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АНОТАЦІЯ

Бречка Н.М. Роль сполучної тканини у формуванні гормонально
обумовлених репродуктопатій у особин чоловічої статі (експериментальне
дослідження). – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за
спеціальністю 14.01.14 «Ендокринологія» (091 – Біологія). – Державна установа
«Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН
України», Харків, 2021.
Дисертаційна робота присвячена актуальній проблемі репродуктивної
ендокринології
структурних

–

експериментальному дослідженню

елементів

сполучної

патогенетичному

ланцюзі,

репродуктопатій;

а

що

також

тканини

сприяє

як

внеску порушення

провідної

формуванню

теоретичному

ланки

в

гормонозалежних

обгрунтованню

доцільності

застосування засобів, що ремодулюють сполучну тканину, для корекції
порушень репродуктивної системи в особин чоловічої статі.
Встановлено, що 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.
Доведено,

що

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
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вмісту глікозаміногліканів в сім'яниках та хондроїтинсульфатів у спермоплазмі,
що є необхідною умовою для нормалізації

інкреторної та сперматогенної

функцій в умовах моделювання їх гіпофункції.
Показано, що 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.
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 Лейдіга (зменшення
їх кількості та вмісту глікозаміногліканів у сперматогенному епітелії).
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.
Експериментально доведено, що в умовах моделювання хронічних
простатитів

засоби,

що

регенерують

структуру

сполучної

тканини,

попереджають деструктивні зміни ацинусів передміхурової залози, суттєво
збільшують вміст глікозаміногліканів у сім'яних канальцях і міжканальцевій
сполучній тканині експериментальних тварин, що сприяє відновленню
андрогенного балансу та покращенню сперматоегенезу.
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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.
З’ясовано,

що

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.
Показано, що 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.
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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ANNOTATION

Brechka N. The role of connective tissue in the formation of hormoneconditioned reproductive disorders in males (experimental research) - Мanuscript.
Thesis for the degree of Doctor of biological sciences, specialty 14.01.14 –
«Endocrinology» (091 – Biology). - State Institution " V. Ya. Danilevsky Institution
for Endocrine Pathology Problems National Academy of Medical Sciences of
Ukraine ", Kharkiv, 2021.
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.
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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
Bioglobin-U), 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 prostate
regeneration, to remodulation of connective tissue structure by reducing fibrous
infiltrates. interacinar stroma, to the restoration of stromal and epithelial tissue.
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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.

Список публікацій здобувача.
1.

Ultrastructure of Leidig and Sertoli cells after exposure of X-ray

radiation / N. M. Brechka, O. P. Strilets, O. S. Kalyuzhnaia, L. S. Strelnikov,
O. V. Scherbak. Modern world tendencies in the development of science. London,
2019. Vol. 1. P. 50-56.
2.

Вплив препарату «Біоглобін-У» на сперматогенну та інкреторну

функцію сім’яників щурів / Н. Г. Малова, Н. М. Бречка, В. О. Бондаренко,
Є. М. Коренєва , С. В. Іванникова. Пробл. ендокрин. патології. 2011. № 2.
С. 62-67.

8
3.

Нарушение ультраструкруры клеток Сертоли и Лейдига под

воздейтсвием серотонина гидрохлорида / Н. М. Бречка, В. П. Невзоров,
Е. М. Коренева, Н. Г. Малова, С. С. Рычкова, С. В. Іванникова, М. А. Бойко.
Пробл. ендокрин. патології. 2012. № 2. С.73-79.
4.

Бречка Н. М. Влияние хондроитина сульфата на ультраструктуру

клеток Сертоли и Лейдига крыс. Пробл. ендокрин. патології. 2012. № 3.
С. 80-85.
5.

Бречка Н. М. Ультраструктура поддерживающих эпителиоцитов и

интерстициальных эндокриноцитов семенников крыс после применения
трибестана на фоне воздействия вазоконстриктора. Пробл. ендокрин. патології.
2014. № 2. С.65-70.
6.

Ультраструктура

токсическому

клеток

воздействию

семенников

цитостатика /

крыс,

Н. М. Бречка,

подвергнутых
В. П. Невзоров,

О. Ф. Невзорова, В. О. Бондаренко, Н. Г. Малова. Пробл. ендокрин. патології.
2014. № 4. С.67-77.
7.

Дослідження субмікроскопічної архітектоніки клітин Сертолі й

Лейдіга після деструктивного впливу гідрохлориду серотоніну та можливості
корекції

метаботропними

засобами

/

Н. М. Бречка,

В.

П.

Невзоров,

В. О. Бондаренко, Н. Г. Малова, Н. Ю. Селюкова . Фізіол. журн. 2015. Т. 61,
№ 4. С. 93-99.
8.

Ультраструктура

воздействия

доксорубицина

семенников
гидрохлорида

крыс
и

после

деструктивного

возможности

коррекции

хондроитина сульфатом / Н. М. Бречка, В. П. Невзоров, Н. Ю. Селюкова,
Е. М. Коренева, Н. Г. Малова, В. О. Бондаренко,. Пробл. ендокрин. патології.
2018. № 3. С. 45-51.
9.

Бречка Н. М. Вплив тривалого введення хондроїтину сульфату на

функціонування репродуктивної системи самців щурів. Пробл. ендокрин.
патології. 2019. № 1. С. 74-78

9
10.

Фармакологічна корекція запалення при експериментальному

простатиті / Н. М. Бречка, В. В. Козар, А. А. Александрова, В. А. Бондаренко.
Пробл. ендокрин. патології. 2019. № 2. С. 81-88.
11.
природного

Бречка Н. М., Бондаренко В. О., Морозенко Д. В. Вплив препаратів
походження

на

прооксидантно-антиоксидантний

баланс

в

передміхуровій залозі та сперматогенез у щурів за умов експериментального
простатиту. Пробл. ендокрин. патології. 2019. № 3. С. 98-105.
12.

The state of prooxidant-antioxidant balance in prostate gland of rats with

cryotrauma and its correction with drugs of natural origin / N. Brechka,
V. Bondarenko,

D.

Morozenko,

N. Grushanska,

P. Sharandak,

N. Selukova,

S Danylchenko. Georgian medical news. 2019. Vol. 296, № 11. P. 91-95.
13.
умов

Бречка Н. М., Козар В. В., Бондаренко В. О. Показники запалення за

експериментального

кріотравматичного

простатиту

та

його

фармакологічної корекції. Одеський мед. журн. 2019. T. 174/175, № 4/5. С. 4-9.
(Дисертант аналізував літературні джерела, брав участь у постановці
експерименту, роботі з експериментальними тваринами, статистичному аналізі
даних).
14.

Cytostatic impact on spermatogenic cells ultrastructure and its correction

by Chondroitin sulphate / N. M. Brechka, V. P. Nevzorov, N. Yu. Seliukova,
O. V. Scherbak. World Med. Biol. 2019. Vol. 68, № 2. P. 171-174.
15.

The inflammatory process correction in rats with benign prostatic

hyperplasia / N. М. Brechka, V. V. Kozar, V. O. Bondarenko, D. V Morozenko,
Ye. M. Korenyeva, F. S. Leontieva. Пробл. ендокрин. патології. 2020. № 1.
С. 98-104.
16.

Dynamics of glycosaminoglycans content in the testes of rats after

administration of natural herbal products / N. M. Brechka, V. A. Bondarenko,
Ye. M. Korenieva,
Н. О. Ашукіна,

Ю. Б. Лар’яновська,
Ф. С. Леонтьєва,

Д. В. Морозенко,

О. В. Щербак,

ендокрин. патології. 2020. № 2. С. 104-110.

В. В. Козар,

С. В. Іваннікова

Пробл.

10
17.

Бречка Н. М. Андрогенний статус самців щурів після застосування

препаратів природного походження в умовах кріотравми передміхурової
залози. Укр. журн. медицини, біології та спорту. 2019. T. 4, № 4. С. 237-242.
18.

Бречка Н. М. Показники гормонального статусу самців щурів після

застосування препаратів природного походження в умовах доброякісної
гіперплазії передміхурової залози. Укр. журн. медицини, біології та спорту.
2019. T. 4, № 5. С. 325-331.
19.

Експериментальна корекція серотонінової гонадопатії самців щурів

за допомогою «Біоглобіну-У» / Н. М. Бречка, Є. М. Коренєва, В. А. Бондаренко,
В. В. Козар, Д. В. Морозенко, О. В. Щербак, Л. А. Сиротенко, Н. Ф. Величко,
С. В. Іванникова. Укр. журн. медицини, біології та спорту. 2020. T. 5, № 2.
С. 172-177.
20.

Секреторна

та

екскреторна

функція

сім'яників

в

умовах

серотонінового ураження сперматогенезу та експериментальна корекція
Хондроїтину сульфатом / Н. М. Бречка, Є. М. Коренєва, В. О. Бондаренко,
В. В. Козар, Д. В. Морозенко, О. В. Щербак, Л. А. Сиротенко, Н. Ф. Величко,
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С. В. Іванникова, А. В. Спиридонов (UA); заявник і патентовласник ДУ
«Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я.Данилевського НАМН
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хондроїтина

сульфатом

/

Н. М. Бречка,

В.

О.

Бондаренко,

Н. Г. Малова, Є. М. Коренєва. Ліки людини: Сучасні проблеми створення ,
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сироватці крові при незапальних формах простатиту та за умов корекції
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гіперплазії

передміхурової залози у щурів. Ліки людини. Сучасні проблеми фармакотерапії
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самців щурів в умовах цитостатичного впливу та корекції препаратами, що
покращують

метаболічні

процеси.

Досягнення

та

перспективи
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ ТА УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

АОЗ

– антиоксидантний захист

АФК

– активні форми кисню

БАР

– біологічно активні речовини

ВГ

– відновлений глутатіон

ВООЗ

– Всесвітня організація охорони здоров’я

ГАГ

– глікозаміноглікани

ГП

– глікопротеїни

ГПЛ

– гідроперекисі ліпідів

ДГПЗ

– доброякісна гіперплазія передміхурової залози

ДК

– дієнові кон´югати

ДНК

– дезоксірибонуклеїнова кислота

ДТГ

– дигідротестостерон

Е2

– естрадіол

ЕД

– еректильна дисфункція

ЕПР

– ендоплазматичний ретикулум

ІК

– інтактний контроль

КП

– контрольна патологія

КрПЗ

– кріотравма передміхурової залози

КФ

– кисла фосфатаза

ЛГ

– лютеїнізуючий гормон

МС

– метаболічний синдром

ОС

– оксидативний стрес

ПЗ

– передміхурова залоза

ПОЛ

– перекисне окиснення ліпідів

ПОЛ/АОС

– прооксидантно-антиоксидантний баланс

ПГ

– протеоглікани .

РДУ

– радіаційне ураження сім’яників
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СкПЗ

– скипидарний простатит

СМ

– сім'яники

СП

– сім’яні пухирці

СРБ

– С-реактивний білок

СТк

– сполучна тканина

CТУ

– серотонінове ураження сім’яників

СХТБ

– синдром хронічного тазового болю

ТБК-АП

– продукти, що реагують з тіобарбітуровою кислотою

Тс

– тестостерон

ХС

– хондроїтинсульфат

ХНП

– хронічний небактеріальний простатит

ХП

– хронічний простатит

ФСГ

– фолікулостимулюючий гормон

ШИК-реакція, – реакція Шифф-йодною кислотою
ШОЕ

– швидкість осідання еритроцитів

цАМФ

– циклічний аденозинмонофосфат

ЦСУ

– цитостатичне ураження сім’яників

РНК

– рибонуклеїнова кислота
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ВСТУП

Актуальність теми. На сьогодні в Україні та світі має місце складна
демографічна

ситуація:

смертність

населення

суттєво

перевищує

народжуваність [1-6]. Однією з причин цього є катастрофічне зниження
репродуктивного потенціалу населення: вагітність у шлюбі не настає у 15-20 %
подружніх пар, серед яких 45 % займають репродуктивні порушення в
чоловіків

[7-9].

Виникнення

останніх

пов’язують

із

запальними

захворюваннями статевих органів, аномаліями їх розвитку, безконтрольним
застосуванням

лікарських

засобів,

гіподинамією,

погіршенням

психоемоційного стану та екологічної ситуації, тощо [8].
З урахуванням особливостей репродуктивних розладів у чоловіків
виділяють секреторні та екскреторні варіанти безпліддя, а також так зване
ідіопатичне

безпліддя,

коли

відсутні

очевидні

причини

порушення

сперматогенезу [7, 8, 10].
Cекреторні причини неплідності в чоловіків насамперед обумовлені
первинним ураженням тестикул, коли існує зниження секреції тестостерону
(Тс) [11-12]. До ексреторних відносять хронічний простатит (ХП), за якого
також відбувається зниження рівня Тс та зростання вмісту естрадіолу (Е2) в
крові, що й призводить до порушення сперматогенезу. Крім того, досить
частою причиною безпліддя в чоловіків може бути варикоцеле, за умов якого
спостерігається стаз крові з розвитком гіпоксії та розладами андрогенестрогенового балансу, що й обумовлює зниження фертилізаційної здатності
сперми [13-22].
Слід зазначити, що ймовірною причиною тестикулярних дисфункцій, у
тому числі ідіопатичної неплідності в чоловіків, можуть бути зміни в сполучній
тканині (СТк), яка більш поширена в організмі і є у всіх органах [9, 23-25].
Зокрема, в паціентів з порушенням функціонального стану СТк досить часто
зустрічаються аномалії статевої системи, такі як варикоцеле та спермоцеле,
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недорозвиненість статевих органів (мікропеніс, гіпоплазія яєчок і простати) та
крипторхізм. А підлітки за дисплазії СТк різного ступеня тяжкості є групою
ризику формування в подальшому порушень репродуктивної функції [9, 23-25].
У той же час на ремоделювання сполучної тканини впливають статеві
гормони. Так, тестостерон прискорює синтез її компонентів, стимулює
фібропластичні реакції [26]. Це свідчить про те, що в пацієнтів із порушенням
функціонального стану сполучної тканини спостерігається так зване «замкнуте
коло»: порушення секреції тестостерону та репродуктопатії викликає зміни у
структурі сполучної тканини, що в свою чергу призводить до порушення
секреції тестостерону та репродуктопатії, яке поглиблює порушеня у структурі
сполучної тканини [27-31].
Сьогодні
гонадотропіни,

для

лікування

антиоксиданти,

безпліддя
вітаміни,

застосовують

антиестрогени,

мікроелементи,

фітопрепарати,

адаптогени, біогенні стимулятори, які не завжди відновлюють репродуктивний
потенціал

хворого

[33-38].

Однак,

враховуючи

асоційовані

механізми

формування порушень репродуктивної системи за безпліддя у чоловіків [12, 31,
39, 40], пошук нових підходів до їх корекції, у тому числі за наявності
дисфункції сполучної тканини, є актуальним.
Велике

значення

антиоксидантного

для

захисту

нормального
[41-45].

