вказує на порушення рухового апарату
сперматозоїдів.
За мікроскопічного дослідження препаратів сім’яників спостерігали
вогнища дегенерації сполучної тканини.
Усі моделі гонадопатій продемонстрували розвиток андрогенодефіциту: на
його формування вказує зниження інтратестикулярного та загального Тс у самців
щурів, який призводить до зменшення маси анрогензалежних органів
(вентральної частини ПЗ та СП), порушуючи їх функціонування, про що свідчить
зниження вмісту фруктози та активності КФ і погіршення показників
спермограми.
У тварин із CТУ знижувався рівень Тс у сім’яниках майже у чотири рази та
в сироватці крові у два рази, рівень фруктози у СП у 3,6 рази та активність КФ у
ПЗ у 2,5 рази порівняно групою «Контроль» (табл. 2).
Таблиця 2
Показники розвитку андрогенодефіциту та вміст хондроїтинсульфатів
у спермоплазмі щурів самців з гонадопатією за умов СТУ та після його
корекції,   S  , Mе (Q25; Q75), (n=8)



Група
тварин



Показник
Тс,
нмоль/л

Фруктоза,
ммоль/л

КФ, Од/л

Контроль

16,04±0,82

3,48±0,08

22,46±0,97

СТУ

3,84±0,98*

0,98±0,05*

8,84±0,70*

СТУ + ХС

10,40±1,91
*/**

1,88±0,06
*/**

14,95±1,38
*/**

Інтратестикулярний Тс,
нмоль/л
28,80
(24,50; 31,30)
14,20*
(11,60; 17,10)
23,80**
(21,70; 27,00)

СТУ + Біоглобін-У

9,74±1,76
*/**

1,99±0,08
*/**

15,20±1,65
**

25,13**
(23,60; 28,90)

22,70*/**
(21,60; 22,80)

СТУ +
Трибестан

9,20±1,42
*/**

1,89±0,05
*/**

14,75±1,27
*/**

24,40**
(22,40; 28,40)

18,30*/**
(17,80; 19,10)

СТУ +
ХС +
Трибестан

12,40±0,95
*/**

1,95±0,07
*/**

27,12**
(24,20; 30,40)

30,00*/**/***
(29,20; 30,90)

14,95±1,38
*/**

Хондроїтинсульфат, мг/л
28,40
(26,80; 29,30)
13,10*
(12,40; 13,90)
27,70**/***
(27,10; 30,60)

Примітки:
* – статистично значущі відмінності у порівнянні з даними для
групи «Контроль», р ≤ 0,05;
** – статистично значущі відмінності у порівнянні з даними для
групи «СТУ», р ≤ 0,05;
*** – статистично значущі відмінності у порівнянні з даними для
групи «Трибестан», р ≤ 0,05.
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Слід відмітити таку ж тенденцію й за РДУ – знижувався рівень Тс, вміст
фруктози у СП та активність КФ у ПЗ порівняно з Контролем у три, чотири та два
рази відповідно. Що стосується моделі ЦСУ, то ці показники також знижувалися
майже в 3,7, два та два рази відповідно.
Як наслідок андрогенодефіциту, за умов СТУ спостерігалось вірогідне
порушення сперматогенезу, а саме: на 50,7; 51,6; 38,4 % знижувалась кількість
сперматозоїдів, відсоток рухливих сперміїв, час збереження їхньої рухливості
відповідно та значно зростала кількість патологічних форм сперматозоонів, що
впливало на морфометричну характеристику сперматогенезу в сім’яних
канальцях, а саме різко зменшилась кількість сперматогоній у канальцях (у
4,3 рази), відповідно дуже показово скоротилася кількість сперматоцитів другого
порядку, які вступали у метафазу другого поділу дозрівання (12 стадію мейозу) –
у 5 разів. Все це призводило до падіння індексу сперматогенезу у 3 рази (табл. 3).
За РДУ відбувається зниження цих параметрів спермограми на 33; 52 та 50 %
відповідно. ЦСУ призвело до такого ж зниження параметрів спермограми - на 26;
67 та 34 % відповідно.
Таблиця 3
Морфометрична характеристика сперматогенезу щурів за СТУ та
після корекції   S  , Mе (Q25; Q75), (n=8)



Група
тварин



Кількість
сперматогоній
у канальці, шт

Контроль

57,12±1,05

СТУ

13,21±2,03*

СТУ + ХС

56,59±1,22**

СТУ + Трибестан

53,56±1,56**

СТУ + Біоглобін-У

52,86±2,93**

Показник
Кількість
канальців з 12
стадією мейозу,
%

Індекс
сперматогенезу,
бали

5,0
(4-6)
1,0
(0; 7)*
5,57
(4; 7)**/***
3,71
(2; 5)**
3,57
(0; 5)**

3,36
(3,28; 3,44)
0,99
(0,36; 2,76)*
2,99
(2,25; 3,3)*/**
2,82
(1,28; 3,34)*/**
2,78
(1,52; 3,29)*/**

СТУ +ХС +
5,71
2,87
58,60±1,43**
(4; 7)**/***
(2,25; 3,0)*/**
Трибестан
Примітки:
* – статистично значущі відмінності у порівнянні з даними для
групи «Контроль», р ≤ 0,05.
** – статистично значущі відмінності у порівнянні з даними для
групи «СТУ», р≤0,05.
*** – статистично значущі відмінності у порівнянні з даними для
групи «Трибестан», р ≤ 0,05.
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Інтактний контроль (×250)

Гонадопатія (серотонін) (×250)

Хондроїтину сульфат (×400)

Біоглобін-У (×400)

Трибестан (×400)

Хондроїтину сульфат+Трибестан
(×250)

Рис. 3. Гістологічні препарати сім’яників щурів за СТУ та застосування
препаратів, що покращують стан сполучної тканини
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Рис. 4. Вміст ГАГ в сім’яниках самців щурів за умов СТУ та після його
корекції, бали (1 – Контроль; 2 – СТУ; 3 – СТУ + ХС; 4 – СТУ +
Трибестан; 5 – СТУ + Біоглобін-У; 6 – СТУ + ХС + Трибестан):
* – статистично значущі відмінності у порівнянні з даними для
групи «Контроль», р ≤ 0,05;
** – статистично значущі відмінності у порівнянні з даними для
групи «СТУ», р ≤ 0,05;
*** – статистично значущі відмінності у порівнянні з даними для
групи «Трибестан», р ≤ 0,05.
Необхідно відзначити, що порушення функціонального стану сім’яників під
час моделювання гонадопатій супроводжувалися паралельно різким зниженням
вмісту ГАГ у сім’яних канальцях та в міжканальцевій стромі (рис.3; рис. 4) і
хондроїтинсульфатів у спермоплазмі, що вказує на наявність деструктивних змін
і у СТк (див. табл. 2).
За умов серотонінової патології гонад у сім′яних канальцях і
міжканальцевій стромі спостерігалася ортохроматична реакція (відсутність
фіолетового забарвлення) при фарбуванні толуїдиновим синім, що свідчить про
дефіцит ГАГ порівняно з інтактним контролем. Ступінь насиченості забарвлення
при цьому складав 0,00±0,00 (0,00; 0,00) балів (див. рис.3, рис. 4).
За умов СТУ вміст ХС у спермоплазмі та в сім’яниках щурів був знижений
у 2,2 рази та у чотири рази відповідно порівняно з показником в групі
«Контроль» (див. табл. 2). У моделях РДУ та ЦСУ спостерігалося аналогічне
різке зниження цих показників.
Результати гістохімічного дослідження ГАГ у сім′яних канальцях і
міжканальцевій стромі яєчок щурів із гонадопатіями продемонстрували
практично повну відсутність фіолетового забарвлення (по відношенню до
результату групи «Контроль»), що свідчить про дефіцит ГАГ у СТк тканині
сім’яників (див. рис.3). Отримані результати суттєвого зменшення ГАГ в
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сім’яниках та спермоплазмі свідчать про залучення СТк у патологічний процес за
гонадопатій.
Доведено, що після введення ХС та Біоглобіну-У на тлі гонадопатій
відбувався розвиток компенсаторних і репаративних процесів у клітинах Сертолі
і Лейдіга щурів. Зростає кількість мітохондриій зі змінамі, що спрямовані на
нормалізацію енергетичних процесів (65 %), з’являються мітохондрії, які діляться
(див. рис. 2). Знижується відсоток зруйнованих мембран мітохондрій, набряклих
органоїдів та лізису крист (35 %).
Ядерна мембрана клітин Лейдига та Сертолі була без значних ушкоджень,
спостерігалася регенерація структури ядерної мембрани. Ядерний хроматин був у
деконденсованому стані, що демонструє активацію процесів транскрипції і
трансляції, відновлення фукціонування клітин сім’яників, тому що існує
кореляційна залежність між структурою мітохондрій і ядерної ДНК з біологічною
повноцінністю клітин (Іолчиєв Б.С. та співавт., 2018). Показано, що в ядрі
клітини саме ГАГ беруть участь в організації матриксу і в регуляції активності
хроматину (Hassell J. et al., 2003; Canales A. et al., 2005).
Після введення препаратів, що покращують структуру СТк, поряд з
відновленням структури мітохондрій клітин Лейдіга і Сертолі, відбувалося
відновлення всіх досліджуваних показників, а саме вмісту Тс, андрогенної
насиченості організму, вмісту найважливіших структур СТк (вмісту
хондроїтинсульфатів в спермоплазмі та ГАГ у сімяних канальцях та в
міжканальцевій стромі) на тлі розвитку гонадопатій (див. табл. 2; див. рис. 3; див.
рис. 4).
Тестостеронемія у тварин, що отримували ХС окремо та сумісно з
Трибестаном, а також Біоглобіном-У за умов СТУ, підвищувалась у 2,7; 3,2 та
2,5 рази відповідно по відношенню до СТУ та відповідала таким показникам у
щурів за введення Трибестану (див. табл. 2). У тварин відзначалося підвищення
кількості сперміїв майже в два рази, нормалізація показників рухливості та числа
морфологічно
аномальних
форм
сперматозоїдів
і
морфометричної
характеристики сперматогенезу в сім’яних канальцях (див. табл. 3).
Вміст ГАГ у сім’яниках щурів за застосування ХС та Біоглобіну-У
відновлювався. Введення Трибестану тваринам із експериментальною
гонадопатією, хоча і сприяє появі зон метахромазії у стрічці сперматогенного
епітелію та міжканальцевій стромі, але виразність реакції була помірною, а саме
2,00±0,00 (2,00; 2,00) балів (див. рис. 3; див. рис. 4) за умов СТУ.
Концентрація хондроїтинсульфатів у спермоплазмі цих тварин за
застосування ХС не відрізнялась від показника у щурів групи «Контроль», після
застосування Біоглобіну-У вона була нижче на 20,1 %, Трибестану – на 35,6 %
порівняно з щурами Контролю, але вищою, ніж за СТУ (див. табл. 2).
Позитивні зміни спостерігали й на моделі РДУ. На тлі введення препарату
порівняння Трибестан рівень Тс підвищився у 1,5 рази, а за введення всіх інших
засобів – майже у два рази. Також показники активності КФ у простаті та вміст
фруктози у СП значно зростали (майже у 2,5 рази) порівняно з даними за
гонадопатії внаслідок РДУ. До того ж під впливом вишенаведеного ряду
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препаратів повністю нормалізувалися показники спермограми, а вміст ГАГ у
спермоплазмі та сім’яниках збільшувався.
Аналогічні зміни спостерігалися на тлі введення усіх корегуючих
препаратів за ЦСУ. А саме – підвищувався рівень Тс в сироватці крові на 60; 60;
90 та 129 % відповідно, порівняно із ЦСУ.
Після окремого застосування ХС та в комплексі з Трибестаном на тлі ЦСУ
вміст хондроїтинсульфатів не відрізнявся від показника групи «Контроль», а
після введення Біоглобіна-У був на 39,7 %, а Трибестану – лише на 25,7 % вище,
ніж у тварин за ЦСУ. Поряд з цим покращувався і вміст ГАГ у сім’яниках тварин
після введення всіх корегуючих засобів, окрім Трибестану. Всі вищеозначені
позитивні зміни призводили й до покращення кількісних та якісних параметрів
спермограми та морфометричних характеристик сперматогенезу в сім’яних
канальцях.
Слід підкреслити, що посилення секреції Тс за введення ХС та БіоглобінуУ відбувається не за рахунок зростання гонадотропної активності гіпофізу в
самців щурів із гонадопатією на тлі СТУ, на відміну від призначення препарату
Трибестан.
Під час застосування Трибестану за будь-якої гонадопатії спостерігали
притаманне даному препарату посилення секреції Тс шляхом активації
гонадотропної функції гіпофізу, що приводило до покращення сперматогенезу
(Поворознюк М. В., 2015; Горпинченко І. І., 2016). Цей ефект більш виразний,
коли існує паралельне посилення секреції Тс на тлі його сумісного застосуванні з
ХС (див. табл. 2).
Проте окремо введений Трибестан суттєво не впливав на відновлення
вмісту ГАГ у сім’яниках та спермоплазмі (див. табл. 2; див. рис. 3; див. рис. 4).
Слід зазначити, що не всі клітини Лейдіга під впливом Трибестану на тлі
гонадопатії відновлюють типову субмікроскопічну архітектоніку. Зберігалися
інтерстиціальні ендокриноцити та підтримуючі клітини, ультраструктура яких
залишалася дистрофічно і деструктивно зміненою. У цитоплазмі перебували
деструктивно змінені мітохондрії, мембрани гладкої ендоплазматичної мережі та
редукований пластинчастий комплекс Гольджі, а також вторинні лізосоми і
включення ліпідів.
Отриманий результат свідчить, що за гонадопатій недостатньо однієї
стимуляції секреції тестотерону, існує необхідність активації процесів регенерації
структури СТк, яка здійснює живлення і підтримку клітин, що може бути
досягнуто шляхом застосування ХС. Відновлення вмісту хондроїтинсульфатів у
сімʼяниках є передумовою для покращення сперматогенної та інкреторної
функції в щурів з гонадопатіями. Відомо, що статеві гормони впливають на
процеси ремоделювання СТк: естрогени підвищують внутрішньоклітинний вміст
води, Тс викликає проліферацію фібробластів та синтез ними компонентів СТк
(Генова О. А. та співавт., 2010; Сторчак А. В., Грищенко О. В., 2012;
Собенников І. С., Жиборев Б. Н., 2017; Шестакова О. В., 2018;).
Підсумовуючи дані щодо експериментального моделювання гонадопатій у
тварин можна констатувати, що для усіх моделей загальною характерною рисою
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є порушення морфо-функціонального стану мітохондрій, руйнація ядерної
мембрани клітин Сертолі і Лейдига, порушення інкреторної та сперматогенної
функцій сім’яників та тлі зменшення вмісту ГАГ у сім’яниках та
хондроїтинсульфатів у спермоплазмі.
Отже, застосування засобів, що ремодулюють структуру СТк, дозволяють
розірвати утворене «хибне коло»: порушення секреції Тс та репродуктопатії →
зміни у структурі СТк → порушення секреції Тс та репродуктопатії →
поглиблення порушень у структурі СТк. Слід також зауважити, що ефективність
препаратів, які ремодулюють СТк (ХС та Біоглобін-У) була вірогідно вища за дію
препаратів порівняння на тлі гонадопатій за умов СТУ, РДУ та ЦСУ.
Найбільш виразні структурно-функціональні зміни стану ПЗ відмічалися за
моделювання СкПЗ, у зв’язку з чим на прикладі цієї моделі наведено результати
досліджень. Незалежно від етіологічного чинника простатопатій спостерігали
односпрямований характер змін показників запалення, ПОЛ/АОС та
функціонального стану сім’яників. Простатопатії, які отримували за різних умов,
характеризувалися виразними загальними реакціями, про що свідчить вірогідне
підвищення у щурів з СкПЗ концентрації СРБ майже в чотири рази, а кількості
лейкоцитів та ШОЕ - у два рази по відношенню до тварин групи «Контроль», які
обумовлюють наявність та інтенсивність запалення (табл. 4).
Таблиця 4
Концентрація СРБ, лейкоцитів та ШОЕ в щурів із експериментальним
СкПЗ та за умов його корекції, Mе, (min÷max),   S  , n=8