Серед

сперматогенезу
засобів,

що

має

система

впливають

на

оксидативний стрес, все більше уваги привертають гетерополісахариди
глікозаміноглікани (ГАГ), що є компонентами сполучної тканини, до яких
належать гіалуронова кислота, гепарин, дерматан-, кератан-, гепаран- та
хондроїтинсульфати (ХС). Дію хондроїтинсульфатів повʼязують зі зменшенням
молекулярних пошкоджень, які викликають вільні радикали і пов'язані з ними
кисневі реагенти [46].
Є дані, що результати досліджень, за яких продемонстровано зменшення
частки

хондроїтинсульфатів

і

збільшення

кератансульфатів

у

складі

глікозаміногліканів репродуктивної системи осіб чоловічої статі, можуть бути
використані для екологічної оцінки районів, в яких припускається ймовірне
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забруднення токсичними поллютантами, внаслідок якого спостерігається
зростання кількості безплідних чоловіків [47]. Відомо, що хондроїтинсульфат
застосовують в якості біологічно активного інгредієнту з метою поліпшення
якості сперматозоїдів під час штучного запліднення тварин [48]. Також
встановлено простато- та гонадопротекторну дію ще одного компонента
молелул глікозаміногліканів – глюкозаміну у формі гідрохлориду [49-53].
Існують

дані,

що

дослідження

спектру

глікозаміногліканів

та

протеогіканів у сироватці крові та сім'яній плазмі можуть бути критерієм
прогнозу фертильності [53].
Тенденція до поширення чоловічого безпліддя передбачає пошук нових
підходів до терапії, зокрема застосування речовин, що впливають на
регенерацію СТк. До них можна віднести біогенні стимулятори (на основі
екстракту плаценти), що також проявляють протизапальну, хондропротекторну,
репаративну, антиоксидантну, імунотропну, антимутагенну, антистресорну та
антикоагулянтну активність [54-56].
Не дивлячись на досить значну кількість проведених досліджень, на
сьогодні не має погодженої думки стосовно впливу андрогенодефіциту у
чоловіків на компоненти сполучної тканини, мало відомостей про її зміни за
впливу запальних процесів чоловічої статевої системи, дії цитостатиків радіації,
ішемічних та інших чинників, а також в джерелах наукової інформації в повній
мірі не висвітлено підходи щодо коррекції цих порушень.
Отже, актуальним на цей час лишається завдання, що вимагає
практичного вирішення чи можуть представники глікозаміногліканів і речовин
природнього походження, які здатні регенерувати структуру сполучної
тканини, розглядатися в якості потенційних коректорів репродуктивних
функцій чоловічого організму за умов різних форм неплідності, асоційованих із
порушеннями структур сполучної тканини.
Таким чином, залишається перелік нез’ясованих питань, а саме – як
представники

глікозаміногліканів

і

речовини

природнього

походження

впливають на головні патогенетичні механізми регуляції сперматогенезу в
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умовах моделювання різних гормонообумовлених варіантів його порушення,
що й визначає актуальність пошуку в обраному напрямі.
Подібні знання необхідні для з'ясування маловідомих ланок патогенезу
асоційованих порушень репродуктивної функції в особин чоловічої статі (в
умовах експерименту – у щурів самців), для розуміння фундаментальних його
механізмів та обгрунтування медикаментозної корекції цих порушень із
застосуванням представників глікозаміногліканів і речовин природнього
походження.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота
виконана у 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 у осіб молодого віку» (№ держреєстрації 0111U000177); «Механізми
розвитку, діагностика та терапія безпліддя у осіб з дисфункцією статевих залоз
та коморбідною патологією» (№ держреєстрації 0116U007259); «Визначення
ролі дефіциту та недостатності вітаміну D в розвитку дисфункції статевих
залоз, обгрунтування підходів до їх терапії» (№ держреєстрації 0119U102387).
Авторка була співвиконавицею всіх 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.
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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.
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
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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 прооксидантноантиоксидантного 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
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(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, розрахунку
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 КраскелаУолліса. 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 Лейдіга 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 Лейдіга 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-
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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.
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
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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 науковопедагогічний

процес

Національного

медичного

університету

ім. О. О. Богомольця, Харківського національного медичного університету та у
науково-дослідний і діагностичний процес клініки професора А. М. Феськова.
Особистий внесок здобувача. Дисертація – особиста наукова праця
здобувача. Автором самостійно здійснено патентно-інформаційний пошук, весь
перелік

експериментальних

досліджень

фізіологічні,

(біохімічні,

імуноферментні, цитологічні, статистичне опрацювання цифрового матеріалу),
сформовано огляд літератури, матеріали і методи, розділи власних досліджень,
узагальнено остаточні результати та сформульовано висновки. Електронномікроскопічні дослідження проводились за консультативної допомоги к.б.н.,
с.н.с. В. П. Невзо рова (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 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
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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 науковопрактичній

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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РОЗДІЛ 1
ЗНАЧЕННЯ ПОРУШЕНЬ СПОЛУЧНОТКАНИННИХ СТРУКТУР У
ФОРМУВАННІ ПАТОЛОГІЇ РЕПРОДУКТИВНОЇ СИСТЕМИ У
ОСОБИН ЧОЛОВІЧОЇ СТАТІ
(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

1.1. Проблема чоловічого безпліддя в Україні та світі
Демографічна ситуація в Україні погіршується протягом останніх
десятиліть – вчені відзначають у країні поширення явища депопуляції.
Чисельність населення скорочується з кожним роком, що є наслідком
негативного

впливу

як

природних,

так

і

антропогенних

факторів;

поглиблюється процес старіння нації, зростають показники демографічного
навантаження; спостерігається скорочення народжуваності, яке може в
перспективі призвести до погіршення трудового потенціалу [57, 58].
Починаючи

з

2013

року,

народжуваність

в

Україні

поступово

скорочувалася. Найбільш різке падіння було зафіксоване в 2015-2017 р.р. [58].
Отже, забезпечення належного демографічного стану – головне завдання для
створення ресурсного потенціалу та здоров’я нації в цілому. Особливо важливе
місце в демографічній політиці належить розвитку медицини та охороні
здоров’я, галузям науки, які досліджують причини та шляхи корекції такого
стану.

Відомо,

що

демографічна

політика

орієнтована

на

ефективне

регулювання процесу відтворення населення. Питома частка факторів, які
обумовлюють депопуляцію, залежить від падіння народжуваності, що має
зв'язок не тільки із соціальними та економічними умовами, а й з погіршенням
репродуктивного здоров’я населення України та високими показниками
репродуктивних втрат, які залежать від великої кількості чинників [59, 60].
Одним із провідних станів, що характеризують погіршення репродуктивного
здоров’я є неплідність або гіпофертильність. Частота безплідних шлюбів
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коливається в межах від 8 до 29 % і не має тенденції до зниження у всіх країнах
світу [61]. У багатьох країнах Європи безплідними є близько 10 % подружніх
пар, у США – від 8 до 15 %, у Канаді – близько 17 %, в Австралії – 15,4 %. В
усьому світі не в змозі зачати дитину більше ніж 48,5 мільйонів пар, і
щонайменше 40-50 % випадків безпліддя пов'язані з чоловічим фактором
[62-65].
Погіршення

показників

сперматогенезу

описують

в

наукових

дослідженнях Данії та Ізраїлю. На жаль, щороку зростає і молодшає популяція
пацієнтів, які мають суттєві відхилення в спермограмі та інші репродуктивні
порушення [61].
Проблема складної демографічної ситуації дуже значуща і для нашої
країни. Так, в Україні частота безплідних шлюбів серед подружніх пар
репродуктивного віку становить більше 15 %. В окремих регіонах цей показник
наближається до двадцятивідсоткового рівня, що визначається як критичний, і
чинить негативний вплив на демографічні показники [66-73]. За даними різних
джерел щорічно у світі приблизно 15-20 % подружь зазнають невдачі за першої
спроби зачати дитину [74, 75].
На думку багатьох вчених, у розвитку порушення фертильності чоловіки
та жінки займають приблизно однакове місце [38, 66, 69, 76-78]. Причиною
відсутності вагітності у 25-30 % випадків є чоловічий фактор, 30-35 % випадків
обумовлені захворюваннями, виявленими в жінки, у 20-30 % випадків
порушення виявляють у чоловіка та жінки (поєднаний фактор), тоді як у
10-15 % подружніх пар етіологія невідома (ідіопатичне безпліддя) [75, 79-82].
З урахуванням відсотків, що припадають на поєднаний фактор, рівень
чоловічого безпліддя значно вищий.
У розвинених країнах участь чоловіків в цьому патологічному процесі
останнім часом зростає, що привертає увагу дослідників. Повідомляється, що
приблизно 31 мільйон чоловіків у всьому світі неплідні [66, 77, 78, 83-85].
У

зарубіжній

науковій

літературі

стан,

який

супроводжується

порушенням репродуктивної функції, визначається такими термінами як
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«sterility»,

«subfertility»,

«idiopatic

infertility»,

що

дозволяє

чітко

охарактеризувати і виділити етіологічний фактор безпліддя та класифікувати
його [75].
Натепер існує загальноприйнята класифікація чоловічого безпліддя, яка
ретельно відображена у «Клінічному протоколі Надання медичної допомоги
хворим із чоловічим фактором безпліддя подружньої пари» [38].
В існуючій класифікації виділяють секреторне (андрогендефіцитне) та
екскреторне, а також поєднане безпліддя (поєднання секреторного та
екскреторного компонентів безпліддя) та інші форми безпліддя, у тому числі й
ідіопатичне (відносне: немає наочної причини безпліддя в сім’ї ні з боку
чоловіка, ні з боку жінки) – виявляється у 5 % подружніх пар. За кордоном
виділяють претестикулярні (вторинний гіпогонадизм), тестикулярні (первинний
гіпогонадизм, варикоцеле, різні ураження яєчок) та посттестикулярні (запальні
стани передміхурової залози, тощо) форми безпліддя [38].
Найбільш частими причинами чоловічого безпліддя, що повязані із
захворюваннями органів статевої системи, є хронічні простатити – 40,6 %,
варикоцеле – 8,3-21,8 %, епідидиміт – 10,5 %, обтураційна аспермія – 6-10 %,
крипторхізм – 4-5 % випадків, тощо [38, 86].
Таким чином, чоловіче безпліддя є глобальною проблемою охорони
здоров'я, соціально-економічною, демографічною, медико-біологічною та
проблемою окремого подружжя в усьому світі та в Україні, а також питанням,
яке потребує подальших досліджень щодо етіології та патогенезу для
підвищення обізнаності про гіпофетильність та пошуку на підставі нових
підходів, методів та засобів лікування цього поширеного патологічного стану
чоловічого організму [63, 64, 77, 78, 84, 87-90].
1.2. Етіологія та патогенетичні механізми розвитку чоловічого безпліддя
Чоловіче безпліддя є мультифакторним захворюванням із переважно
генетичною основою і наявністю причин, що його обумовлюють, а саме –
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імунні та ендокринні патології, урогенітальні інфекції або гіперпродукція
активних форм кисню (АФК), тощо [91-93]. Більше ніж 30 % випадків
безпліддя у чоловіків відносять до ідіопатичних порушень із невідомою
етіологією [92]. У зв'язку з цим особливої уваги набувають дослідження,
спрямовані на з'ясування факторів ризику розвитку ідіопатичного безпліддя,
серед

яких

виділяють

спосіб

життя

(умови

проживання

та

праці,

незбалансована дієта, вживання алкоголю та кофеїну, недостатня або надмірна
фізична

активність,

психоемоційний

стрес,

куріння,

неконтрольоване

використання лікарських засобів та контрацептивів, вибір шкідливого одягу) та
стан навколишнього середовища: біологічні чинники (віруси, бактерії), фізичні
(радіація, електромагнітні хвилі, температурний фактор) і токсичні (пестициди,
токсичні метали, цитостатики, ендокринні дизраптори та інше) [65, 94-100].
Також у повсякденному житті спостерігається негативна дія великої кількості
шкідливих агентів на чоловічу репродуктивну систему, а саме хімічних речовин
(важкі метали, ксеноестрогени, ефіри гліколевої кислоти, що входять до складу
лаків і фарб, пестициди, розчинники, хлорорганічні сполуки) [101-113]. За умов
впливу несприятливих чинників слабкої та помірної дії часто розвивається
феномен інтратубулярного гальмування дозрівання сперматогенного епітелію
на тлі активації клітин Лейдігу [114]. Шкідливі екзогенні навантаження можуть
викликати зменшення кількості сперматозоїдів, зниження їх рухливості,
погіршення

морфології,

спричиняючи

порушення

призводити

до

фертильності,

гормонального
тимчасову

дисбалансу,

або

незворотну

стерильність [72, 115].
Натепер описано пошкоджуючий ефект ендокринних дизрапторів
стосовно

дії

на

гормональну

регуляцію

відтворювальної

функції,

сперматогенез, запліднюючу здатність еякуляту [116-120], а також вважають
його однією з причин виникнення таких вроджених захворювань чоловіків, як
крипторхізм та недорозвинення гормонокомпетентних органів [72, 121-124].
Саме з цими чинниками, що діяли в різні періоди формування організму,
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пов’язують збільшення кількості випадків діагностування даних патологій в
промислових країнах [125].
Важливе місце в порушенні чоловічої фертильності мають особливості
харчування (зменшення в раціоні кількості білків, незамінних амінокислот,
мікроелементів і вітамінів А, С, Е, Д та інше) [72, 126, 127] та можливе
надходження із їжею речовин, що викликають дисрегуляцію гормонального
балансу організму (фітоестрогени, зобогени, обісогени, тощо) [128, 129].
Зростаючою пандемією і поширеною проблемою серед чоловіків
репродуктивного віку є надмірна маса тіла – ожиріння, яке може як викликати,
так і підсилювати чоловіче безпліддя за допомогою ендокринних порушень,
супутніх захворювань і прямої дії на якісні та кількісні параметри
сперматогенезу [130-135]. Вплив ожиріння на стан чоловічої репродуктивної
системи пов’язують із порушенням продукції Тс, терморегуляції яєчок,
оксидативним стресом (ОС), тощо. На фоні розвитку дефіциту андрогенів на тлі
ожиріння підтримується надмірна маса тіла, яка збільшується за рахунок
зниження фізичної активності. Зростання концентрації естрогенів спричиняє
підвищення рівня пролактину, що, у свою чергу, призводить до зниження лібідо
й інтенсивності статевого життя. Це викликає явища застою в статевих органах,
яке

додатково

негативно

позначається

на

репродуктивній

функції

[72, 131-133, 136-138].
Гіподинамія та гіпертермія призводять до порушення будови клiтин
Лейдiга та їх стероїдогенної активностi [24, 72, 116, 139], що може негативно
впливати на процес сперматогенезу. Провідну роль у виникненні розладів
чоловічого репродуктивного здоров’я відіграють шкідливі звички – алкоголь,
тютюнопаління, наркозалежність [140-143]. Тривале зловживання алкоголю
може порушувати сперматогенез і знижувати статеву функцію внаслідок
пригнічення біосинтезу Тс [72, 116, 140, 144, 145], у дорослих щурів гостра дія
етанолу посилює аутофагію в клітинах Сертолі [146]. У чоловіків, які палять,
спостерігається підвищений в чотири-п’ять разів ризик виникнення простатиту
і подальше розповсюдження інфекції, призводячи до розвитку і більш тяжкого
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перебігу цього захворювання та ряду системних патологій, при яких може
знижуватися фертильність [72, 144, 147-151 Паління на фоні деяких
захворювань

статевих

органів,

зокрема

варикоцеле,

значно

погіршує

сперматогенез, а за наявності інших екзогенних факторів – підсилює їх
негативну дію [72, 134, 144].
Дані літератури свідчать, що розвиток репродуктивних розладів у
чоловіків спостерігається в результаті виникнення стресових ситуацій та
хронічного стресу, вторинної невротизації, зумовленої безпліддям та/або
сексуально-поведінковою дезадаптацією у шлюбі [33, 72, 86, 101, 144, 152, 153].
Це пов’язано зі складними регуляторними процесами сперматогенезу,
порушення якого корегуються нейро-ендокринною системою [152, 154-156].
Екпериментальними дослідженнями продемонстровано зміну кількісних і
якісних характеристик сім’яної рідини у особин чоловічої статі за умов впливу
різних видів стресу, що проявлялося як адаптаційними, так і дезадаптаційними
процесами з боку репродуктивної системи [157-160].
Особливу увагу в останні два десятиліття приділяють імунологічним
чинникам безпліддя. Імунологічна форма інфертильності здатна розвиваться
при різного роду запаленнях і травмах. У літературі підкреслюється, що
патологічний процес, який призвів до аутоіммунних порушень, піддається
лікуванню, але самі аутоімунні процеси до терапії резистентні. Крім цього, дані
процеси несуть причинно-наслідковий зв'язок між зниженням фертильності і
утворенням антиспермальних антитіл, які, в свою чергу, виявляються в крові
або еякуляті, виступаючи основним іммунологическим фактором такого виду
безпліддя [62, 72, 103, 117, 152, 161-167].
Порушення чоловічої фертильності можуть виникати не тільки під
впливом

самих

захворювань,

а

й

бути

наслідком

їх

лікування –

медикаментозного, хірургічного або променевого [72, 168-171]. До лікарських
засобів, що можуть негативно впливати на чоловічу фертильність, відносять
цитостатики, гормони та їх антагоністи (естрогени, гестагени, андрогени,
антиандрогени,

гонадотропін,

анаболіки,

глюкокортикоїди,

тощо);
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антибактеріальні препарати у високих дозах – тетрацикліни, аміноглікозиди,
макроліди,

цефалоспорини,

калієву

сіль

пеніциліну,

сульфаніламіди,

нітрофурани; нейролептики, трициклічні антидепресанти, протиблювотні,
антиепілептичні засоби, деякі препарати для лікування серцево-судинних
захворювань – ніфедипін, верапаміл, α- і β-адреноблокатори, гуанетидин,
метилдофа, резерпін, дигоксин, тощо [33, 101, 152, 168, 170, 172, 173].
Секреторну форму безпліддя формують дві основні причини або їх
комбінація. По-перше, до вроджених аномалій відносять анорхізм, монорхізм,
крипторхізм, гіпоплазію яєчок, до захворювань придбаного характеру – орхіти,
епідемічний паротит, постзапальні, посттравматичні, післяопераційні, що
виникли після опромінення, дистрофічні і атрофічні процесси в яєчках,
пухлини і аутоімунні порушення в гематотестикулярному бар'єрі. По-друге,
секреторне безпліддя формується при порушеннях кровообігу в яєчках:
одностороннє або двостороннє варикоцеле, а також системні важкі інфекції та
інтоксикації [61, 163, 174, 175].
Одним із патогенетичних чинників порушення чоловічої фертильності є
запалення. У 50 % пар із незапланованованою бездітністю аномальні параметри
сперми вказують на етіологічну роль у цій проблемі запалення [176-179], що
може бути наслідком порушень не тільки у самих гонадах (гаметах), а й в
інших органах репродуктивної системи, зокрема, ПЗ.
Запалення органів статевої системи – простатити, спостерігають у 5-12 %
безплідних

чоловіків

захворюванням

у

[180].