Група
тварин
Контроль
СкПЗ
СкПЗ +
Простаплант форте
СкПЗ + ХС
СкПЗ + Трибестан
СкПЗ + ХС +
Трибестан
СкПЗ + Біоглобін-У

СРБ, мг/мл
2
(2÷2)
81)
(8÷8)
42)
(2÷4)
12)
(1÷2)
2
(2÷2) 2)
41) 2)
(4÷8)
22)
(2÷2) 2)

Показник
Лейкоцити,
109/л



ШОЕ, мм/год

2±0

10,21±0,39

7,88±1,07

8±01)

23,00±1,031)

19,67±0,761)

3,3±0,672)

15,60±0,401)2)

11,20±0,581)2)

1,3±0,332)

13,20±0,741)2)

9,4±0,932)

2±02)

15,80±1,201)2)

11,60±0,751)2)

5,3±1,332)

15,40±0,931)2)

10,40±1,362)

2±02)

14,80±0,671)2)

9,80±0,972)

Примітки:
1)
статистично значущі відмінності у порівнянні з даними для групи
«Контроль», р ≤ 0,05;
2)
статистично значущі відмінності у порівнянні з даними для групи
«СкПЗ», р ≤ 0,05.
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Як відомо СРБ відносять до «головних» реактантів гострої фази і в умовах
гострого запалення його рівень підвищується у 20 і більше разів, тоді як за ХП – у
три-п’ять разів. (Delavierre D. et al., 2010; Huang B. X. et al., 2015). Це
супроводжується підвищенням рівня глікопротеїнів (ГП), що також вказує на
існування процесу запалення. (Hulett M.D. et al., 1998; Gerrits J.H. et al., 2013;
Jukic T. et al., 2015; Орлова Г.П. та співавт., 2016).
Результати цитохімічного дослідження препаратів виявили позивну ШИКреакцію в сім′яних канальцях і міжканальцевій стромі яєчок щурів із СкПЗ, що
вказує на підвищений вміст ГП за простатопатій (рис. 5).
Отримані результати підтверджують наявність запального процесу на
експериментальних моделях захворювань ПЗ, в який залучена СТк.
У фазу альтерації запального процесу спостерігалися функціональні
порушення ПЗ та зниження рівня андрогенів (табл. 5).
Введення щурам ХС та Біоглобіну-У за умов патології ПЗ виявило у них
виразні протизапальні властивості, які за ефективністю зменшення прозапального
стану перевершують ефекти препаратів порівняння Трибистану та Простапланту
форте (див. табл. 4).

Рис. 5. Рівень ГАГ та ГП у сім’яниках самців щурів за умов СкПЗ та після
його корекції, бали (1 – Контроль; 2 – СкПЗ; 3 – СкПЗ + ХС; 4 –
СкПЗ + Трибестан; 5 – СкПЗ + Біоглобін-У; 6 – СкПЗ + ХС +
Трибестан):
* – статистично значущі відмінності у порівнянні з даними для
групи «Контроль», р ≤ 0,05;
** – статистично значущі відмінності у порівнянні з даними
для групи «СкПЗ», р ≤ 0,05;
*** – статистично значущі відмінності у порівнянні з даними
для групи «Трибестан», р ≤ 0,05.
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ХС є основними інгібіторами міграції нейронів, знижують активність
матриксної металопротеїнази та мають антиангіогенну дію, яка сприяє
зменшенню гіперемії, стазу та надходження лейкоцитів у вогнище запалення.
(Graeser A. C. et al., 2009; Яценко О. В., 2017). Саме вказані властивості ХС є
важливими для пригнічення запальної фази альтерації та зменшення проявів
болю за експериментальної патології (Oh H. J., Lee J. S., Song D. K. et al., 2007).
Таблиця 5
Показники рівня тестостерону, фруктози, кислої фосфатази на моделі СкПЗ
у щурів,   S  ,(n=8),





Контроль

23,02±1,77

Показник
Фруктоза,
ммоль/л
3,37±0,16

СкПЗ

14,00±1,171)

1,25±0,181)

40,50±2,611)

СкПЗ + Трибестан
СкПЗ + ХС

20,90±1,222)
22,32±1,262)

2,20±0,271) 2)
2,44±0,161) 2)

29,38±2,282)
24,13±2,512)

СкПЗ + Біоглобін-У

19,97±1,452)

2,27±0,201) 2)

24,50±2,152)