дорослих

Вони

є

чоловіків,

найпоширенішим

урологічним

розповсюдженність

простатитів

порівнянна з показниками ішемічної хвороби серця та діабету і коливається, за
оцінками різних досліджень, від 11 до 16 %. За даними, близько 50 % чоловіків
відчувають симптоми простатиту протягом усього життя. У пацієнтів із
попереднім діагнозом простатит, ризик розвитку рецидиву становить від 20 до
50 % [181].
Національна класифікація простатитів інституту охорони здоров'я США,
яка була прийнята на міжнародному рівні, включає в себе чотири синдроми:
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гострий

бактеріальний

простатит,

хронічний

бактеріальний

простатит,

хронічний небактеріальний простатит (ХНП), синдром хронічного тазового
болю (СХТБ) та безсимптомний запальний простатит [182].
Наявність простатиту суттєво впливає на якість життя чоловіків [183].
Симптоми простатиту можуть збільшити ризик розвитку доброякісної
гіперплазії передміхурової залози (ДГПЗ), захворювань нижчих сечовивідних
шляхів та раку ПЗ [184]. В ряді досліджень гістологічно підтверджено, що хворі
на простатит мали більш серйозну еректильну дисфункцію (ЕД) [185].
Взаємозв'язок між чоловічою статевою функцією, функціонуванням
простати і СХТБ є складним, і на сьогодні продовжується активно
досліджуватися [186].
Внаслідок ХП нерідко змінюється обмін статевих гормонів, що веде до
андрогенно-естрогенного дисбалансу, до відхилень в утворенні та транспорті
активних метаболітів, до погіршення якісних і кількісних показників сперми –
виникають порушення відтворювальної функції [187-189].
Точний патогенез ХНП та СХТБ не з'ясований, проте простатична
інфекція та запалення можуть бути залучені не як прямі причини, а як
ініціюючі чинники аутоімунної та/чи неврологічної гіперсенсибілізації [190].
Запаленню відводиться значима роль у виникненні та/чи прогресуванні
простатиту і виникненню СХТБ [181, 191].
Одним із маркерів запалення є СРБ. Відомо, що різні причини запальних
процесів по різному підвищують рівні СРБ. Так, при гострих запальних
процесах, особливо бактеріальних інфекціях, сепсисі концентрація СРБ може
перевищувати 300 мг/л. При хронічних запальних процесах концентрація СРБ
зростає незначно, зазвичай не більше ніж 10-30 мг/л. Рівень СРБ, який не
перевищує 10 мг/л, свідчить про наявність запального процесу низької
інтенсивності, і є важливим, наприклад, для оцінки процесів атерогенезу та
стратифікації серцево-судинних захворювань [192], що особливо актуально для
чоловіків зрілого віку, у яких ХП

часто поєднується з метаболічним

синдромом (МС). Метаболічно-гормональні порушення, які характерні для МС,
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відіграють важливу роль у хронізації процесу запалення в ПЗ та являються ще
однією складовою розвитку небактеріального простатиту [193].
В останні роки у патогенезі багатьох захворювань велике значення
приділяється
(АОС)

ОС

[194-196].

та

дисбалансу

Інтенсифікація

процесів
утворення

антиоксидантної
вільних

системи

радикалів,

АФК,

прооксидантів призводить до підвищення проникності та пошкодження
клітинних мембран, пригнічення поділу та регенерації клітин, порушення
внутрішньоклітинного

метаболізму

[195].

Універсальність

процесів

ліпопероксидації дозволяє припустити важливість розвитку ОС стресу як
патогенетичного чинника різних запальних процесів у ПЗ. У багатьох клінічних
та експериментальних дослідженнях встановлено тісний кореляційний зв’язок
між

рівнем

ОС

та

виразністю запалення

[195].

Активація

процесів

пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ) при запаленні ПЗ призводить до
виснаження потужності АОС, внаслідок цього знижується її здатність
регулювати процеси ліпопероксидації та підвищується тканинна альтерація
[194, 195].
Одним із патогенних чинників при усіх формах неплідності у чоловіків, у
тому числі й внаслідок ХП, що призводить до порушення сперматогенезу, є
гіперпродукція АФК в спермі, що визначається як ОС [197, 198]. Накопичення
АФК в спермі призводить до пошкодження мембран сперміїв, фрагментації їх
дезоксирибонуклеїнової кислоти (ДНК) та зниженню їх рухливості [197, 199].
Крім того, при ОС виникає дисбаланс гормонального профілю, що сприяє
розвитку безпліддя у чоловіків [199, 200].
Відомо, що найбільш поширеною причиною чоловічого безпліддя (в
одному з чотирьох випадків) є ідіопатичне порушення якості сперми [13, 116,
200, 201]. У 30 % чоловіків із порушеннями відтворювальної функції
реєструють ідіопатичне чоловіче безпліддя, коли точної причини порушень
дозрівання сперматозоїдів не виявляється. При цьому дійсною причиною
можуть бути невизначені чинники, в тому числі й ураження сполучної тканини
сім’яників [61, 202, 203].
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Все вищенаведене визначає актуальність пошуку способів корекції, у
першу чергу, етіопатогенетичних чинників, що обумовлюють розлади
репродуктивної системи у чоловіків. При лікуванні безпліддя широко
використовуються препарати, які б мали протизапальні та антиоксидантні
властивості,

антибіотики,

нейромодулятори,

альфа-блокатори,

вітаміни,

мікроелементи, левокарнітин, а також фізіотерапія тазової поверхні та
когнітивна поведінкова терапія [198, 204-206].
Нажаль, результати, які стосуються аспектів терапії пошкоджень статевої
системи чоловіків, до сих пір не мають регламентуючого характеру і не
підкріплені принципами доказової медицини, що обмежує їх впровадження в
практичну діяльність [207-210].
1.3. Роль сполучної тканини у розвитку та прогресуванні репродуктивних
розладів
Відомо, що СТк належить провідна роль в організмі як компоненту всіх
органів, який займає 50-80 % від маси тіла. Вона виконує 5 найважливіших
функцій: біомеханічну, трофічну, бар'єрну, пластичну і морфогенетичну.
Структурними елементами СТк, що розвивається з мезенхіми, є клітини:
фібробласти та їх різновиди (кератобласти, остеобласти, хондробласти),
одонтобласти; огрядні клітини (лаброцити); макрофаги (гістіоцити) і матрикс
(волокна колагену, еластину і основна речовина) [211-214]. Фібробласти
продукують глікозаміноглікани (ГАГ), що функціонують в організмі як окремі
макромолекули і як складові інших компонентів міжклітинного матриксу, а
також протеоглікани (ПГ) і глікопротеїни, синтезують ретикулярні, еластинові
волокна, колагени регулюють стабільність цих елементів. Механізм дії ГАГ
спрямований на пригнічення дії протеолітичних ферментів, кисневих радикалів,
медіаторів запалення, процесів апоптозу та поліпшення мікроциркуляції,
регуляції проліферації клітин. Тучні клітини секретують гістамін, гепарин,
дофамін, серотонін, регулюють проникність основної речовини, беруть участь в

42
імунній відповіді та метаболізмі колагену, впливають на згортання крові та
обмін жирів. Макрофаги – це клітини, здатні до фагоцитозу, секретують
ферменти, транспортні білки, простагландини, лейкотрієни, кисневі радикали,
беруть участь в імунних і запальних реакціях, виконують бар'єрну функцію
[211-214].
СТк розділяють на пухку, щільну, кісткову та хрящову. Між епітелієм та
СТк деяких органів (у шкірі, легенях, кишечнику і урогенитальному тракті) є
базальна мембрана (тонкий шар міжклітинної речовини), яка складається з
мережі ретикулінових волокон. На думку авторів, базальна мембрана виконує
багато функцій, серед яких – еластична опора органів і тканин, бар'єр для
фільтрації та дифузії речовин. Вона утворюється в результаті діяльності як
клітин епітелію, так і поряд розташованої СТк [215]. Базальна мембрана
складається з пластинки, що включає аморфну речовину, в якій містяться
глікопротеїни, ПГ і ГАГ. Глікопротеїни (фибронектин і ламінін) виконують
роль адгезивного субстрату, за допомогою якого до мембрани прикріплюються
епітеліоцити. Важливу роль у цьому відіграють іони Кальцію. Крім того,
глікопротеїни індукують проліферацію та диференціювання епітеліоцитів під
час регенерації епітелію. ПГ та ГАГ створюють пружність мембрани і
характерний для неї негативний заряд [215].
У чоловічій статевій системі СТк також широко представлена та має
значущу роль у її функціонуванні. Функція сім’яників полягає в утворенні,
депонуванні і виведенні сперматозоїдів та продукуванні чоловічих статевих
гормонів за участю інтерстеціальних клітин. Сім’яники вкриті серозною
оболонкою, під якою розташована білкова оболонка, що представлена щільною
неоформленою СТк. Потовщення білкової оболонки на бічних поверхнях
утворює

середостіння,

від

якого

відходять

у

радіальному

напрямку

сполучнотканинні перегородки і розділяють залозу на часточки [216-221].
Між канальцями знаходиться пухка волокниста СТк – інтерстицій, до
складу якої входять відомі cполучнотканинні елементи, інтерстиційні клітини
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(клітини Лейдіга), що продукують чоловічі статеві гормони (Тс і його похідні),
та судини.
Інтерстиціальна СТк у сім′яниках щурів займає 15,7 [222]. На відміну від
інтерстицію яєчок інших ссавців і людини, в інтерстиціальному просторі гонад
щурів основний обсяг займають лімфатичні синуси [223, 224]. Крім
лімфатичних синусів, в інтерстиції яєчок щурів розташовується велика
кількість артеріол. У деяких дослідженнях [225, 226] вказується на наявність в
сім’яниках цих тварин численних артеріол (артеріальних анастомозів), які
формуються в міжканальцевій сполучній тканині, що пояснює їх масову
присутність на зрізах інтерстицію.
Клітини Сертолі (сустентоцити, або підтримуючі клітини) розташовані в
сперматогенному епітелії, на базальній мембрані між сперматогоніями та
обернені верхівками до просвіту сім’яної трубочки [220, 222, 227-229].
Підтримуючі

клітини

приймають

участь

в

утворенні

гематотестикулярного бар'єру, який є одним із різновидів гістогематичних
бар'єрів. За складністю будови і вибіркової проникності він подібний до
гематоенцефалічного та гематоофтальмічного бар'єрів До морфологічних
елементів гематотестикулярного бар'єру відносять: ендотелій капілярів;
базальну мембрану ендотелію; перицити, що мають виражену фагоцитарну
активність і розташовуються в рошаруваннях базальної мембрани; прошарки
інтерстицію (а саме пухкої волокнистої СТк); власну оболонку звивитистих
сім’яних трубочок; базальна мембрана епітеліосперматогенного шару; клітини
Сертолі [220]. До функцій гематотестикулярного бар'єру відносять: створення
мікрооточення для статевих клітин на різних стадіях дозрівання; забезпечення
транспорту поживних речовин; запобігання потраплянню пошкоджуючих
факторів; попередження аутоімунних реакцій. В яєчках, окрім сперматогенезу,
відбувається синтез чоловічих статевих гормонів, за продукцію яких
відповідають

інтерстиційні

клітини

Лейдігу.

Вони

розташовані

у

сполучнотканинних прошарках часточок яєчок. Клітини мають великі розміри,

44
округлу форму, слабооксифільну цитоплазму, добре виражену агранулярну
ендоплазматичну сітку та мітохондрії [220, 230, 231].
У ПЗ міжтканинна взаємодія епітелію – стромального мікрооточення
підтверджено у работах багатьома авторами [232-244]. У стромальне
мікрооточення ПЗ щурів входить сполучнотканинний компонент, а саме
інтерстиціальна СТк, локалізована між ацинусами і протоками, і фіброзном'язовий компонент, який представлений гладкими міоцитами і волокнами
стромального шару [232, 238, 240, 242, 245-248]. Сполучнотканинний
компонент строми простати представлений невеликою кількістю фібрилярних
структур, кровоносними судинами. Фарбування препаратів за методом ВанГізона виявило, що серед фібрилярних структур переважають колагенові
волокна [238]. У стромальному шарі, що оточує ацинуси і протоки, крім
колагенових волокон у невеликій кількості присутні еластичні волокна. У
стромальному мікрооточенні відзначається висока активність ШИК (РАS) –
реакції (реакція Шифф-йодною кислотою), що обумовлено наявністю в
екстрацелюлярному матриксі ГП, таких як ламінін і фибронектин [243,
249-252].
Існує точка зору про прозапальну роль тучних клітин, згідно з якою вихід
у СТк біологічно активних речовин, що продукуються цими клітинами,
збільшує проникненість судин і створює умови для активації запального
процесу [232, 253, 254]. Поява фіброзу у сполучнотканинній стромі ПЗ щурів є
універсальною

реакцією

у

відповідь

на

дію

різноманітних

факторів

зовнішнього середовища [238, 255-257], які забезпечують адаптацію органів
репродуктивної системи до змін навколишнього середовища.
Все вищенаведене вказує на провідну роль СТк, яка набільш поширеною
в організмі і міститься у всіх органах. Тому зміни у СТк можуть бути
серьозними причинами для виникнення різних дисфункцій, у тому числі
статевої системи [26].
Найбільш вивченим у цьому плані є жіночий організм. Так, роботи
О. Г. Кудінової (2007) доводять перевагу соматичних захворювань на тлі
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системних змін у СТк за порушеної менструальної функції, як у дівчатпідлітків, так і в їх матерів в анамнезі в період пубертатного віку [258]. Однією
із причин жіночого безпліддя, частота якого у 2013 році зросла на 12,6 % до
рівня

2012 року,

вважають

недиференційованою

зростання

дисплазією

СТк

патології
достовірно

СТк.

У

жінок

частіше

із

виявлена

альгодисменорея, хронічні запальні захворювання органів малого таза
[259-261].
Також є дані, хоча й іноді суперечливі, стосовно вкладу СТк у розвиток
багатьох

патологічних

процесів

в

репродуктивній

системі

чоловіків,

порушеннях секреції Тс та сперматогенезу [262]. У свою чергу, статеві гормони
впливають

на

процеси

ремоделювання

СТк:

естрогени

підвищують

внутрішньоклітинний вміст води, Тс викликає проліферацію фібробластів та
синтез ними компонентів СТк [26]. Враховуючи, що за умов усіх варіантів
неплідності в чоловіків існує андрогенодефіцит різного ступеня виразності [8],
зниження рівня Тс може негативно впливати на стан СТк [26, 263-265]. Проте, в
андрологічній та акушерсько-гінекологічній практиці необгрунтовано мало
приділяється

уваги

порушенням

метаболізму

СТк

та

її

впливу

на

репродуктивний потенціал.
Особливу увагу привертає висока розповсюдженість дисплазії СТк,
частота якої сягає від 26 до 68,8 %, а окремі її прояви зустрічаються до 80 %
[262]. Дисплазія СТк характерізується дефектами структур ії основної
речовини.