Група тварин

Тс, нмоль/л

КФ, Од/л
20,38±1,05

СкПЗ + ХС +
20,30±1,262)
2,37±0,191) 2)
24,88±2,422)
Трибестан
СкПЗ + Простаплант
20,42±1,452)
2,30±0,221) 2)
25,50±2,502)
форте
Примітки:
1)
статистично значущі відмінності у порівнянні з даними для групи
«Контроль», р ≤ 0,05;
2)
статистично значущі відмінності у порівнянні з даними для групи
«СкПЗ», р ≤ 0,05.
За простатопатій існує порушення системи антиоксидантного захисту та
посилення процесів ПОЛ (Darbandi M., 2018).
Встановлено, що за всіх ХП майже вдвічі знижується вміст ВГ, який
відносять до компонентів неферментативної ланки АОЗ, і важливою функцією
якого є пригнічення ПОЛ на рівні ініціювання ланцюгового процесу.
У той же час, відмічалося підвищення рівня продуктів ПОЛ більше, ніж у
п’ять разів (у порівнянні з групою «Контроль») – ТБК-АП, ГЛП та ДК (табл. 6),
що викликало статистично достовірне погіршення функціонального стану зрілих
сперматозоїдів (табл. 7). Аналогічні зміни в оксидантно-прооксидантній системі
спостерігалися й за КрПЗ.
Отже, зниження антиоксидантного статусу та посилення процесів ПОЛ
може бути однією із ініціюючих ланок ушкодження внутрішньоклітинних
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структур та СТк в сім’яниках і простаті і бути тісно пов’язаним із розвитком
запалення.
Активація процесів ПОЛ на тлі запалення ПЗ призводить до виснаження
потужності АОС, внаслідок чого знижується її регулююча здатність щодо
ліпопероксидації та підвищується тканинна альтерація (Darbandi M., 2018).
Застосування корегуючих засобів приводить до зниження у тканині ПЗ вмісту
первинних та вторинних продуктів ПОЛ (див. табл. 6).
Таблиця 6
Показники ПОЛ/АОС у гомогенатах ПЗ щурів із СкПЗ та за умов його
корекції, Mе (Q25; Q75), (n=6)
Показник
Група тварин
ВГ,
ДК,
ГПЛ,
ТБК-АП,
мкмоль/г
мкмоль/г
мкмоль/г
мкмоль/г
Контроль
3,44
3,98
31,06
11,60
(3,22; 3,66) (3,30; 4,49)
(25,74; 35,06)
(10,54; 12,56)
СкПЗ
1,93 *◊
20,23*
157,98*
61,54*
(1,82; 1,95) (19,03; 21,76) (148,66; 169,96) (55,45; 64,47)
СкПЗ + ХС,
3,44◊
5,91*◊¤
41,12*◊ ¤
30,77 *◊
n=5
(3,20; 3,52) (5,45; 8,18)
(39,64; 44,87)
(26,92; 32,05)
СкПЗ +
3,28 ◊
15,45*◊
118,54*◊
37,18 *◊
Трибестан
(3,13; 3,28) (12,95; 15,45) (72,58; 120,71) (29,49; 37,18)
СкПЗ + ХС +
3,99 ◊
9,77*◊
63,80*◊
38,46 *◊
Трибестан
(3,60; 4,07) (7,50; 10,68)
(53,25; 66,47)
(30,77; 41,02)
СкПЗ +
3,20 ◊
10,23 *◊
71,99*◊
33,33 *◊
Простаплант
(2,97; 3,60) (9,32; 10,23)
(70,81; 78,70)
(32,05; 33,33)
форте
СкПЗ +
3,13 *◊
11,59 *◊
106,31 *◊
38,46 *◊
Біоглобін-У
(2,73; 3,20) (10,45; 14,09) (92,90; 109,07) (29,49; 41,02)
Примітки:
* – статистично значущі відмінності у порівнянні з даними для групи
«Контроль», р ≤ 0,05;
◊ – статистично значущі відмінності у порівнянні з даними для групи
«СкПЗ», р ≤ 0,05;
¤ – статистично значущі відмінності у порівнянні з даними для групи
«Простаплант форте», р ≤ 0,05.
Концентрація ДК за умов СкПЗ була збільшена у п’ять разів порівняно з
показником у групі «Контроль» (див. табл. 6). Оцінка ступеню отриманих змін
показала, що введення ХС найсильніше гальмувало накопичення продуктів ПОЛ.
Після введення ХС на тлі КрПЗ вміст ВГ збільшився на 69,2 % порівняно з
групою «Контроль»; аналогічна картина спостерігалась й після застосування
Трибестану. Після сумісного введення ХС із Трибестаном вміст ВГ був
збільшений на 77,3 %, Простапланту форте – на 60,5 %, Біоглобіну-У – на 47,6 %
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порівняно з показником на тлі КрПЗ. Слід відзначити, що рівень ВГ досягав рівня
показника групи «Контроль» лише за застосування Трибестану та його комбінації
із ХС. Найбільш суттєве зниження вмісту ДК (на 70,0 % ), ГПЛ (у чотири рази),
ТБК-АП (на 84,6 %) відбувалося на тлі застосування ХС, компоненту СТк, який
має виразні антиоксидантні властивості (Campo G.M. et al., 2006), порівняно з
рівнем цих показників у групі із СкПЗ (див. табл. 6).
Таблиця 7
Показники спермограми щурів із СкПЗ та за умов його корекції,
Mе (Q25; Q75), n=8
Показник
Кількість
Патологічні
Час збереження
Рухливість
Група тварин,
сперміїв,
форми
рухливості
сперміїв, %
млн/мл
сперміїв, %
сперміїв, хв
Контроль

СкПЗ

СкПЗ + ХС
СкПЗ +
Трибестан
СкПЗ + ХС +
Трибестан

62,50

23,50

75,00

282,50

54,00; 68,25

20,50; 27,00

73,75; 79,00

258,75; 322,50

28,00*

28,00

37,00*

157,50*

24,00; 33,50

24,75; 34,50

30,00; 43,75

142,50; 188,75

53,50◊
38,50; 55,25
41,50*◊

25,50
23,75; 27,75
25,50

62,50*◊
47,25; 67,50
57,50*◊

240,00
182,5; 288,75
165,00*

28,75; 49,50

23,75; 31,00

48,75; 65,00

146,25; 197,50

47,50*◊

25,50

60,00*◊

237,50

40,75; 51,00

18,00; 31,75

48,85; 65,00

180,00; 272,50

СкПЗ +
39,50*◊
27,00
50,00*◊
177,50*
Простаплант
30,50; 48,50 20,50; 32,00
47,50; 68,00
168,75; 215,00
форте
СкПЗ +
43,50*◊
27,00
47,50*
212,50*
Біоглобін-У
40,75; 55,50 20,75; 31,25
37,25; 61,25
173,75; 243,75
Примітки:
* – статистично значущі відмінності у порівнянні з даними для групи
«Контроль», р ≤ 0,05.
◊ – статистично значущі відмінності у порівнянні з даними для групи
«СкПЗ», р ≤ 0,05.
Слід зазначити, що, незважаючи на майже однакову за ступенем здатність
знижувати у гомогенаті простати вміст як первинних, так й вторинних продуктів
пероксидації, саме за умови застосування ХС середній показник вмісту ВГ не
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відрізнявся від показника групи «Контроль», не поступаючись за активністю
препарату порівняння Простаплант форте (див. табл. 6). На тлі цього майже
відновлювалися показники спермограми у тварин (кількість, відсоток рухливих
сперміїв та час збереження рухливості), що вказує на виразні
простатопротекторні властивості ХС, які ймовірно реалізуються за рахунок, у
тому числі, його нормалізуючого впливу на процеси ліпопероксидації. Запальний
процес та активація ПОЛ призвели до вірогідного погіршення функціонального
стану зрілих сперматозоїдів (див. табл. 7).
У той же час, відомо, що клітини Сертолі здатні продукувати компоненти
позаклітинного матриксу, зокрема ГАГ, які важливі для формування
тестикулярного шнура та розвитку статевих клітин (сперматогенезу) (Ветошкин
Р.В., 2016). До того ж сім’яна рідина містить досить суттєві концентрації
протеогліканів (ПГ), структурними компонентами яких є ГАГ.
Окрім цього, в наукових джерелах продемонстровано, що ПГ утворюють
ядерний та цитозольний матрикс клітин, приймають участь у регуляції активності
хроматину. Отже, можна припустити, що порушення організації СТк і її основних
компонентів у сім’яниках і ПЗ є базовими і в зниженні гормонального статусу, і у
процесах утворення та розвитку сперматозоїдів (Eriksen G. V. et al., 2007).
Після введення ХС та Біоглобіну-У на тлі СкПЗ спостерігали виразну за
інтенсивністю Хейл-реакцію у стрічці сперматогенного епітелію в переважній
більшості сім′яних канальців, що вказує на значний вміст ГАГ і може бути
віддзеркаленням посиленої регенерації СТк після ураження тканин в результаті
запалення – 3,50 (3,00; 4,00) та 3,70 (3,00; 4,00) бали (відповідно). Спостерігається
одночасне зниження рівня ГП у цих тварин, як показника запалення у тканині
1,50 (1,00; 2,00) та 1,50 (1,00; 2,00) відповідно. Відновлення наявності ГАГ у
міжканальцевій СТк є важливим моментом у нормалізації секреції Тс і
підвищенні якості сперми, а також підтвердженням того, чому саме відбувається
відновлення гормонального статусу та морфології сперматозоїдів (див.
рис. 5).Під час застосування Трибестану ГАГ окремо виявляються в кількості
2,80 (2,50; 3,00) бали у зонах сперматогенних клітин перших етапів розвитку
(сперматогонії та сперматоцити), а ГАГ разом із ГП – у зонах більш пізніх
статевих клітин (сперматоцити, сперматозоїди), що наближено до групи
«Контроль» (рис. 5). Комбіноване введення ХС та Трибестану щурам із СкПЗ
потенціює позитивний ефект одного Трибестану і практично відповідає такому ж
ефекту за монозастосування ХС щодо вмісту ГАГ у статевих клітинах: 3,80
(3,00; 4,00) бали (див. рис. 5). Стосовно вмісту цих структур у сполучній
міжканальцевій тканині, то їх рівень за сумісного введення збільшується більш
істотноно, ніж за моновикористання обох препаратів.
ХС виразно зменшував прояви запальної та судинної реакції,
попереджували розвиток деструктивних змін ацинусів простатичних залозок,
сприяли суттєвому відновленню гормонального статусу організму щурів (див.
табл. 5).
Аналізуючи отримані дані, можна припустити, що позитивний вплив ХС на
функціональний стан сім’яників в експериментальних тварин з хронічним
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простатитом, який викликали СкПЗ, обумовлений не тільки його протизапальним
та антиоксидантним ефектом, а й відновленням вмісту ГАГ у сперматогенному
епітелії та міжканальцевій стромі сім’яників, що сприяло відновленню секреції
Тс (див. рис. 5).
Підсилення зниженої за СкПЗ секреції Тс внаслідок застосування
Трибестану також стимулює процес відновлення рівня ГАГ у статевих клітинах.
Достатня кількість останніх у сім’яниках необхідна для адекватної секреції Тс, і,
таким чином, нормотестостеронемія стає предиктором накопичення ГАГ у
тканинах сім’яниках (Сторчак А. В., Грищенко О. В., 2012; Ветошкин Р. В.,
Николаев Н. Н., 2016; Шестакова О. В., 2018; Собенников I. С., Жиборев Б. Н.,
2017).
Наявність ознак ХП та низькоінтенсивного запалення у ПЗ може збільшити
ризик розвитку ДГПЗ, симптомів нижніх сечовивідних шляхів та раку (Holt J. D.,
Garrett W. A., McCurry T. K., 2016; Gianni P., 2018). Все це погіршує якість життя
чоловіків, може супроводжуватися больовим синдромом, утрудненим
сечовипусканням, еректильною дисфункцією, порушеннями фертильності
(Литвинець Є. А., 2014.; Magistro G., Wagenlehner F. M., 2016). Під час
моделювання ДГПЗ спостерігалося підвищення кількості лейкоцитів та ШОЕ в
1,4 рази, СРБ – у два рази в порівнянні з групою «Контроль», що свідчить про
наявність запалення за умов моделювання ДГПЗ.
За умов ДГПЗ знижувався рівень Тс, що супроводжувалось падінням вмісту
фруктози у СП (табл. 8) (Зайченко А.В. та співавт., 2013; Нечипоренко Н.А. та
співавт., 2014; Leyten G.H. et al., 2014; Пульбере С.А., 2015).
Відмічалося також підвищення активності КФ у сироватці крові, що
підтверджує наявність процесів деструкції тканини ПЗ у цих тварин (Зайченко
А.В., Солдатова Е.А. та співавт., 2013; Нечипоренко Н.А. та співавт., 2014;
Leyten G.H. et al., 2014; Luo Y. et al., 2014; Пульбере С.А., 2015) (див. табл. 8).
У досліджених зонах ПЗ щурів з ДГПЗ виявлені зміни залозистого епітелію
цілого ряду ацинусів простатичних залозок та їх вивідних протоків. У цих
ацинусах спостерігали проліферацію клітин епітелію, дистрофію епітеліальних
клітин (вакуолізація), злущення їх (у різних стадіях дегенерації) у просвіт
ацинусів. У міжацинарній стромі і периацинарно підвищувався вміст
сполучнотканинних структур (початкова стадія фіброгенезу).
В окремих місцях між ацинусами серед ніжних колагенових волокон
поблизу кровоносних судин зустрічалися невеликі інфільтрати, які містили
лімфоцити та плазматичні клітини. Ці інфільтрати є ознакою вторинного
запалення. ХС, введений на тлі змодельованого ДГПЗ, сприяв зменшенню ознак
проліферації залозистого епітелію досліджених зон ПЗ і запального процесу.
Найбільш виразні відновлювальні зміни в ПЗ спостерігалися за сумісного
введення ХС з Трибестаном. У цих тварин не відмічалися дистрофічні
перебудови епітеліальних клітин, не зустрічалися ацинуси, в яких епітелій був
багаторядним, були відсутні зони масивних проліфератів епітелію, порівняно з
тваринами із ДГПЗ. Також були відсутні ознаки запальної клітинної інфільтрації
в міжацинарній стромі ПЗ, що свідчить про можливе відновлення андрогенної
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насиченості організму тварин після ДГПЗ (Зайченко А.В. та співавт., 2013;
Нечипоренко Н.А. та співавт., 2014; Leyten G.H. et al., 2014; Luo Y. et al., 2014;
Пульбере С.А., 2015). Так, під час застосування ХС та сумісного застосування ХС
та Трибестану рівень чоловічого статевого гормону та фруктози підвищувався
відносно групи тварин з модельованою ДГПЗ, але не досягав середніх величин
контролю.
Таблиця 8
Показники рівня тестостерону, фруктози, кислої фосфатази на моделі
ДГПЗ у щурів,   S  ,(n=8),





Тс, нмоль/л

Фруктоза,
ммоль/л

КФ, Од/л

26,07±1,76

3,43±0,17

20,66±1,56

ДГПЗ
ДГПЗ + Трибестан
ДГПЗ + ХС

15,01±0,321)
16,69±0,911)

1,56±0,181)
1,90±0,171)

46,69±2,611)
36,60±3,141)

20,99±1,182)

2,57±0,191) 2)

27,75±2,342)

ДГПЗ + Біоглобін-У

15,35±1,001)

2,18±0,201)

28,30±2,572)

ДГПЗ + ХС + Трибестан

20,35±0,812)

2,43±0,141) 2)

27,96±2,922)

ДГПЗ + Простаплант форте

19,81±0,721)2)

2,25±0,181)