Це

детерміновані

зміни

глікопротеїдів,

ПГ,

колагенових,

еластинових фібрил і фібробластів [9]. Недиференційована сполучнотканинна
дисплазія формує хронічні та рецидивні запальні процеси [266-268], які
впливають і на чоловічу фертильність. Відомо, що підлітки, із генетичною
дисплазією сполучної тканини різного ступеня тяжкості є групою ризику
формування в подальшому порушень репродуктивної функції [30, 269].
До теперішнього часу не існує єдиної думки щодо того, чи є
недиференційована дисплазія СТк захворюванням. Ряд авторів вказують, що ці
порушення у функціонуванні СТк – це патологічний стан, який можна вважати
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захворюванням, коли виникають клінічно значущі ураження органів і систем
[270].
Простежена клінічна маніфестація гіпогонадизму в сукупності ознак
диспластичних змін СТк. На думку Б.Н. Жиборев та співавторів у 2007 році,
варикоцеле та гіпогонадизм є диспластикозалежими станами з високим
ризиком розвитку чоловічої неплідності. Вважають, що в пацієнтів із
безпліддям і варикоцеле раціонально враховувати таку етіологію і патогенез
тестикулярної

недостатності.

Подібна

діагностика

заснована

на

міждисциплінарному підході до проблеми і, на думку дослідників, є важливою
під час лікування даної групи пацієнтів [271-275].
З порушенням формування сполучнотканинних структур, а саме колагену
венозної

стінки,

пов'язаний

розвиток

варикоцеле.

Ознаки

варикоцеле

з’являються в період статевого дозрівання.
Варикоцеле зустрічається у 15 % чоловіків у загальній популяції та у
25-35 % та 50-80 % чоловіків, що страждають на первинне та вторинне
безпліддя відповідно. До факторів, що сприяють розвитку та рецидиву
варикоцеле, відносяться аномалії венозного дренажу та порушення відтоку
крові від яєчок, анатомічні особливості вен яєчкових та передміхурових
сплетень ПЗ, фізичне навантаження [27, 73, 276-288]. При цьому відбувається
зменшення сперматогенезу, яке пояснюється венозним стазом у яєчках, що
призводить

до

локального

гематотестикулярного

бар'єру,

підвищення
зниження

температури,
біосинтезу

Тс

пошкодження
за

рахунок

пошкодження клітин Лейдігу, уповільнення синтезу і транспорту протеїнів і
порушення функції підтримуючих клітин. Порушення стану гонадних вен
проявляються, в основному, змінами гладком'язових клітин, диспластичними
порушеннями

ендотелію

та

сполучнотканинних

структур,

збільшенням

колагенових і деградацією еластичних волокон. Дисбаланс між різними типами
колагену в судинній стінці (особливо типів I та III) також призводить до
слабкості стінок судин. Іншими важливими механізмами є дисфункція клітин
гладкої мускулатури з подальшим надмірним внутрішньоклітинним синтезом
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та внутрішньом’язовим фіброзом та дисбалансом системи протеаз через
надвиробництво металопротеїназ.

Вказані патогенетичні механізми, які

призводять до безпліддя, досить докладно висвітлені в літературі [277, 286,
289-291].
При

дослідженні

гістоструктури

та

ультраструктури

яєчок

при

варикоцеле продемонстровано зменшення діаметра звивистих канальців у
середньому до 30 % і потовщення власної оболонки канальців за рахунок
розростання колагенових волокон СТк. У більше ніж 78 % спостережень
показано зменшення кількості сперматогенного епітелію, а також виражені
якісні зміни клітинних елементів, зокрема, мітохондрій, ядер, комплексів
Гольджі. Найбільш характерні зміни мікроциркуляторного русла проявлялися у
вигляді звуження просвіту судин за рахунок збільшення обсягу та деформації
ендотеліальних клітин [288, 292, 293].
При експеримантальному моделюванні варикоцеле, проведеному на
щурах та собаках, також описано достовірне зменшення площі, периметра,
діаметрів клітин Сертолі та їх ядер, а також їх секреторної активності, які
корелювали зі збільшенням термінів експерименту. Застій крові в венах
сім'яників у щурів, отриманий при моделюванні варикоцеле, призводив до
зменшення маси сім'яників, кількості звивистих сім'яних канальців, кількості
статевих клітин і розмірів клітин Сертолі, що відповідало аналогічним змінам
при варикоцеле у людини [288, 294-299]. Параметрами ефективності моделі при
цьому

вважали

збільшений

кровоток

у

венах

сім'яників,

підвищена

температура, зниження концентрації та рухливості сперматозоїдів, а також
зниження інтратестикулярного рівня тестостерону [286, 288, 295, 300].
Із порушенням обміну в СТк вчені пов’язують розвиток не тільки
варикоцеле та спермоцеле [9], а й недорозвиненість статевих органів
(мікропеніс, гіпоплазія яєчок і простати) та крипторхізм [301]. Будь-які
варіанти крипторхізму, як однієї з причин чоловічого безпліддя, мають ознаки
дисплазії СТк в 90 % [302].
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В даний час з'явилися публікації про роль екзогенних факторів у розвитку
дезорганізації СТк. До них відносяться несприятлива екологічна ситуація,
неадекватне харчування, стреси [72, 73, 77, 98, 99, 128, 303]. Набір фенотипових
і клінічних симптомів при недиференційованій дисплазії СТк обумовлений
виразністю структурно-функціональних порушень твердої і пухкої СТк і
ускладненнями, що формуються в процесі онтогенезу. Однак визначення
істинної частоти даної патології в популяції ускладнене, оскільки зміни у СТк
можуть проявлятися малопомітними клінічними ознаками і не асоціюватися з
порушеннями її функціонування [73, 304, 305].
Відомо, що СТк постійно оновлюється, вона перебудовується у відповідь
на

навантаження

і

пошкодження.

Стан

сполучнотканинних

структур,

інтенсивність біосинтезу фібробластів залежать від багатьох факторів. Серед
них: спадкові, гормональні (зміни концентрації андрогенів, естрогенів,
прогестерону й інших гормонів, в процесі старіння, при різних видах
гормональних

порушень,

тощо)

[306].

Вивчення

чутливості

окремих

компонентів СТк до гормональної дії має науковий інтерес, це пов'язано з
актуальною проблемою пошуку механізмів регуляції системних реакцій СТк. У
літературі є відомості і про вплив на функції клітин СТк гормонів надниркової
залози, щитовидної залози, підшлункової залози [307-311].
Під впливом пошкоджуючих чинників в пухкій волокнистій СТк
відбуваються структурні перебудови, спрямовані на збереження динамічної
рівноваги між окремими її компонентами [263, 312-323]. В процесі адаптації до
екстремальних впливів провідна роль належить гормональній регуляції
обмінних процесів і фізіологічних функцій [324, 325].
Активну участь у метаболічних і репаративних процесах не лише
сполучної, а й м’язової та епітеліальної тканин приймає хондроїтинсульфат
(ХС) – один із представників ГАГ [326, 327].
Наявність

асоційованих

механізмів

формування

порушень

репродуктивної системи при безплідді у чоловіків, доводить актуальність
вивчення впливу андрогенодефіциту, запальних процесів, дії цитостатиків,
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радіації, ішемічних та інших чинників на компоненти СТк, а також доцільність
пошуку нових підходів до корекції порушень за наявності аномальних змін
стану СТк [12, 38-40, 327-330].
1.4. Протеоглікани та чоловіча репродуктивна система
Протеоглікани
відрізняються

є

найвищим

різновидом
(50-85 %)

вуглеводно-білкових
вмістом

вуглеводів

комплексів
серед

і

всіх

глікопротеїнів. Однією з особливостей спермоплазми людини та щурів є висока
концентрація ПГ – структур СТк [331, 332].
Подібні ПГ містяться в тканинах, гомологічних за своїм походженням і за
законом "біохімічної гомології". Вони здебільшого тканиноспецифічні, але не
видоспецифічні. Кожен з ПГ виконує свою функцію, тому їх профілі одних і
тих самих тканин мають більше схожості у різних видів тварин, ніж ПГ різних
органів одного виду. Це дає право вважати дослідження структури та вмісту ПГ
унікальним критерієм в різних експериментах [333].
Група

багатофункціональних

сполучнотканинних

сполучень

позаклітинного матриксу, що складаються з центрального білка ковалентно
пов'язаного з одним або кількома полісахаридними ланцюгами ГАГ,
називаються ПГ. Їх вуглеводні ланцюги максимально сульфатовані і мають
максимальний негативний заряд. Ця обставина служить причиною для
зв'язування великої кількості молекул води [334, 335]. У ПГ полісахаридні
ланцюги ковалентно пов'язані з протеїном, розташованим у в центрі молекули.
Вуглеводи в молекулах ПГ, на відміну від глікопротеїнів, представлені
мукополісахаридами (ХС, дерматансульфатом, кератансульфатом, гепарансульфатом і гепарином). До ПГ іноді відносять вуглевод-білкові стійкі
комплекси, пов'язані нековалентними зв'язками, які утворюються без участі
ферментів. Вони мають стандартне для ПГ співвідношення вуглевод-білок,
центральне розташування білка і містяться на поверхнях таких клітин, як
ооцити і сперматозоїди [336]. Наявність такого структурного розмаїття
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приводить і до надзвичайної функціональної різноманітності ХС. Вони беруть
участь в регуляції росту, розвитку, клітинної проліферації, регулюють
активність

факторів

росту.

Для

ПГ

базальних

мембран

характерна

гетерогенність [337]. ПГ виконують не тільки структурні і гідродинамічні
функції в тканинах, але також і беруть участь в різних регулюючих ефектах.
Показана роль ПГ в міжклітинній взаємодії і в формуванні не менше двох видів
епітеліальних шарів. R. Sanderson та M. Bernfield дослідили дві різні молекули
ПГ [338]. Перший ПГ поверхні клітин, веде себе як трансмембранний білок,
який має два гепарансульфатні ланцюги і ланцюг ХС на його позаклітинній
частині. Він бере участь у формуванні багатошарового епітелію [339, 340].
У позаклітинному матриксі і на поверхні клітин зосереджена значна маса
ПГ, які містяться також у цитоскелеті [341, 342], ядрі [343], і в секреторних
гранулах [344]. Дані вказують, що із загальної кількості ПГ, що містяться в
мембранах культуральних фібробластів людини, гіалуронова кислота становить
40 %, ХС – 35% і гепарансульфат – 25 % [345].
У ядрі клітини ПГ беруть участь в організації матриксу і в регуляції
активності хроматину. Всі ГАГ мають в своєму складі сульфати і карбоксильні
групи. Вони створюють іонні зв'язки і захоплюють величезну кількість води
[346, 347].
Сьогодні вже доведено, що ПГ крім структурних і гідродинамічних
функцій в тканинах, є активними учасниками численних процесів регуляції і
координації метаболічних реакцій [47, 48, 53, 348, 349]. У сім’яниках
перитубулярні клітини і клітини Сертолі здатні синтезувати в культурі тканини
компоненти екстрацелюлярного матриксу [350]. In vitro саме він впливає на
формування тестикулярного шнура і розвиток статевих клітин. Аналізуючи
різні дослідження в цьому напрямі, вчені припускають, що синтез ПГ, як
одного з основних компонентів позаклітинного матриксу, займає важливе місце
в сперматогенезі [351].
Високі концентрації ПГ містить спермоплазма – за різними даними
приблизно 0,77-0,82 мг/мл. ПГ сім’яної плазми приблизно на 70 % складаються
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із ХС і на 30 % з гепаран- та хондроїтинсульфатів. Між числом патологічних
форм сперматозоїдів і ХС, а також гіалуроновою кислотою ряд дослідників
показали негативну кореляцію

(r = -0,43 та -0,56 відповідно). Частка

запліднених ооцитів(in vitro) була достовірно більше за концентрацій ПГ від
0,65 мг/мл і вище [352, 353].
Cоматичні клітини яєчка щура синтезують два типи ПГ, які містять такі
глікозаміногліканові

ланцюги:

гепаран-хондроїтин

та

хондроїтин-

дерматансульфат [354, 355].
Відсоток запліднення ооцитів in vitro був вірогідно вищій при
концентраціях ПГ від 0,64 мг/мл і вище [356, 357].
Показано важливу роль ПГ у синтезі Тс очищеними клітинами Лейдіга, як
у статевонезрілих, так і дорослих щурів. Це відображається в зміні концентрації
холестеролу, його внутрішньоклітинному перерозподілі, етерифікації, що
впливає на зміну рівня циклічного аденозинмонофосфату (цАМФ), як одного з
важливих месенджерів гормональної дії [358]. Доведено й регулювання синтезу
ПГ і гіалуронату шляхом підвищення рівня внутрішньоклітинного цАМФ в
перитубулярних клітинах яєчка статевонезрілих щурів [358–360].
Вище наведені факти демонструють, що причинами чоловічої неплідності
можуть виступати різні чинники, але в останні роки з’явилися публікації, які
вказують, що порушення обміну аміноцукрів гексозамінів (до яких належить й
глюкозамін і які є складовою частиною ГАГ) в організмі ймовірно призводять
до гормонального дисбалансу в організмі. Саме це, викликає трансформацію
вуглеводних детермінант сперматогенного епітелію, що впливає на зміну
вмісту гліканів у складі секрету протоки придатку, а потім спричиняє
незавершеність процесів кінцевого глікозилювання глікополімерів та виступає
дестабілізуючим чинником життєздатності сперматозоїдів [361].
Доведено, що поверхня сперматозоїдів вкрита матриксом із оліго- та
дисахаридів, які здатні до трансформації під час запліднення. Перерозподіл
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сім’явивідними шляхами, а також після еякуляції безпосередньо у статевих
шляхах

жінки.