26,78±2,552)

Група тварин
Контроль

Примітки:
1)
статистично значущі відмінності у порівнянні з даними для групи
«Контроль», р ≤ 0,05;
2)
статистично значущі відмінності у порівнянні з даними для групи
«ДГПЗ», р ≤ 0,05.
У тварин нормалізувалися показники активності КФ, що вказує на
відновлення структури ПЗ (Зайченко А.В. та співавт., 2013; Нечипоренко Н.А. та
співавт., 2014; Leyten G.H. et al., 2014; Пульбере С.А., 2015) (див. табл. 8).
Збільшення в гомогенаті простати вмісту ВГ як маркеру антиоксидантного
захисту порівняно з ДГПЗ спостерігалось за дії всіх корегуючих засобів: ХС – на
75,6 %, Трибестану – на 95,5 %, ХС у комплексі з Трибестаном – на 96,0 %,
Простапланту форте – на 67,6 %, Біоглобіну-У – на 57,9 % відповідно.
Вивчення стану сперматогенезу під впливом досліджуваних засобів в
умовах ДГПЗ показало їх виразний позитивний вплив на показники спермограми
щурів. У групах тварин, які отримували ХС, Біоглобін-У та сумісно Трибестан із
ХС після моделювання ДГПЗ спостерігалася нормалізація концентрації
сперматозоїдів та часу збереження рухливості, а також підвищення рухливості
сперміїв відносно групи «Контроль».
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Оскільки порушення стану СТк супроводжує розвиток більшості
захворювань людини, у тому числі і простатопатій (Iczkowski K. A., 2018),
отримані нами результати застосування екзогенних ХС за ДГПЗ можуть свідчити
про їх позитивний вплив і на метаболізм/функцію СТк за умов даної патології.
Наші дослідження показали, що механізм дії ХС під час відновлення
компонентів СТк в органах репродуктивної системи спрямований на пригнічення
дії кисневих радикалів, маркерів запалення, процесів некрозу, фіброзу та
поліпшення процесів мікроциркуляції і регуляції проліферації клітин та АОС
(Campo G. M. et al., 2006). Ефект Біоглобіну-У на процес запалення, який
відноситься до препаратів, що покращують структуру СТк, з притаманними їм
регуляторними та репараційними властивостями, також був виразним і за
показниками ШОЕ, за кількістю лейкоцитів та вмістом ГП, співвідносним з дією
ХС.
Підсумовуючі вплив ХС та препарату Біоглобін-У на моделі ДГПЗ, можна
сказати, що їх використання призводить до зниження запального процесу і вмісту
ПОЛ та посилення процесів регенерації ПЗ, зменшення прояву фіброзу,
покращення структури СТк, за рахунок зменшення фіброзних інфільтратів у
міжацинарній стромі, до відновлення стромальної та епітеліальної тканини.
Оскільки ці дослідження встановили, що ХС покращує структуру СТк в ПЗ, він
може розглядатися, як простатопротектор не тільки за умов ХП, а й ДГПЗ, бо
загально
відомо,
що
за
ДГПЗ
відбуваються
патологічні
зміни
сполучнотканинного елементу простати, які обумовлені порушенням
співвідношення стромальної і епітеліальної складових СТк (Shi X., Peng Y.,
Du X., et al., 2017).
Таким чином, у результаті проведеного дослідження підтверджено, що,
незалежно від етіологічного чинника за кожної з експериментальних моделей
гонадо- та простатопатій у щурів самців базовою ланкою у розвитку ланцюгу
патологічних процесів являється порушення структури СТк сім’яників і простати,
внаслідок чого відбувається розвиток запалення, ОС, порушення морфофункціонального стану мітохондрій, гіпоандрогенія, порушення сперматогенезу.
Терапевтичний ефект засобів, які досліджувалися, на стан СТк, на перебіг
гонадо- та простатопатій, обумовлений, перш за все, їх нормалізуючою дією на
компоненти СТк, що позитивно вплинуло на зміни гормонального статусу,
морфологію сперматозоїдів, відновило баланс процесів антиоксидантного
захисту та ПОЛ, зменшило прояви запалення.
Отримані результати обгрунтовують доцільність клінічних досліджень
щодо використання засобів, що позитивно впливають на стан СТк (ХС та
Біоглобін-У) в андрології та репродуктивній ендокринології і дозволять
розширити спектр їх застосування за андрогензалежних порушень
сперматогенної функції сімяників. Можливий механізм позитивного впливу ХС
на відновлення стану репродуктивної системи та її сполучнотканинної складової
за умов моделювання гонадо- та простатопатій представлено на рисунках 6 та 7:
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Засоби, що впливають на структуру сполучної тканини
ГОНАДОПАТІЯ
ДЕСТРУКТИВНІ ЗМІНИ СІМ’ЯНИКАХ

Порушення морфофункціонального стану
мітохондрій клітин сім'яників,
пошкодження ядерної мембрани

Зниження вмісту
глікозаміногліканів в
сім’яних канальцях і стромі
та хондроїтинсульфатів в
спермоплазмі

Зменшення вмісту тестостерону в крові та фруктози в сім’яних
пухирцях; зниження концентрації та рухливості сперміїв

Відновлення вмісту хондроїтинсульфатів в спермоплазмі та
глікозаміногліканів в сім'яниках

Зменшення дистрофічнх та деструктивних процесів в мітохондріях
клітин Лейдіга і Сертолі, відсутність вогнищ деструкції ядерної
мембрани

ВІДНОВЛЕННЯ ІНКРЕТОРНОЇ ФУНКЦІЇ СІМ'ЯНИКІВ;
ПОКРАЩЕННЯ ПРОЦЕСУ СПЕРМАТОГЕНЕЗУ

НОРМАЛІЗАЦІЯ РЕПРОДУКТИВНОЇ ФУНКЦІЇ

Рис. 6. Механізм позитивного впливу засобів, що регенерують структуру
сполучної тканини, на стан репродуктивної системи щурів за умов
моделювання гонадопатій.
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Засоби, що впливають на структуру сполучної тканини
ПРОСТАТИТИ
Розвиток загально запальних реакцій (зростання рівня С-реактивного білка в
крові та збільшення глікопротеїдів в сперматогенному епітелії )

Запальнодеструктивні
зміни в тканині
передміхурової
залози

Збільшення
продуктів
ПОЛ

Дистрофічні зміни в
клітинах Лейдига,
зменшення їх кількості та
зменшення вмісту
глікозаміногліканів в
сперматогенному епітелії

Зниження рівня тестостерону та погіршення якості сперми
Гальмування запального процесу в передміхуровій залозі, загальних
запальних реакцій (зниження рівня С-реактивного білка в крові та
зменшення глікопротеїдів в сім’яниках), зниження продуктів ПОЛ та
збільшення вмісту відновленого глутатіону в тканині передміхурової
залози, зростання вмісту глікозаміногліканів у сперматогенному епітелії

ПОСИЛЕННЯ СЕКРЕЦІЇ ТЕСТОСТЕРОНУ, ПОКРАЩЕННЯ
ЯКОСТІ СПЕРМИ

НОРМАЛІЗАЦІЯ РЕПРОДУКТИВНОЇ ФУНКЦІЇ

Рис. 7. Механізм позитивного впливу засобів, що регенерують структуру
сполучної тканини, на стан репродуктивної системи щурів за умов
моделювання простатопатій
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ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі наведено нове вирішення актуальної проблеми
репродуктивної ендокринології – на підставі проведених експериментальних
досліджень доведено значення внеску порушення структурних елементів
сполучної тканини як провідної ланки в патогенетичному ланцюзі, що сприяє
формуванню гормонозалежних репродуктопатій; теоретично обгрунтовано
доцільність застосування засобів, що ремодулюють сполучну тканину, для
корекції порушень репродуктивної системи в особин чоловічої статі.
1. Незалежно від експериментальної моделі гонадопатії (серотонінова,
радіаційна, цитотоксична) у самців щурів на тлі андрогенодефіцитного стану
відбувається порушення морфо-функціонального стану мітохондрій клітин
сім'яників, пошкодження ядерної мембрани, зменшення вмісту тестостерону в
крові та фруктози в сім’яних пухирцях; зниження концентрації та рухливості
сперміїв та вмісту компонентів сполучної тканини: глікозаміногліканів у
сім'яниках та хондроїтинсульфатів у спермоплазмі.
2. За всіх варіантів експериментальних гонадопатій використання засобів,
які позитивно впливають на структуру сполучної тканини (хондроїтину сульфат
та Біоглобін-У), сприяє зменшенню дистрофічних і деструктивних процесів в
мітохондріях клітин Лейдіга і Сертолі, суттєво покращує секрецію тестостерону
та сперматогенез, відновлює вмісту глікозаміногліканів в сім'яниках та
хондроїтинсульфатів у спермоплазмі, що є необхідною умовою для нормалізації
інкреторної та сперматогенної функцій в умовах моделювання їх гіпофункції.
3. Посилення секреції тестостерону за застосування засобів, що
регенерують структуру сполучної тканини, обумовлене безпосереднім їх
позитивним впливом на мікрооточення клітин Лейдига та нормалізацією
гонадотропної активності гіпофізу в самців щурів з гонадопатією.
4. На моделях простатитів встановлено особливості змін функціонального
стану передміхурової залози та сім’яників щурів і сполучної тканини, а саме –
розвиток запально-деструктивних порушень, збільшення продуктів перекисного
окиснення ліпідів у тканині передміхурової залози, зростання маркерів запальної
реакції (рівня С-реактивного білка у крові та глікопротеїнів у сперматогенному
епітелії), дистрофічні зміниу клітинах Лейдига (зменшення їх кількості та вмісту
глікозаміногліканів у сперматогенному епітелії).
5. За умов експериментального простатиту встановлено, що препаратам, які
позитивно впливають на структуру сполучної тканини (хондроїтину сульфат та
Біоглобін-У), притаманні виразні протизапальні та антиоксидантні властивості.
На це вказує зменшення лейкоцитозу, зниження швидкості осідання еритроцитів,
вмісту С-реактивного білка у крові, рівня глікопротеїнів у сім'яниках, а також
збільшення вмісту відновленого глютатіону і зменшення вмісту дієнових
кон’югатів, продуктів, що реагують з тіобарбітуровою кислотою, та
гідроперекисів ліпідів у гомогенатах передміхурової залози.
6. В умовах моделювання хронічних простатитів засоби, що регенерують
структуру сполучної тканини, попереджають деструктивні зміни ацинусів
передміхурової залози, суттєво збільшують вміст глікозаміногліканів у сім'яних
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канальцях і міжканальцевій сполучній тканині експериментальних тварин, що
сприяє відновленню андрогенного балансу та покращенню сперматоегенезу.
7. На моделі доброякісної гіперплазії передміхурової залози доведено, що,
використання препаратів, які позитивно впливають на структуру сполучної
тканини, приводить до зниження запального процесу і вмісту продуктів
перекисного окиснення ліпідів та посилення процесів регенерації передміхурової
залози, до ремодуляції структури сполучної тканини за рахунок зменшення
фіброзних інфільтратів у міжацинарній стромі, до відновлення стромальної та
епітеліальної тканини.
8. Покращення сперматогенної функції сім’яників в експериментальних
тварин із гонадопатіями та хронічним простатитом за застосування Трибестану
обумовлено не тільки його здатністю посилювати секрецію тестостерону, а й
виразними протизапальними та антиоксидантними властивостями.
9. Необхідною умовою для посилення позитивного впливу засобів, що
регенерують сполучну тканину, на сперматогенну функцію яєчок у
експериментальних тварин із гонадопатіями і хронічним простатитом є
стимуляція секреції тестостерону, що відбувається за умов поєднаного
використання компоненту сполучної тканини – хондроїтину сульфату і
Трибестану в моделях андрогенодефіциту за порушень репродуктивної функції в
самців щурів.
10. Позитивний вплив компоненту сполучної тканини – хондроїтину
сульфату та його комбінації з Трибестаном на морфоструктуру сім'яників та
передміхурової залози, інкреторну та сперматогенну функцію яєчок в
експериментальних тварин з гонадопатіями та хронічним простатитом може бути
основою для обгрунтування застосування засобів, що ремодулюють сполучну
тканину, під час лікування тестикулярних та посттестикулярних варіантів
патоспермій.
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АНОТАЦІЯ
Бречка Н.М. Роль сполучної тканини у формуванні гормонально
обумовлених репродуктопатій у особин чоловічої статі (експериментальне
дослідження) - На правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за
спеціальністю 14.01.14 – ендокринологія. – Державна установа «Інститут
проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України», Харків,
2021.
Дисертаційна робота присвячена актуальній проблемі репродуктивної
ендокринології
– експериментальному дослідженню внеску порушення
структурних елементів сполучної тканини як провідної ланки в патогенетичному
ланцюзі, що сприяє формуванню гормонозалежних репродуктопатій; а також
теоретичному обгрунтованню доцільності застосування засобів, що ремодулюють
сполучну тканину, для корекції порушень репродуктивної системи в особин
чоловічої статі. За всіх варіантів експериментальних гонадопатій використання
засобів, які позитивно впливають на структуру сполучної тканини (хондроїтину
сульфат та Біоглобін-У), сприяє зменшенню дистрофічних і деструктивних
процесів в мітохондріях клітин Лейдіга і Сертолі, суттєво покращує секрецію
тестостерону та сперматогенез, відновлює вмісту глікозаміногліканів в сім'яниках
та хондроїтинсульфатів у спермоплазмі, що є необхідною умовою для
нормалізації інкреторної та сперматогенної функцій в умовах моделювання їх
гіпофункції. За умов експериментального простатиту встановлено, що
препаратам, які позитивно впливають на структуру сполучної тканини
притаманні виразні протизапальні та антиоксидантні властивості. Позитивний
вплив компоненту сполучної тканини – хондроїтину сульфату та його комбінації
з Трибестаном на морфоструктуру сім'яників та передміхурової залози,
інкреторну та сперматогенну функцію яєчок в експериментальних тварин з
гонадопатіями та хронічним простатитом може бути основою для обгрунтування
застосування засобів, що ремодулюють сполучну тканину, під час лікування
тестикулярних та посттестикулярних варіантів патоспермій.
Ключові слова: безпліддя, андрогенодефіцит, гонадотропна активність,
порушення сперматогенезу, спермоплазма, деструкція мітохондрій, запалення,
глікозаміноглікани, хондроїтинсульфати, сполучна тканина.
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АННОТАЦИЯ
Бречка Н.М. Роль соединительной ткани в формировании гормонально
обусловленных репродуктопатий у особей мужского пола (экспериментальное
исследование) - На правах рукописи.
Диссертация на соискание ученой степени доктора биологических наук по
специальности 14.01.14 – эндокринология. – Государственное учреждение
«Институт проблем ендокринной патологии им. В. Я. Данилевского НАМН
Украины», Харьков, 2021.
Диссертационная работа посвящена актуальной проблеме репродуктивной