глікокон’югатів

Сперматозоїди

з

порушеною

структурою

розпізнаються

імунокомпетентними

поверхневих

клітинами

жіночих

статевих шляхів, знищуються та елімінуються [360, 361].
Існують дані, що зміни у плазматичній мембрані, які відбуваються in vitro
під час капацитації та акросомальної реакції, супроводжуються наявністю
специфічних глікопротеїдів. Доведено, що глюкозамін (структурний компонент
хондроїтину), входить до складу білків сімейства глікоделінів та впливає на їхні
функції. Так, глікоделін-S забезпечує передчасну капацитацію сперматозоїдів
під час проходження сперми через шийку матки. Глікоделін-F забезпечує
зв’язок «сперма-ооцит» у процесі переміщення у фаллопієвих трубах та
індуковану прогестероном передчасну акросомальну реакцію сперматозоїдів.
Взаємодія сперматозоїда і яйцеклітини реалізується за умов стереохімічної
відповідності вуглеводних детермінант поверхні яйцеклітини та активних
центрів ендогенних лектинів сперматозоїдів

[361]. Глікоделін-С, який

розташовується на поверхні голівки сперматозоїда, підсилює його з’єднання з
яйцеклітиною [362].
Встановлено ймовірну участь ПГ у регуляції активності фосфодіестерази
та реактивності фолікулостимулюючого гормона (ФСГ) [363]. ПГ, які
синтезуються клітинами Лейдіга при інкубації культури тканини сім’яників
щурів із міченим H3-глюкозаміном та S35-сульфатом, причетні до регуляції
функціонування сім’яників [364].
У дослідженні багатьох авторів встановлено вплив ПГ до регуляції
функціонування клітин Сертолі [365-367]. Фактор дозрівання та росту
фібробластів регулює різні біологічні функції клітин Сертолі. Доведено, що ПГ
потрібні як кофактори для передачі сигналів цього фактору. У роботах
зроблено узагальнення, що ПГ є партнерами та мішенню для чинника росту
фібробластів у клітинах Сертолі щурів [368]. У сім’яних канальцях клітини
Сертолі
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Як показано раніше, міжклітинна передача сигналів і клітинна адгезія
потребують присутності ПГ у мембранах. Саме у клітинах Сертолі відбувається
диференційоване регулювання ПГ у статевонезрілих щурів. Головним
регулятором функції цих підтримуючих клітин є ФСГ, під впливом якого
підвищується внутрішньоклітинний синтез цАМФ та активується транспорт
кальцію. У молодих щурів у клітинах Сертолі при дії ФСГ через його вторинні
посередники

(збільшення

клітинного

кальцію)

внутрішньоклітинних

здійснюється

цАМФ

регуляція

та

експресії

внутрішньоматричної

рибонуклеїнової кислоти (РНК) ПГ. Отже, у клітинах Сертолі регулювання
синтезу матричної РНК ПГ залежить як від них самих, так і від стадії розвитку
клітин Сертолі [369].
Необхідною умовою для взаємодії між сперматозоїдами та епітелієм, що
вистилає маткові труби, є тісний контакт між ними. Сперматозоїд-епітеліальні
взаємодії відбуваються за механізмом лектин-вуглеводного впізнавання [370].
Відкриті і гнучкі олігосахаридні ланцюги ПГ епітеліальних клітин можуть
захоплювати сперматозоїди і утримувати їх в безпосередній близькості від
епітелію [371]. DeMott R.P. та співавтори, досліджуючи in vitro пригнічення
взаємодії між сперматозоїдами та овідуктальними клітинами визначили
конкретні сигнальні цукри у різних видів тварин. Кінцеві сіалові кислоти від
бокових ланцюгів ГАГ пригнічують взаємодію між сперматозоїдами та
овідуктальними клітинами хом'ячка [372]. Сіалові кислоти було залучено в
систему розпізнавання у щурів [373]. Сперматозоїди великої рогатої худоби
зв'язуються

на

трисахаридом

перешийку

шляхом

взаємодії

з

Lewis-альфа-подібним

(N-ацетил-4-O-альфа-L-фукоза-3-O-бета-D-галактози-

глюкозамін), що містять фукозу на α-1, 4 зв'язку [374]. У свині, створення
овідуктального пулу сперматозоїдів забезпечує їх високу спорідненість до
маннозних

олігосахаридів

з

N-типом

глікозилювання

[375]. Виявлено

невеликий фукоза-зв'язуючий білок, який сприяє взаємодії сперматозоїдів із
овідуктальним епітелієм [376]. Після виділення, очищення та аналізу з'ясовано,
що він є частиною великого гепарин зв'язуючого білка сім’яної плазми великої
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рогатої худоби, який безпосередньо після еякуляції зв'язується з мембраною
сперматозоїдів і викликає в капацитацію бичачої сперми [48, 53, 377-379].
Є дані, що ПГ поверхні сперматозоїдів відіграють вирішальну роль в
якості протидії рецепторів для олігосахаридних гілок глікопротеїнів zona
pellucida ооцитів. Так, наводяться основні структурні характеристики білка
AQN-1

із

спермоплазми

кнура.

Можливо

він

належить

до

групи

спермадгезинів, тому що містить поліпептидні домени, гомологічні з білками
спермоплазми

биків,

коней,

чоловіків.

Мічений

флюоресцеїном

білок

специфічно зв'язується з поверхнею ооцитів. До цієї реакції здатний вільний
AQN-1. Після інкубації з сперматозоїдами цей білок сорбується в апікальній
зоні і також здатний до зв’язування з ооцитами [380].
Секреторні білки – спермадгезіни синтезуються в чоловічих статевих
органах свиней, коней і бика. Вони є основними продуктами сім’яної плазми і
виявилися частково пов'язаними з поверхнею сперматозоїдів. Структура
спермадгезінов була ретельно досліджена і містить Гал бета (1-3) -GalNAc і Гал
бета (1-4) -GlcNAc послідовності в O-зв'язку, і N-зв'язку з ГАГ. Це
багатофункціональні білки, містять сульфатовані ГАГ і здатні зв'язувати
фосфоліпіди і інгібітори протеаз. Доведено, що вони можуть бути задіяні на
різних етапах запліднення. Показано, що ці ПГ утворюють захисний шар
навколо акросоми головки сперматозоїда, можливо запобігаючи передчасну
акросомальної реакцію. Вони є важливими й на початковому етапі зв'язування і
розпізнавання між сперматозоїдом і яйцеклітиною [47, 48, 53, 381-383].
Експериментально встановлено, що введенні ззовні до сперматозоїдів при
проведенні реакції капацитації моносахариди маноза та N-ацетилглюкозамін
викликають часткову акросомальну реакцію, морфологічні трансформації та
здатність запліднити ооцит [384].
У

сперматозоїдах

людини

показана

спроможність

глікопротеїдів

активувати кальцієві канали. Зумовлене манозою збільшення кальцію може
моделювати перебіг акросомальної реакції [385].
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Є наукові дані щодо переваги ГАГ в органах статевої системи та
додаткових статевих залозах [386, 387]. Епітеліальні клітини ПЗ і сім’яні
пухирці (СП) щурів включали мічений ацетил-D-глюкозамін [388].
Такими дослідниками, як Qiwang Xu, Junkang Liu, Letao Yuan (2006) було
запропоновано лікарські засоби, активною речовиною яких був хітозан або
одержані іншим шляхом різноманітні солі N-ацетил-D-глюкозаміну. Основною
перевагою таких препаратів є відсутність токсичного та канцерогенного
ефекту. Отже при терапії цим засобом 32 пацієнтів, у яких неодноразово
лікували сексуальну дисфункцію, протягом двох тижнів перорально у вигляді
капсул (500 мг на добу) і спиртового розчину в концентрації 50 мг/1000 мл
(10 мл на добу) виявилося, що стан 23 пацієнтів нормалізувався, у семи
чоловіків він змінився від тяжкого та середньотяжкого ступенів до легкого, у
двох хворих результатів покращення не відмічалося (один з них був віком
старше 70 років, інший отримав лікування з приводу пухлини простати).
Позитивний терапевтичний ефект був стійким і довготривалим [360, 389].
Експериментально

доведено

простатопротекторну

та

гонадопротекторну

активність відомого компонента ГАГ – глюкозаміну гідрохлориду [390],який
позитивно впливає на сперматогенез щурів при його порушенні в результаті дії
серотоніну та при скипидарному ураженнях простати. При цьому в
дослідженнях гормонального фону інтактних самців не виявлено достовірних
змін у рівні Тс та Е2, що свідчить про відсутність гонадотоксичної дії
глюкозаміну гідрохлориду та негативного впливу на синтез статевих гормонів
[391]. Однак в цих експериментах не було досліджено етіопатогенетичну роль
детермінуючих ланок взаємозв’язку порушення стану СТк з гормонально
обумовленими дисфункціями чоловічої репродуктивної системи.
Існують повідомлення про можливість вдалого застосування глюкозаміну
для лікування раку простати, оскільки він інгібує проліферацію простатичного
епітелію [392].
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Сульфатуваний ГАГ, а саме – гепарансульфат, що входить до складу ПГ
сім’яної плазми бика, викликає деконденсацію ядер сперматозоїдів в 2,64 рази
частіше контролю [393].
Є дані, що хронічна інтоксикація (наприклад: газом, який містить сірку),
призводить до зниження синтезу ПГ епідідімісу і сім'яників (СМ) щурів, яка
проявляється в зменшенні числа електрофоретичних і хроматографічних
фракцій ПГ, а також відносному збільшенні частки кислих фракцій, що містять
підвищену кількість сульфатів. Аналіз вуглеводного компоненту показав, що
під впливом хронічного впливу цього ж газу зменшується частка ХС і
збільшується частка кератансульфатів в тканини сім'яників і придатків щурів.
Дослідження спектру ПГ в сироватці крові та сім'яній плазмі може бути
критерієм прогнозу фертильності [47, 48, 53].
Отже, все вищеозначене дає підставу вважати, що присутність ГАГ в
органах чоловічої статевої системи та спермоплазмі позитивно впливає на
репродуктивну функцію чоловіків, і свідчить про перспективність цих
досліджень з метою пошуку та розробки ефективних комплексних лікарських
засобів на основі ГАГ.
Існує багато експериментальних і кліничних досліджень щодо відомого
ГАГ - ХС. Доведений їх вплив на різні патогенетичні ланки захворювань.
Так, встановлено, що ХС є основними інгібіторами міграції нейронів
[394], а саме ця властивість може полягати в основі зменшення проявів болю
при патології.
Крім цього, ХС здатні знижувати активність матриксної металопротеїнази
та

чинити

антиангіогенну

дію

[395,

396].

Відомо,

що

матриксні

металопротеїнази є деградантними ферментами екстрацелюлярного матриксу
та їх активність підвищюється за запалення і корелює з рівнем СРБ [397].
Антиангіогенна дія ХС також сприяє зменшенню гіперемії, стазу та
надходження лейкоцитів у вогнище запалення, що дуже важливо для
пригнічення запальної фази альтерації та зменшення болю.

57
Застосування ХС (додавання в сперму 0,05 % розчину) з метою
поліпшення якості сперматозоїдів при штучному заплідненні свиней показало
найкращий результат [398].
Хондроїтинсульфати пригнічують активність ферментів, що руйнують
СТк, зокрема дію панкреатичної ліпази та уповільнюють всмоктування жирів в
кішечнику. В результаті його тривалого застосування спостерігається зниження
рівнів гіперліпідемії і гіперхолестеролемії та навіть зниження маси тіла. ХС
володіючи структурною схожістю з гепарином, перешкоджає утворенню
фібринових тромбів у мікроциркуляторному руслі [399]. Вони виступають
стимуляторами вироблення мукополісахаридів - компонентів позаклітинної
речовини, що мають значення для нормального функціонування організму в
цілому. . Крім того, ХС беруть участь у процесах формування кісткової тканини
і зв'язок, а також зміцнюють стінки судин, знижуючи вміст холестеролу. Для
людей, що ведуть активний спосіб життя, ХС корисні тим, що здатні значно
підвищувати міцність СТк [400-404].
Сьогодні для застосування у клінічній практиці є як самостійні, так і
комбіновані лікарські засоби або біологічно активні харчові добавки на основі
ХС. Але основне фармакологічне призначення ХС полягає у протизапальній дії
в суглобах, яка допомогає зменшити болючий набряк. ХС надають хрящу його
пружні властивості, уповільнюють його руйнування та відновлюють ріст. Ці
властивості в глюкозаміну менш виражені. Саме тому ХС рекомендують
використовувати в комплексі із глюкозаміном;у цих випадках спостерігається
їх сінергічна дія [405].
Повідомляється, що терапія дисплазії СТк у чоловіків, яка асоційована з
основним захворюванням і безпліддям в шлюбі, до складу якої було включено
препарат на основі ХС, мала позитивний клінічний ефект. Даний факт
визначається настанням вагітності у 29,4 % пацієнтів із числа, які піддавалися
лікуванню [9, 406, 407].
Ще

одним

напрямом

пошуку

засобів,

що

поліпшують

стан

репродуктивної системи після впливу чинників різної етіології [408], є
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дослідження серед речовин природнього походження, зокрема біогенних
стимуляторів. Завдяки індукції, репресії, інгібіції або підвищенню активності
деяких ферментів ці препарати впливають на метаболізм, а також на весь
організм в цілому, чим і пояснюється широта діапазону їх дії [409]. Препарати
природнього походження з успіхом використовуються в андрологічній та
урологічній практиці вже багато років за різними призначеннями.
Таким чином, вищезазначене дає підставу вважати, що як представники
ГАГ, так і біологічно активні речовини природнього походження – стимулятори
структури СТк, можуть розглядатися як потенційні коректори репродуктивних
функцій чоловічого організму за умов різних форм андрогенодефіциту,
асоційованих із дефектами структур СТк. При цьому лишається коло
нез’ясованих питань, а саме, як представники ГАГ впливають на головні
патогенетичні механізми регуляції сперматогенезу при моделюванні різних
гормоно обумовлених варіантів його порушення.
Тому важливим є дослідження вмісту ГАГ при моделюванні різних
варіантів порушень репродуктивної функції в експерименті, які можливо
екстраполювати на клінічні прояви тестикулярних та постестікулярних форм
патоспермій у чоловіків. До них можна віднести радіаційні і хімічні ураження
СМ, простатопатії та ішемії, спричинені серотоніном. А також можливість
корекції патологічного стану з урахуванням змін СТк та дії етіологічних
факторів чоловічої гіпофертильності.
Подібні знання необхідні для з'ясування патогенезу асоційованих
порушень репродуктивної функції в особин чоловічої статті та для розуміння
фундаментальних його механізмів, що й обгрунтовує актуальність виконаної
дисертаційної роботи.

59
РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЯ

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) [410-411].
2.1. Характеристика експериментальних досліджень
У роботі використано 380 статевозрілих самців щурів популяції Вістар та
56 статевонезрілих мишей-самок масою 20 г 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, рекомендованому 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 у
ранковий час натще.
Чоловіче

безпліддя

є

глобальною

проблемою

охорони

здоров'я,

соціально-економічною, демографічною, медико-біологічною та проблемою в
усьому світі та в Україні, а також питанням, яке потребує подальших
досліджень щодо етіології та патогенезу для підвищення обізнаності про
гіпофетильність та пошуку на підставі нових підходів, методів та засобів
лікування цього поширеного патологічного стану чоловічого організму [412].
Відомо, що СТк належить провідна роль в організмі як складової всіх
органів і займає 50-80 % від маси тіла. У чоловічій статевій системі вона також
широко представлена. ЇЇ компонентами є ГАГ, до яких належать сульфатовані
та ацетильовані аміноцукри, а саме гіалуронова кислота, гепарин, дерматан-,
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кератан-, гепаран- та хондроїтинсульфати. Останні, окрім того, впливають на
ОС, який пояснюють зниженням молекулярного пошкодження, що викликають
вільні радикали і пов'язані з ним кисневі реагенти [46, 413].
До засобів, що також поліпшують стан різних захисних систем організму
та приводять до нормалізації гормональних функцій після деструктивних
впливів [414], відносяться біогенні стимулятори (екстракт, лінімент і сік алое,
пелоїдин, ФіБС, торфот, полібіолін, склоподібне тіло, екстракт плаценти,
тощо).
Тому для лікування репродуктопатій в якості потенційних засобів можна
розглядати представників із групи ГАГ та природних речовин, зокрема ХС та
препарат «Біоглобін-У», що містить екстракт плаценти, які здатні впливати на
регенерацію СТк.
У ході дослідження для визначення ролі СТк в розвитку гормонально
обумовлених репродуктопатій у особин чоловічої статі та обґрунтування нових
алгоритмів їх корекції вивчали інкреторну та сперматогенну функцію СМ,
морфофункціональний стан СМ та ПЗ, у тому числі структур СТк,
гонадотропна активність гіпофіза за умов моделювання патології порушень
сперматогенезу та після застосування засобів ХС та препарату «Біоглобін-У».
Основними об’єктами дослідження виступали ХС у вигляді субстанції та
готову лікарську форму препарату «Біоглобін-У». В якості препаратів
порівняння обрано препарати з доведеної активністю «Трибестан» (виробник
«Sopharma»

(Болгарія)

та

Простаплант

форте

(виробник

«Schwabe»,

Німеччина).
Хондроїтину сульфат – основний об’єкт його досліджень як коректору
для лікування гормонально обумовлених репродуктивних порушень у особин
чоловічої статті.
Компонентом клітинної поверхні і позаклітинним матриксом тканин
тварин і людини є ХС, приймає участь у різних біологічних подіях, включаючи
проліферацію, міграцію і інвазію клітин. Функції ХС виконуються шляхом
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регулювання активності ряду білків, таких як фактори росту, морфогени і
цитокіни [415]. Встановлено, що ХС є основними інгібіторами міграції
нейронів [416], а саме ця властивість може лежати в основі зменшення проявів
болю при експериментальній патології.
Крім цього, ХС знижують активність матриксної металопротеїнази та
мають антиангіогенну дію, яка сприяє зменшенню гіперемії, стазу та
надходження лейкоцитів у вогнище запалення. Отже, саме вказані властивості
хондроїтинсульфатів є важливими для пригнічення запальної фази альтерації та
зменшення болю [394, 415].
В інструкції до застосування препаратів та біологічно активних харчових
добавок на основі ХС у формі капсул, таблеток або мазі містяться дані щодо їх
використання в клінічній практиці в якості протизапального та знеболюючого
засобу. Для ХС відомі як моно-, так і комбіновані препарати.
Препарат «Біоглобін-У» – другий основний об’єкт в дослідженнях щодо
корекції гормонально обумовлених репродуктивних порушень у особин
чоловічої статті.
Препарат «Біоглобін-У» (виробник компанія ЗАТ «Біолік», м. Харків)
належить до біогенних стимуляторів, що містить протеїнізірований водносольовий екстракт плаценти людини. Використовується у формі розчину для
ін’єкцій, яка уявляє собою безбарвну злегка опалесціюючу рідину, що
спінюється під час струшування: 1 мл розчину містить біоглобіну-У 5000
умовних одиниць у перерахунку на сухий залишок – 20 мг (поліпептидів
3,5 - 7 %, амінокислот 50-60 %, аміносахаридів 4-5 %, гексуронових кислот 89 %); які є компонентами молекул ГАГ; допоміжні речовини: вода для ін’єкцій.
Фармакологічна дія препарату «Біоглобін-У» характеризується наявністю
знеболюючого,

протизапального,

імунотропного,

репаративного,

антиоксидантного ефектів та інше [417]. Його компоненти впливають на
швидкість

метаболічних

процесів.

Біоглобін-У

виявляє

протизапальну,

аналгетичну, репаративну, хондропротекторну, імунотропну, антиоксидантну,
антимутагенну,

антистресорну

та

антикоагулянтну дію.

Показано, що
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використання препарату «Біоглобін-У» при гострому та хронічному простатиті
перешкоджає грануляції тканинних базофілів, що пояснює застосування його в
урологічній практиці [418].
Трибестан (містить екстракт якорців сланких) використовували в якості
препарату порівняння в дослідженнях щодо корекції гормонально обумовлених
репродуктивних порушень у особин чоловічої статті [420].
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 гормону (ЛГ),
фолікулостимулюючого гормону (ФСГ), та володіють антиоксидантним
ефектом [31, 72, 421-423].
Перевагою препарату «Трибестан» є високий профіль безпеки. Засіб не
має впливу на нормальну ендокринну функцію, і його застосування не
приводить до відхилень гормонального фону від фізіологічного рівня.
Накопичено клінічний досвід застосування Трибестана при лікуванні
еректильної дисфункції, чоловічого безпліддя, азооспермії, первинного та
вторинного гіпогонадизму, варікоцеле у чоловіків, а також клімактеричного
синдрому, ендокринного яєчникового безпліддя – у жінок [424]. Препарат
володіє анаболічним ефектом, та на відміну від інших засобів стимулює
ендогенну секрецію Тс, тому є альтернативою стероїдним препаратам.
Препарат «Трибестан» широко використовується для лікування безпліддя
різного генезу [31, 72, 421-423].
Простаплант форте обрано препаратом порівняння в експериментальних
дослідження простатопротекторної активності. Дія препарату визначається
активними компонентами, що входять до його складу. Обидва екстракти
впливають на ферменти, які відіграють важливу роль у метаболізмі андрогенів
у ПЗ. Екстракт пальми сабаль пригнічує ферменти 5α-редуктазу та ароматазу,
екстракт кропиви – тільки ароматазу. 5α-редуктаза каталізує перетворення Тс у
ДГТ, ароматаза каталізує метаболізацію Тс у 17β-естрадіол. ДГТ, як і
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естрогени, відіграє важливу роль у патогенезі ДГПЗ. Препарат «Простаплант
форте» є рослинним лікарським засобом для симптоматичного лікування
гіперплазії ПЗ.
Екстракти сабаль і кропиви у препараті «Простаплант форте» додатково
мають протиексудативні та протизастійні властивості. Засіб збільшує струмінь
сечі та покращує симптоми, пов’язані з порушенням сечовипускання [425].
Для

виконання

поставлених

завдань

було

проведено

вивчення

гонадопротекторної та простатопротекторної дії наведених препаратів у
експериментальних тварин - білих статевозрілих самцях щурів популяції Вістар
масою 250-350 г, яких було поділено на групи (табл. 2.1).
Таблиця 2.1
Групи експериментальних тварин, яких піддавали впливу
препаратів, що досліджувалися, (n = 8)
Назва групи
Контроль
КП
(контрольна патологія)
КП + ХС
КП + Біоглобін-У
КП + Трибестан
КП + ХС + Трибестан
КП + Простаплант
форте

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

2.2. Дизайн експериментальних досліджень
Згідно до мети та завдань дисертаційної роботи моделювали
андрогенодефіцитний стан у щурів самців з урахуванням веріфікованої
етіопатогенетичної ролі несприятливої дії пошкоджуючих чинників
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зовнішнього середовища, що негативно впливають на репродуктивну систему
сучасної людини, у патогенезі яких був розвиток оксидативного стресу та
андрогенодефіцит (рис. 2.1).

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МОДЕЛЬ
(КОНТРОЛЬНА ПАТОЛОГІЯ)

Гонадопатії
Серотонінове
ураження
Радіаційне
ураження
Цитостатичне
ураження

Рис

2.1.

Простатопатії
Кріотравматичний
простатит
Скипидарний
простатит
Доброякісна
гіперплазія

Експериментальні моделі тварин, на яких вивчали
гонадопротекторну та простатопротекторну активність
препаратів, що досліджувалися

Модель серотонінового ураження (CТУ) СМ. використовували для
відтворення патології гонад. Щури самці отримували серотоніну гідрохлорид
(Alfa Aesar®). У механізмі розвитку отриманої моделі гонадопатії провідну
роль відіграє судинозвужувальна дія серотоніну гідрохлориду, унаслідок чого
порушується трофіка та виникають патологічні зміни, які спостерігаються
зазвичай у чоловіків, що мають гіпофертильність, та можуть мати місце при
варикоцеле, травмах, станах, які викликані гіподинамією тощо [426].
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Серотоніну гідрохлорид уводили протягом 14 діб підшкірно у дозі 5 мг на
кг. Ця доза порушує метаболізм підтримуючих епітеліоцитів і інтерстиціальних
ендокриноцитів сім'яників щурів [426].
Досліджувані препарати застосовували за три доби до початку введення
та протягом трьох діб після останньої ін'єкцій Серотоніну гідрохлориду. Після
завершення експерименту використовували швидку евтаназію щурів на 21 добу
експерименту.
Модель радіаційного ураження (РДУ) СМ. Гонадопатію викликали за
допомогою загального одноразового опромінювання дозою у 3 грей (Гр) [427].
Результати впливу іонізуючого опромінення на самців щурів дозою 3 Гр
свідчать про виникнення морфофункціональних порушень в СМ, тестикулярної
гормональної модифікації і зниженні фертильності. Загально відомо, що
радіація негативно діє на сперматогенез і, отже, на можливість зачаття у тварин
і людини. Однак, променева терапія використовується коли іншого вибору для
лікування онкологічних захворювань у дітей і дорослих немає. Встановлено, що
клітини базальної мембрани канальців в СМ і сперматогонії є найбільш
вразливими

та

швидко

виснажуються

після

впливу

опромінення,

резистентними до радіації є сперміоціти, сперматиди і зрілі спермії.
Опромінення яєчок у низьких дозах впливає на зародковий епітелій, у
великих – викликає асперматизм. Опромінення СМ призводить до змін рівня
лютеїнізуючого (ЛГ) і ФСГ гормонів у сироватці крові тварин [428, 429].
Загальне радіаційне ураження тваринам проводили у лабораторії метрології
іонізуючих опромінень ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва
НАМН України» (зав. лабораторією к.б.н., с.н.с. Куров А. І.). Вимірювання
здійснювали універсальним дозиметром UNIDOS № 1002-20360 у комплекті з
циліндричною іонізаційною камерою TW30001-2127 у повітрі, в якості джерела
іонізуючого опромінення використовували рентген-апарат РУМ-17. Параметри
опромінення: напруга на трубці U=190 кВ, анодний струм І=10 мА, фільтр
0,5 мм Сu+1 мм Al, тубус F=50 см, поле 20х20 см. Геометрія опромінення: на
відстані L=80 см розташовувалася клітка для щурів 30х30х30х7 см. При
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вимірюваннях в повітрі іонізаційну камеру закріплюють в спеціальному
штативі та розміщують в 9 симетричних точках клітки. В розрахунок часу
опромінення входять середні значення виміряних величин. Максимальний
розкид значень виміряної потужності експозиційної дози у повітрі складає
менш ніж 10 %. Потужність експозиційної дози Р (потужність повітряної
керми), виміряної у повітрі, складає 0,238 Гр/хв. Розрахунок часу t для
проведення опромінення даних експериментальних тварин с загальною масою
280 г складає 12 хв 36 с для 3 Гр. Після загального опромінення тваринам
уводили вищезазначені досліджувані препарати за три доби до опромінення та
протягом 30 днів поспіль. Використовували швидку евтаназію щурів на 31 добу
експерименту.
Модель цитостатичного ураження (ЦСУ) СМ. Введення доксорубіцину
гідрохлориду призводить до токсичного ураження клітин СМ [430] та
пригнічення процесів клітинного поділу [431], а також різкого пригнічення
сперматогенезу, розвитку запальної реакції в інтерстиції та в базальній
мембрані СМ.
Гонадопатологію відтворювали триразовим (один раз на тиждень)
внутрішньоочеревинним введенням доксорубіцину гідрохлориду дозою 2 мг на
кг. Препарати вводили за три дні до введення цитостатику, три тижня на тлі
його та протягом шести днів поспіль (всього 33 дні). Введення цитостатиків
здійснювалося за відомою методикою [432]. Доксорубіцину гідрохлорид – це
відомий протипухлинний антибіотик із групи антрациклінів, який швидко
всмоктується при внутрішньовенному введенні та потрапляє в клітини,
перешкоджає синтезу нуклєїнових кислот, викликає виразне гальмування
мітотичної активності, сприяє виникненню хромосомних аберацій, а також є
імуносупресором. Експериментально показано, що доксорубіцину гідрохлорид
може викликати різноманітні токсичні ефекти: гонадотоксичний (миші, щури)
кардіотоксичний

ефект

(кролі,

щури),

атрофію

сім′яників

(щури),

мієлосупресію (всі види експериментальних тварин) [432-437].
Моделювання кріотравматичного ураження ПЗ (КрПЗ) здійснювали для
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дослідження простатопротекторної дії. Кріотравматичний вплив на ПЗ
проявлявся прямим кріоураженням її тканини, який викликає механічний
некроз, порушення гемодинаміки та запалення, що відповідає деяким
патогенетичним аспектам розвитку гострого простатиту у чоловіків, але який
на прикінці екперименту має вже гістологічні ознаки ХП [408]. Згідно з
літературними даними, при кріодеструкції тканина піддається незворотньому
руйнуванню.

Заморожування

тканини

супроводжується

гемостатичним

ефектом за рахунок порушення мікроциркуляції в капілярах. А також
ймовірного розвитку осередку патологічної мікрофлори [438-442].
Передню поверхню центральної частини ПЗ (перешийок та вентральні
частини) протягом 5 с зрошували місцево за допомогою іплікатора для
видалення бородавок «Вартнер»® (Фармаспрей, Нідерланди) – аерозоль із
сумішші диметилового ефіру і пропану, який при нанесенні на поверхню шкіри,
слизових оболонок та інших тканин викликає різке охолодження останніх та
розвиток кріотравматичного запалення [442].
Додатково

була

виділена

група

хибнооперованих

тварин

(яким

проводився лише надріз черевної порожнини в області розташування
вентральної частини ПЗ). Препарати вводили за три доби до моделювання КрПЗ
та протягом 11 діб після кріотравми. З урахуванням патогенезу і клінічних
проявів захворювання та лабораторних показників у людини, які є діагностично
значимі при простатиті, нами були відібрані параметри оцінки загального стану
тварин з ураженням ПЗ та розроблені критерії оцінки ефективності препаратів,
що вивчаються. Після закінчення дослідження щурів виводили експерименту
шляхом швидкої декапітації під легким ефірним наркозом на 12 добу
експерименту [442].
Модель

скипидарного

простатиту

(СкПЗ)

використовували

для

відтворення ХП. Обрана модель ХП, за даними авторів, відображає
патогенетичні зміни, обумовлені індукцією першої фази запалення альтерації
(ушкодження) тканин і клітин шляхом секреції медіаторів та венозної гіперемії
(порушенням місцевої гемодинаміки) передміхурової залози [438].
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Хронічний простатит 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 у відповідності із джерелом [443].
Димексид

використовувався

як

пенетрант,

що

підсилює

проникність

біомембран і сприяє повному всмоктуванню скипидару. Флогоген, який
вводили

ректально

Етіопатогенез

викликав

цього

ураження

експериментального

дорсолатеральної
простатиту

був

частини

ПЗ.

обумовлений

імунними та гемодинамічними порушеннями [443].
В ході експерименту тваринам вводили досліджувані препарати після
моделювання патології протягом 12 днів. Після закінчення дослідження щурів
виводили 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
ДГПЗ викликали внутрішньочеревинним веденням сульпіриду (препарат
«Еглоніл», серія 0Y018, 0Y019, № UA/3818/03/01, Sanofi Aventis, Україна) в дозі
40 мг/кг маси тіла тварин протягом 30 днів [444-446]. У наслідок введення
розвивається гіперплазія латеральних частин ПЗ, що корелює з аналогічними
патологічними змінами ПЗ у людини [444-446]. Препарати вводили у
лікувальному режимі 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
значимими при 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
експерименту [444-446].
Препарат порівняння «Простаплант форте» уводили у дозі 35 мг на кг
маси тіла. Дозу референтного зразку при проведенні досліджень розраховували
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за допомогою коефіцієнту видової стійкості, виходячи з добової дози для
людини [447].
2.3. Методи дослідження
Виділяли та зважували гіпофіз, СМ та їх придатки, вентральну
передміхурову залозу (ВПЗ) та сім’яні пухирці (СП). У СП визначали вміст
фруктози за методом Бокуняєвої [448].
Активність кислої фосфатази (простатичної) (КФ) в сироватці крові
визнавали кинетичним методом (із нафтилфосфатом в якості субстрата) за
допомогою

стандартного

комерційного

набору

DAC-SpectroMed

s.r.l.

(Молдова).
У суспензії придатків СМ оцінювали показники морфофункціонального
стану сперматозоїдів, отриманих із епідидимісів щурів за основними
показниками: кількість сперматозоїдів, відсоток патологічних форм, рухливість
та тривалість збереження їх рухливості за загальноприйнятою методикою [449].
Рівень чоловічого статевого гормону визначали імуноферментним
методом за допомогою стандартного комерційного імуноферментного набору
«Стероид ИФА – тестостерон» фірми «Алкор Био» (Росія).
Передміхурова залоза та СМ щурів всіх груп фіксували у 10 % розчині
формаліну, проводили по спиртах зростаючої міцності, заливали у целоїдинпарафін [450]. На зрізах, які фарбували гематоксиліном та еозином, окрім
оглядової

мікроскопії

проводили

морфометричну

оцінку

процесу

сперматогенезу за такими кількісним показникам:
а) Індекс сперматогенезу. Його підраховували за чотирьох бальною
системою – фіксували у звивистих сім'яних канальцях наявність сперматогоній,
сперматоцитів першого та другого порядку, сперматид, сперматозоїдів (кожний
шар - один бал). Потім за формулою:
ΣА/100
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де А – число шарів у канальці, 100 – число підрахованих канальців,
вираховували середній стан канальців – індекс сперматогенезу (ј);
б) відносну кількість звивистих сім'яних канальців із 12-ю стадією мейозу
(метафаза другого поділу дозрівання) – підраховували при перегляді
100 канальців;
в) відносну кількість звивистих сім'яних канальців зі злущеним
сім'яродним епітелієм – підраховували при перегляді 100 канальців;
г) середню кількість нормальних сперматогоній у звивистому сім'яному
канальці – підраховували при перегляді 20 круглих неушкоджених канальців
(поєднання типів клітин у канальці відповідало 7-й стадії циклу. Маркером
слугували сперматиди з акросомною системою, що вкривала ⅓ ядра) [450-451].
Гістологічні

дослідження

проводилися

сумісно

з

к.б.н.,

с.н.с.