эндокринологии – экспериментальному исследованию вклада нарушения
структурных элементов соединительной ткани как ведущего звена в
патогенетической цепи, способствующая формированию гормонозависимых
репродуктопатий; а также теоретическому обоснованию целесообразности
применения средств, восстанавливающих соединительную ткань, для коррекции
нарушений репродуктивной системы у особей мужского пола. При всех
вариантах экспериментальных гонадопатий использования средств, которые
положительно влияют на структуру соединительной ткани (хондроитин сульфат
и Биоглобин-У), способствует уменьшению дистрофических и деструктивных
процессов в митохондриях клеток Лейдига и Сертоли, улучшает секрецию
тестостерона и сперматогенез, восстанавливает содержание гликозаминогликанов
в семенниках и хондроитинсульфатов в спермоплазме, что является
необходимым условием для нормализации инкреторной и сперматогенной
функций в условиях моделирования их гипофункции.
В условиях экспериментального простатита установлено, что препаратам,
положительно влияющим на структуру соединительной ткани присущи
выраженные
противовоспалительные
и
антиоксидантные
свойства.
Положительное влияние компонента соединительной ткани – хондроитина
сульфата и его комбинации с Трибестаном на морфоструктуру семенников и
предстательной железы, инкреторную и сперматогенную функцию яичек у
экспериментальных животных с гонадопатиями и хроническим простатитом
может быть основой для обоснования применения средств, ремодулюющих
соединительную ткань, при лечении тестикулярных и посттестикулярних
вариантов патоспермий.
Ключевые слова: бесплодие, андрогенодефицит, гонадотропная
активность, нарушение сперматогенеза, спермоплазма, деструкция митохондрий,
воспаление, гликозаминогликаны, хондроитинсульфаты, соединительная ткань.
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The work is is devoted to the actual problem of reproductive endocrinology –
experimental research of the contribution of disturbance of structural elements of
connective tissue as a leading link in the pathogenetic chain, which promotes the
formation of hormone – dependent reproductive diseases; as well as a theoretical
justification for the use of connective tissue remodulating agents for the correction of
disorders of the reproductive system in males.
It was found that independently of the experimental model of gonadopathy
(serotonin, radiation, cytotoxic) in male rats on the background of the androgen
deficiency state, there is a disturbance of the morphofunctional state of the
mitochondria of testicular cells, damage to the nuclear membrane, a decrease in the
content of testosterone in the blood and fructose in the seminal vesicles; a decrease in
the concentration and mobility of spermatozoa and the content of connective tissue
components of glycosaminoglycans in the testes and chondroitin sulfates in the sperm
plasma. It was proved that in all variants of experimental gonadopathies the use of
drugs that positively affect the structure of connective tissue (chondroitin sulfate and
Bioglobin-U), reduces degenerative and destructive processes in the mitochondria of
Leydig and Sertoli cells, significantly improves testosterone secretion and testosterone
secretion in testes and chondroitin sulfates in spermoplasm, which is a necessary
condition for the normalization of incretory and spermatogenic functions in the
simulation of their hypofunction. It was shown that the increase in testosterone
secretion with the use of agents that regenerate the structure of connective tissue is due
to their direct positive effect on the microenvironment of Leydig cells and
normalization of pituitary gonadotropic activity in male rats with gonadopathy. In the
simulation of prostatitis, the features of changes in the functional state of the prostate
gland and testes of rats and connective tissue were established, specifically, the
development of inflammatory and destructive disorders, an increase in lipid
peroxidation products in the prostate tissue, an increase in markers of the inflammatory
response (the level of C-reactive protein in the blood and glycoproteins in the
spermatogenic epithelium), dystrophic changes in its Leydig cells (a decrease in their
number and the content of glycosaminoglycans in the spermatogenic epithelium).
Under the conditions of experimental prostatitis, it was found that drugs that have a
positive effect on the structure of connective tissue (chondroitin sulfate and BioglobinU), have expressive anti-inflammatory and antioxidant properties. This is indicated by a
decrease in leukocytosis, a decrease in erythrocyte sedimentation rate, C-reactive
protein in the blood, testicular glycoprotein levels, as well as an increase in reduced
glutathione and a decrease in diene conjugates, products reacting with thiobarbituric
acid, and hydro lipids in homogenates of the prostate.
It has been experimentally proven that in the conditions of the chronic prostatitis
simulation, the agents that regenerate the structure of connective tissue prevent
destructive changes in the acinus of the prostate, significantly increase the content of
glycosaminoglycans in the seminal tubules and intertubular connective tissue of
experimental animals. In the simulation of benign prostatic hyperplasia it was proved
that the use of drugs that have a positive effect on the structure of connective tissue
leads to a decrease in inflammation and lipid peroxidation and intensification of
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prostate regeneration, to remodulation of connective tissue structure by reducing
fibrous infiltrates. interacinar stroma, to the restoration of stromal and epithelial tissue.
The improvement of spermatogenic function of the testes in experimental animals with
gonadopathies and chronic prostatitis with Tribestan was found to be due not only to its
ability to increase testosterone secretion, but also to its expressive anti-inflammatory
and antioxidant properties. It has been shown that stimulation of testosterone secretion
is a precondition for enhancing the positive effect of agents that regenerate connective
tissue on the spermatogenic function of the testes in experimental animals with
gonadopathies and chronic prostatitis, which occurs under conditions of the combined
use of the connective tissue component - chondroitin sulfate and Tribestan in models of
androgen deficiency with impaired reproductive function in male rats.
The positive effect of the connective tissue component - chondroitin sulfate and
its combination with Tribestan on the morphostructure of the testes and prostate,
endocrine and spermatogenic function of the testicles in experimental animals with
gonadopathies and chronic prostatitis can be the basis for justifying the use of agents
that remodel connective tissue in the treatment of testicular and post-testicular variants
of pathospermia.
Key words: infertility, androgen deficiency, gonadotropic activity, disorders of
spermatogenesis, spermoplasm, destruction of mitochondria, inflammation,
glycosaminoglycans, chondroitin sulfates, connective tissue.
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– антиоксидантний захист
– відновлений глутатіон
– глікозаміноглікани
– глікопротеїни
– гідроперекисі ліпідів
– доброякісна гіперплазія передміхурової залози
– дигідротестостерон
– дієнові кон´югати
– контрольна патологія
– кріотравма передміхурової залози
– кисла фосфатаза
– оксидативний стрес
– протеоглікани
– передміхурова залоза
– перекисне окиснення ліпідів
– прооксидантно-антиоксидантний баланс
– радіаційне ураження сім’яників
– скипидарний простатит
– сім'яники
– сім’яні пухирці
– С-реактивний білок
– сполучна тканина
– серотонінове ураження сім’яників
– продукти, що реагують з тіобарбітуровою кислотою
– тестостерон
– хондроїтинсульфат
– хронічний небактеріальний простатит
– хронічний простатит
– цитостатичне ураження сім’яників
– реакція Шифф-йодною кислотою
– швидкість осідання еритроцитів