Ю.Б. Лар’яновською у ЦНІЛ Національного фармацевтичного університету,
м. Харків.
Оцінку рівня андрогенної насиченості організму щурів всіх груп
експерименту за типом кристалізації секрету ПЗ на її відбитках [452] проводили
за чотирьох бальною системою: 1) три-чотири бали – нормальна андрогенна
насиченість організму, при цьому 4 бали – вища межа норми (кристали чіткі,
добре виразні, великі, розповсюджені на все поле зору мікроскопу, мають
вигляд ”листя папороті”, гілки розташовані під кутом 15-35 до стебел); 2) три
бали – ближче до нижньої межі норми (типовий феномен ”листя папороті”
добре простежується, але самі кристали можуть бути дещо потоншені, або на
окремих поодиноких, дуже невеликих ділянках простежується деформація
частин кристалів); 3) два бали – андрогенна насиченість знижена (масове
потоншення гілля кристалів, зниження чисельності «гілля»; нерівномірна
товщина «стебла» та «гілля», значне зниження чи відсутність поперечних
розгалужень, бокове гілля розходиться від основного під більшим кутом – 4590º); 4) один бал – андрогенна насиченість низька (переважає аморфна
структура, але присутні окремі кристали у вигляді спотворених та потовщених
«стебел»); 5) 0 балів – андрогенна насиченість організму вкрай низька (аморфна
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структура секрету, кристали відсутні взагалі) [452]. Відбиток ПЗ вентральної
частки отримували шляхом прикладання зрізом її до предметного скла. Після
висихання відбитків, на них наносили краплю фізіологічного розчину. Під час
висихання розчину секрет залози кристалізується (випадають кристали хлориду
натрію), що фіксується під мікроскопом. Перегляд відбитків проводили при
закритій до упору апертурній діафрагмі мікроскопу.
Мікроскопічне 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.
Визначення концентрації СРБ в сироватці крові щурів проводили
напівкількісним методом латексної аглютинації у відповідності із джерелом
[453]. Чутливість приготовленого діагностикуму становила 0,5 мг на л СРБ.
Розрахунок концентрації СРБ в сироватці крові проводили за формулою:
СРБ (мг/л) в пробі = 0,5 (мг / л) х титр сироватки (найбільше розведення
сироватки з позитивною реакцією)
Для оцінки запалення також були досліджені такі загальноклінічні
показники, як кількість лейкоцитів шляхом підрахунку в камері Горяєва та
швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ) за методом Панченкова [449].
Для визначення кількості інтратестикулярного Тс використовували
гомогенати СМ. Тс екстрагували спирт-ефірної сумішшю, сухий осад екстракту
розчиняли в 1 мл натрій-фосфатного буферу, рН=7,4. Зразки зберігали
при температурі 20 С [454]. Рівень чоловічого статевого гормону визначали
імуноферментним методом.
Сумарну гонадотропну активність вивчали в екстрактах гіпофізів
дорослих самців щурів, що отримували Серотоніну гідрохлорид (Alfa Aesar) та
тих, яким на тлі його вводили засоби «Біоглобін-У», ХС та Трибестан методом
біологічного тестування [454]. Для цього гіпофізи самців гомогенізували з
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фізіологічним розчином із розрахунку 2-3 мл на один гіпофіз, гомогенати
центрифугували протягом 15 хв при 3000 об/хв. Супернатанти в об’ємі
0,5-1,0 мл вводили підшкірно протягом 3 діб два рази на добу статевонезрілим
мишам-самкам. Декапітація тварин відбувалася через 24-48 год після останньої
ін’єкції тварин, після чого зважували матку з яєчниками.
У гомогенаті ПЗ визначали показники, що характеризують стан
прооксидантно-антиоксидантного

балансу

(ПОЛ/АОС).

Вміст

ДК,

які

утворюються в результаті міграції подвійного зв'язку в поліненасичених
жирних кислотах, визначали за методикою [455]. Після екстракції в суміші
гептан-ізопропанол (2:1) і подальшого нашарування HCI (pH 2,0), ДК виявляли
в гептановій фазі при 233 нм, використовуючи коефіцієнт молярної екстинкції
ДК - 2,2 • 105 М-1 • см1.
Визначення продуктів, що реагують з ТБК-АП проводили за методикою
[455]. При взаємодії малонового діальдегіду з двома молекулами ТБК при
температурі 90-100 °С утворюється забарвлений тріметіновий комплекс з
максимумом поглинання при 540 нм.
Дослідження ГПЛ проводили за методикою [456]. Принцип методики
полягав в тому, що ГПЛ екстрагуються з супернатанту тканини гептанізопропаноловой сумішшю і закріплюються HCI. Ацілгідроперекисі, що
містяться в гептановому шарі, поглинають промені дальнього ультрафіолету.
ступінь поглинання пропорційна концентрації гідроперекисів.
Визначення ВГ відбувалося за методикою [456]. Принцип методу полягає
в тому, ВГ при взаємодії з реактивом Елмана (5,5-дитиобіс-2-нітробензойною
кислотою) утворює сполуку (2-нитро-6-меркаптобензойну кислоту), що
забарвлюється у жовтий колір, інтенсивність цього забарвлення пропорційна
вмісту глутатіона.
Також

було

проведено

біохімічне

дослідження

вмісту

хондроїтинсульфатів у спермоплазмі щурів за методом Nemeth-Csoka у
модифкації Л. І. Слуцького [457]. Принцип метода полягає в тому, що
хондроїтинсульфати

в

присутності

етакридину

лактату

спричиняють

помутніння в плазмі, інтенсивність якого пропорційна їх концентрації.
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Дослідження проводилися спільно з ДУ «Інститут патології хребта та
суглобів ім. проф. М. І. Ситенка НАМН України» у лабораторії біохімії (зав.
лабораторією к.б.н., с.н.с. Ф. С. Леонтьєвою ).
Для електронно-мікроскопічного дослідження шматочки тканини СМ
піддавали попередній фіксації в 2,5 % забуференному розчині глютарового
альдегіду протягом 5-6 год при температурі 4 °С. Після цього промивали в
буферному розчині, остаточну фіксацію проводили в 1 % забуференному
розчині чотириокису осмію. Зневоднення тканини проводили в спиртах
зростаючої концентрації і ацетоні. Потім тканину просочували в суміші
епоксидних смол (Епон-аралдіт) за стандартними методиками. Полімеризацію
блоків проводили в термостаті при температурі 60 оС протягом 48 год. З
отриманих блоків на ультрамікротоме УМТП-3М, виготовляли ультратонкі
зрізи, монтували їх на електролітичній сіточці і, після контрастування цитратом
свинцю, вивчали під електронним мікроскопом ЕМВ-100БР при прискорюючій
напрузі 75 кВ. Контролем якості гістологічної обробки тканини слугували СМ
інтактних тварин [458]. Структурні параметри мітохондрій, а саме: кількість
морфологічно

нормальних

та

змінених

(руйнація

зовнішніх

мембран,

гомогенізація матриксу та набряклість, лізис крист) мітохондрій – визначали за
допомогою електронного мікроскопу ЕМВ-100БР та підраховували (виражали у
відсотках від загальної кількості морфологічно змінених мітохондрій,
прийнятих за 100 %) [459].
Електронна мікроскопія проводилася спільно з ДУ «Інститут загальної та
невідкладної

хірургії

ім. В. Т. Зайцева

НАМН

України»

в

лабораторії

електронної мікроскопії (зав. лабораторію к.б.н., с.н.с. В. П. Невзоров).
У роботі було проведено гістохімічні дослідження СМ щурів. Для
проведення гістохімічного дослідження вмісту ГАГ у зразках СМ, їх фіксували
у 10 % розчині формаліну, зневоднювали у спиртах зростаючої міцності та
заливали у парафін. Виявлення ГАГ на зрізах відображали як реакцію
метахромазії шляхом фарбування толуїдиновим синім при рН 2,5. Завдяки
сполученню високого ступеню дисоціації кислотних груп субстрату виникає
зміна забарвлення з синього на фіолетовий колір різного ступеня насиченості
[460]. Ступінь насиченості забарвлення оцінювали за принципом підрахунку
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клітин у гістологічних зразках, використовуючи напівкількісний метод
візуальної оцінки інтенсивності забарвлення мікроструктур при гістохімічних
реакціях [461]. Кількісну оцінку ступеня інтенсивності забарвлення виражали в
балах:
а) ортохромазія – 0 бал;
б) слабка метахромазія – 1 бал;
в) помірна метахромазія – 2 бали;
г) виразна метахромазія – 3 бали;
д) дуже виразна метахромазія – 4 бали.
Для виявлення у зразках ГАГ та ГП на зрізах становили реакцію Хейла з
діалізованим Ферумом у комбінації з ШИК-реакцією за Мак-Манусом [462].
Зразки СМ фіксували у 10 % розчині формаліну, зневоднювали у спиртах
зростаючої міцності, заливали у парафін.
Гістохімічні дослідження проводилися спільно з ДУ «Інститут патології
хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка НАМН України» у лабораторії
морфології сполучної тканини (зав. лабораторією к.б.н. с.н.с. Н. О. Ашукіна).
2.4. Статистична обробка отриманих результатів
Статистичний аналіз отриманих даних проводили методами варіаційної
статистики. Розподіл ознаки у виборці проводили із використанням критерію
Шапіро-Уїлка. Для множинного порівняння даних з нормальним розподілом
дат застосовували параметричний однофакторний дисперсійний аналіз ANOVA
та застосовували критерій Н’юмена-Кейлса. У разі відсутності відповідності
отриманих даних нормальному розподілу 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. [463].
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РОЗДІЛ 3
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СЕРОТОНІНОВОГО
УРАЖЕННЯ СІМ’ЯНИКІВ ЩУРІВ ТА КОРЕКЦІЯ ЙОГО ПОРУШЕНЬ

3.1. Особливості змін функціонального стану сім’яників щурів до та після
корекції
Вважають, що зміни і порушення структури СТк можуть призводити до
тестикулярних дисфункцій, у тому числі й ідіопатичної неплідності у чоловіків
[9, 23]. Ці зміни характеризується порушеннями ії метаболізму, зокрема
колагену і ПГ [9, 464, 465]. Трансформація сполучнотканинних структур
венозної стінки і не компенсований стан клапанного апарату сім’яників
викликають варикоцеле [16, 22, 28-30, 32, 39, 269-271, 294, 466]. Відомо,
зміна кровотоку, поживних речовин та подачі кисню, а також підвищення
місцевої температури, можуть несприятливо впливати на функціонування
клітин

Лейдіга

та

сперматогенез,

що

є

передумовою

до

чоловічої

субфертильності або безпліддя [467, 468].
Моделювання СТУ СМ щурів здійснювали згідно методики, наведеної у
розділі 2. Результати значень мас органів-мішеней для андрогенів за умов СТУ
та його корекції наведено в таблиці 3.1.
СТУ

супроводжувалося

змінами

мас

деяких

органів-мішеней,

спостерігалося зниження маси вентральної частини ПЗ на 36 % порівняно з
групою «Контроль», яке може бути викликано порушенням морфоструктури
залози в наслідок дії серотоніну гідрохлориду, яке спостерігали й інші
дослідники [360, 390, 391].
При окремому введенні ХС і Трибестану, їх сумісному застосуванні, а
також Біоглобін-У маса вентральної частини ПЗ не змінювалася, тобто не
відбувалося її нормалізації. СТУ не мало впливу на інші маси органів мішеней
для андрогенів (див. табл. 3.1).
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Таблиця 3.1
Маса органів щурів самців з гонадопатією за умов СТУ та після його



корекції, (n=8),   S 



Маса органів
Група
тварин

СМ, мг

Вентральна
частина ПЗ,
мг

СП,
мг

Гіпофіз,
мг

Контроль

2552,86±229,35

742,86±15,13

1147,14±128,60

8,57±0,61

СТУ

2645,71±325,27

468,86±29,50*

1027,14±63,54

7,43±0,76

3003,57±294,26

507,14±45,39*

1024,29±151,29

6,57±0,91

2975,71±317,71

457,14±49,93*

1031,43±98,34

7,57±0,76

3017,14±231,47

499,71±23,00*

1228,57±60,52

7,43±0,61

3000,50±325,71

465,14±50,83*

1061,43±88,36

7,59±0,78

СТУ +
Трибестан
СТУ +
ХС
СТУ +
БіоглобінУ
СТУ +
ХС +
Трибестан

Примітка.
* – статистично значущі відмінності у порівнянні з групою
«Контроль», р ≤ 0,05.
В таблиці 3.2 представлено показники загального та інтратестикулярного
Тс щурів за умов СТУ та після його корекції.
У тварин із групи СТУ знижувався рівень Тс у СМ майже у чотири рази
та в сироватці крові у два рази, порівняно з щурами «Контроль», що
підтверджує припущення про зниження андрогенної насиченості організму в
умовах даної експериментальної моделі [360, 390, 391].
Тестостеронемія у тварин, що отримували ХС та сумісно його з
Трибестан, підвищувалась майже в 2,7 та у 3,2 разів відповідно по відношенню
до СТУ, але повністю не нормалізувалась, та відповідала таким показникам у
щурів за введення Трибестану, який є препаратом вибору в лікуванні безпліддя
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[31, 34, 38, 40, 68, 420, 421, 423]. Підвищення рівня статевого гормону, під
впливом Трибестану спостерігали й інші автори [408].
Із таблиці 3.2 видно, що за умов СТУ спостерігалося зниження рівня Тс у
СМ на 50 %, тоді як застосування корегуючих засобів (ХС окремо та сумісно з
Трибестан) суттєво підвищувало вміст статевого гормону у 2,7 та три рази
відповідно (див. табл. 3.2).
Таблиця 3.2
Показники загального та інтратестикулярного тестостерону щурів із
експериментальною гонадопатією за умов СТУ та після його корекції,





(n=8),   S  , Mе (Q25; Q75)
Тс, нмоль/л

Інтратестикулярний Тс
(Me, 25% – 75%)

Контроль

16,04±0,82

28,80 (24,50; 31,30)

СТУ

3,84±0,98*

14,20* (11,60; 17,10)

СТУ + Трибестан

9,20±1,42*/**

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

СТУ + Біоглобін-У

9,74±1,76*/**

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

СТУ + ХС + Трибестан

12,40±0,95*/**

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

СТУ + ХС

10,40±1,91*/**

23,80** (21,70; 27,00)

Група тварин

Примітки:
* – статистично значущі відмінності у порівнянні з групою
«Контроль», р ≤ 0,05.
** – статистично значущі відмінності у порівнянні з групою
«СТУ», р ≤ 0,05.
Під впливом субстанції ХС нормалізувався рівень інтратестикулярного
Тс. Ті ж самі зміни в підвищенні Тс спостерігали й при введені Біоглобін-У на
тлі СТУ, а саме підвищення сироваткового Тс у 2,5 разів по відношенню до
групи СТУ та нормалізація внутрішньотканинного чоловічого статевого
гормону.
При введенні Біоглобін-У та Трибестану рівень Тс підвищувався на 39,3
та 42,6 % відповідно (див. табл. 3.2). Але при порівнянні показників
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гормональної насиченості у тварин групи «Контроль» та у щурів, що
отримували Біоглобін-У і препарат порівняння ці показники нормалізувалися.
При застосуванні Біоглобін-У спостерігали виразне поліпшення показників
функціонування репродуктивної системи (див. табл. 3.2). На тлі зниження Тс,
СТУ призвело до ураження сперматогенезу, відбувалося суттєве зменшення
кількості сперматозоїдів, їх рухливості, часу рухливості, зростання патологічно
змінених форм сперміїв (табл. 3.3). Згідно до отриманих даних наявність за
СТУ вірогідних змін у всіх наведених показниках спермограми підтверджує
порушення

екскреторної

функції

сім’яників

і

свідчить

про

розвиток

експериментальної гонадопатії [31, 40, 68, 72].
Таблиця 3.3
Кількісна характеристика процесу сперматогенезу щурів із
гонадопатією за умов СТУ та після його корекції, (n=6),   S 





Кількість
сперматозоїдів,
млн/мл

Патологічні
форми, %

Рухомість
сперміїв, %

Контроль

52,42±3,93

21,86±1,97

81,86±3,48

Час
збереження
рухливості
сперміїв, хв
187,86±12,10

СТУ

25,85±2,42*

35,14±4,54*

39,57±8,17*

115,71±6,81*

38,86±4,24 */**

24,86±4,39

69,43±6,65**

192,86±12,10**

44,57±5,60**

23,00±3,48

72,14±7,87**

212,86±8,32**

Група
тварин

СТУ +
Трибестан
СТУ + ХС

СТУ +
51,57±4,84
42,29±4,99**
24,43±3,03
157,86±7,57**
Біоглобін-У
**/***
СТУ +
48,27±3,62**
22,00±3,48
69,85±6,89** 221,75±8,43**
ХС +
Трибестан
Примітки:
* – статистично значущі відмінності у порівнянні з групою
«Контроль», р ≤ 0,05.
** – статистично значущі відмінності у порівнянні з групою
«СТУ», р ≤ 0,05.
*** – статистично значущі відмінності з препаратом порівняння
«Трибестан», р ≤ 0,05.
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Дані таблиці 3.3 свідчать, що 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.
Зміни сперматогенезу у тварин із СТУ, пояснюються зміною морфологічної
структури органу, унаслідок вазоконстрикторної дії серотоніну, що призводить
до гіпоксії, порушення трофіки та патологічних станів, які виникають у
чоловіків за умов варикоцеле, травм, дисфункцій, викликаних гіподинамією та
призводять до гіпофертильності [390], а також зниженням секреції Тс.
У той же час, у групі тварин, яким вводили препарат порівняння
Трибестан, на відміну щурів із СТУ, відзначається підвищення кількості
сперміїв на 50 %, нормалізація показників рухливості та числа морфологічно
аномальних

форм

сперматозоїдів.

Поліпшення

кількісних

параметрів

спермограми у щурів, які отримували Трибестан може бути обумовлено
стимуляцією продукції ендогенного тестостерону [408]. Також при його
застосуванні відмічалось поліпшення рухливої здатності статевих клітин на
75 %, відбувалося відновлення часу збереження рухливості сперміїв (67 %) у
порівнянні із гонадопатією на фоні СТУ (див. табл. 3.3). Це може відбуватися
завдяки тому, що Трибестан містить фурастанолові сполуки, які впливають на
енергетичні ланки загального метаболізму та відновлюють стан сперміїв [420,
421, 423].
У щурів, яким вводили ХС окремо та сумісно з Трибестан у порівнянні із
щурами із СТУ, відзначається підвищення кількості сперміїв майже в два рази,
нормалізація показників рухливості та числа морфологічно аномальних форм
сперматозоїдів.
підтримуючих

Введення
клітин,

ХС

сприяло

поліпшувало

підвищенню

метаболізм

у

резистентності

статевих

клітинах,

знижуються процеси дистрофії і деструкції статевих клітин у період їх росту і
диференціювання, збільшувало резерв сперміогенезу, підвищувало індекс
сперматогенезу, а як наслідок цих процесів – зростала концентрація
сперматозоїдів. Сперматозоїди функціонально ставали більш повноцінними
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(більш стійкими, більш рухливими, активними, збула знижена кількість їх
патологічних форм). Ставали більш повноцінними в морфологічному плані
гландулоцити і, як наслідок, підвищувався рівень Тс, збільшувалася андрогенна
насиченість організму. За окремого застосування ХС та сумісно з Трибестаном
(див. табл. 3.3) відмічалось поліпшення рухливої здатності статевих клітин на
75 %, відбувалося відновлення часу збереження рухливості сперміїв (83 %) у
порівнянні з гонадопатією за умов СТУ. При введенні Біоглобін-У відмічалося
підвищення кількості сперміїв майже на 64 %, відбувалося відновлення часу
збереження рухливості сперміїв (36 %), але не відмічалось поліпшення
рухливої здатності статевих клітин у порівнянні з гонадопатією на фоні СТУ
(див. табл. 3.3). В умовах гонадопатії, викликаної вазоспазмом, знижувався
рівень фруктози у 3,55 рази в СП та активність КФ у 2,54 рази в сироватці
крові. Слід відмітити, що ці показники андрогенної насиченості підвищувалися
майже у двічі по відношенню до тварин за СТУ та щурів, що отримували
Біоглобін-У, Трибестан та ХС як окремо, так і за умови їх сумісного
застосування (табл. 3.4).
За умов СТУ вміст хондроїтинсульфатів у спермоплазмі щурів був
знижений у 2,2 рази порівняно з показником у групі «Контроль». Після
застосування

ХС

та

його

комбінації

з

Трибестаном

концентрація

хондроїтинсульфатів у спермоплазмі не відрізнялась від показника в щурів
«Контролю», а після введення Біоглобіну У була нижче на 20,1 %, Трибестану –
на 35,6 % порівняно з вищезазначеною групою, але вищою за СТУ (див.
табл. 3.4).
Отримані результати дають підставу вважати, що андрогенодефіцит,
викликаний СТУ призводить до зниження й рівня ГАГ у спермоплазмі щурів,
який може бути маркером розвитку неплідності в особин чоловічої статі.
У тварин із групи СТУ спостерігалось зниження сумарної гонадотропної
активності на 32 %, але це не відображалось на масі СМ та гіпофізів, які
складали 103 та 86 % відносно групи «Контроль» (рис. 3.1).
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Таблиця 3.4
Показники андрогенної насиченості та вміст хондроїтинсульфатів у
спермоплазмі шурів-самців з гонадопатією за умов СТУ та після його



корекції, (n=8),   S 
Група тварин

Фруктоза,
ммоль/л



КФ, Од/л

3,48±0,08

22,46±0,97

0,98±0,05*

8,84±0,70*

СТУ + Трибестан

1,89±0,05*/**

14,75±1,27*/**

СТУ + ХС

1,88±0,06*/**

14,95±1,38*/**

Контроль
СТУ

СТУ + Біоглобін-У 1,99±0,08*/**

15,20±1,65**

Хондроїтинсульфат, мг/л
28,40
(26,80; 29,30)
13,10 *
(12,40; 13,90)
18,30 * /**
(17,80; 19,10)
27,70**/***
(27,10; 30,60)
22,70 * /**
(21,60; 22,80)
30,00 * /**/***
(29,20; 30,90)

СТУ +
ХС + 1,95±0,07*/**
14,95±1,38*/**
Трибестан
Примітки:
* – статистично значущі відмінності у порівнянні з групою
«Контроль», р ≤ 0,05.
** – статистично значущі відмінності у порівнянні з групою
«СТУ», р≤0,05.
*** – статистично значущі відмінності у порівнянні з групою
«Трибестан», р ≤ 0,05.
Застосування ХС нормалізувало гонадотропну активність та не впливало
на масу СМ і гіпофізів (див. рис. 3.1).
За умов призначення препарату порівняння Трибестан спостерігається
значне підвищення сумарної гонадотропної активності (в 2,4 рази вище
показників, які отримані у тварин «Контролю»), що також не впливало на масу
досліджуваних залоз. Звертає на себе увагу той факт, що при введенні ХС при
нормальній сумарній гонадотропній активності рівень статевого гормону в СМ
нормалізувався, а у сироватці крові, при значному вірогідному підвищенні, не
досягав рівня особин «Контроль».
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Інтактний контроль

Контрольна патологія Патологія + Трибестан
(серотонін)

Патологія +
Хондроїтин сульфат

Патологія +
"Біоглобін-У"

Рис. 3.1. Сумарна гонадотропна активність гіпофізів щурів самців % до
«Контролю» в умовах СТУ та після застосування корегуючих
засобів:
– статистично значущі відмінності у порівнянні з групою
«Контроль», р ≤ 0,05;
 статистично значущі відмінності у порівнянні з групою
«СТУ», р ≤ 0,05.

В той же час при використанні Трибестану тестостеронемія та
інтратестикулярний рівень Тс супроводжувались значним підвищенням
сумарного гонадотропного ефекту, що підтверджує його відому дію на
гормональні показники [420, 421, 423]. Отже, СТУ призводить до центральної
дизрегуляціїї статевої функції. Сумарна гонадотропна активність у тварин із
СТУ була знижена, а використання ХС істотно впливало не тільки на
секреторну та сперматогенну функції СМ, але й запобігало негативній дії
серотоніну гідрохлориду на функціональний стан гіпофізу. Застосування засобу
Біоглобін-У привело до нормалізації сумарної гонадотропної дії гіпофізу та
рівня Тс у сироватці та сім’яниках після СТУ. Оба засоба позитивно впливали
на вміст фруктози у СП та активності КФ.
Після підтвердження даних щодо гонадотропної активності гіпофізу під
впливом Біоглобіну-У та ХС, було проведене дослідження маси органів
репродуктивної системи самців щурів після тривалої обробки цими засобами,
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тобто протягом всього періоду сперматогенезу (час між першим поділом
сперматогоній і виштовхуванням сперматозоїда із сім’яника), включаючи
термін дозрівання сперматозоїдів в епідидимісі – 70 днів [449]. Як показала
мікроскопія, у всіх самців щурів після тривалого введення ХС та Біоглобін-У,
як і у тварин «Контроль», чітко простежувався не тільки сперматогенез (процес
послідовних перебудов зародкових клітин: сперматогонія – сперматозоїд), але і
сперміогенез – етапи клітинних перетворень від сперматиди до сперматозоїду.
Кількісні показники процесу сперматогенезу щурів, що отримували оба засоба
не

виявили

вірогідних

відмінностей

від

морфометричних

показників

сперматогенезу тварин групи «Контроль».
Рівень андрогенізації організму щурів за типом кристалізації секрету ПЗ
після тривалого прийому ХС та Біоглобіну-У дорівнювався 3,55 та 3,64 бали і
практично не відрізнявся від рівня андрогенізації особин «Контролю»
(3,58 бали).
Аналіз цих даних доводить, що ХС не має негативного впливу на самі
молоді клітини сперматогенного епітелію – сперматогонії; не збільшує
кількість

канальців

з

12 стадією

мейозу,

тобто

не

знижує

резерв

сперматогенезу, за умов його тривалого введення (70 діб). Внаслідок цього не
спостерігаються
перешкоджають

зміни

індексу

послабленню

сперматогенезу.
зв'язків

ХС

та

цитоплазматичних

Біоглобін-У
оболонок

сперматоцитів і сперматид із сустеноцитами, які виконують, як відомо,
трофічну та опірну функцію, а як наслідок – не виникає безладного
переміщення структурних елементів (злущення) у просвіт канальця.
Хондроїтину сульфат та Біоглобін-У за умов їх тривалого введення не
мають

стимулюючого

впливу

на

процес

сперматогенезу

щурів,

що

узгоджується з даними досліджень про відсутність стумулюючої дії на
гонадотропну активність гіпофізу.
Можна заключити, що виявлена нормалізація гонадотропної дії гіпофізу
самців щурів під впливом ХС та Біоглобіну-У може слугувати патогенетичним
підґрунтям для розробки засобів корекції гіпофертильності чоловічого
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організму

на

основі

препаратів

природного

походження,

основним

терапевтичним ефектом яких, як відомо, є покращення стану СТк.
3.2. Гістологічні дослідження мікроструктури тканини
Гістологічні дослідження дозволили вивчити мікроструктуру СМ щурівсамців, як контрольної групи, так і тварин із СТУ, а також тих, що отримували
корегуючі засоби, дослідження здійснювали згідно методики розділу 2.
Гістологічна картина сім'яників дослідних груп щурів наведено на рисунку 3.2.
Як можна переконатися на рисунку 3.2, СМ щурів групи «Контроль»
мали типову структуру. В базальному відділі розташовані самі молоді клітини
сперматогенного епітелію – сперматогонії, в проміжному – сперматоцити I-го
та II-го порядку. В адлюмінальному відділі канальців добре видні сперматиди,
що перебували на різних етапах сперміогенезу. Між сперматогоніями
розміщені підтримуючи клітини (клітини Сертолі). Зовнішній вигляд цих
клітин відповідав нормі. Міжканальцева сполучна тканина розвинена добре. В
ній видні кровоносні судини, навколо яких містилися нечисленні фібробласти
та інтерстиціальні ендокриноцити або гландулоцити (клітини Лейдіга).
Під впливом СТУ у сім'яниках самців щурів виявлені однотипові за
характером морфологічні зміни (див. рис. 3.2 б-е). У тварин переважна
більшість сім'яних канальців зменшена у розмірі, повністю спустошена або
містила декілька пошкоджених клітин. В поодиноких випадках частина
канальців заповнена некротичним детритом. Підтримуючи клітини часто
”здуті”, ядерце різко ектоповано або відсутнє. Кількість цих клітин зменшена,
вони розташовані або рідко (по три чотири клітини поруч). В обмеженій
частині канальців простежена дезорганізація сперматогенного епітелію.
Сперматиди дистрофічно змінені, в ядрі помітні дрібні вакуолі, змінена форма
клітин. Часто на фоні спустошення видні так звані клітини-кулі – гігантські
багатоядерні сперматиди (містять 3-10 ядер), що утворилися при порушенні
поділу їх. Власна оболонка сім'яних канальців склерозована. Міжканальцеві
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проміжки збільшені. Гландулоцити (клітини Лейдіга) характеризувалися
виразною мономорфністю розміру ядер (в основному дрібні), нечисленні, в
деяких з них ядра пікнотичні. Можливо, такий стан гландулоцитів є
морфологічним відображенням певного зниження стероїдопродукуючої функції
цими структурами.

а

б

в

г

д

е

Рис. 3.2. СМ дослідних тварин:
а – СМ щура Контроль» (нормальний розмір сім'яних канальців,
статеві клітини подані у повному обсязі. х100);
б – СМ щура із СТУ (некротичний детрит у канальцях. х100);
в – СМ щура із СТУ (багатоядерні клітини-кулі у канальці. х250);
г – СМ щура із СТУ (спустошення сім'яних канальців, зменшення
їх розміру, розширення міжканальцевого простору. х100);
д – СМ щура із СТУ (десквамація статевих клітин у канальцях
(стрілка). х100);
е – СМ щура із СТУ (ділянка оголення стінки канальця (стрілка),
клітини-кулі (подвійна стрілка). х250). Гематоксилін-еозин.
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На рисунку 3.2. у канальцях в різних відділах епітелію простежено
порушення

поділу

клітин

з

формуванням

багатоядерних

структур,

виштовхуванням їх у просвіт канальця. Збільшена кількість канальців, у
просвіту яких видно залишкові тільця, що свідчить про послаблення функції
утилізації їх підтримуючими клітинами.
Із

таблиці 3.5

видно,

показники

сперматогенезу

щурів

групи

«Контроль» відповідала фізіологічній нормі [450].
Таблиця 3.5
Морфофункціональні показники сперматозоїдів у щурів після СТУ
та його корекції, (n=8),   S  , Mе (Q25; Q75)





Показник
Кількість
сперматогоній у
канальці

Кількість
канальців з
12 стадією
мейозу, %

Кількість
канальців з
злущенним
епітелієм, %

Індекс
сперматогенезу, бали

57,12±1,05

5,0 (4; 6)

0,57 (0; 3)

13,21±2,03
*
56,59±1,22
СТУ + ХС
**
СТУ +
53,56±1,56
Трибестан
**
СТУ +
52,86±2,93
Біоглобін-У
**
СТУ + ХС + 58,60±1,43
**
Трибестан

1,0 (0; 7)*

0,43 (3; 11)

5,57
(4; 7)**/***
3,71 (2; 5)**

0,86 (0; 3)

3,57 (0; 5)**

1,86 (0; 4)

5,71
(4; 7)**/***

0,88 (0; 3)

3,36
(3,28; 3,44)
0,99*
(0,36; 2,76)
2,99
(3,25; 3,3)*/**
2,82
(1,28; 3,34)*/**
2,78
(1,52; 3,29)*/**
2,87
(3,25; 3,0)*/**

Група
тварин

Контроль
СТУ

1,43 (0; 4)

Примітки:
* – статистично значущі відмінності у порівнянні з групою
«Контроль», р ≤ 0,05.
** – статистично значущі відмінності у порівнянні з групою «СТУ»,
р ≤ 0,05.
*** – статистично значущі відмінності з препаратом порівняння
«Трибестан», р ≤ 0,05.

А за умов СТУ різко зменшилась кількість сперматогоній у канальцях (у
4,32 рази), відповідно дуже показово скоротилася кількість сперматоцитів
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другого порядку, які вступали у метафазу другого поділу дозрівання (12 стадію
мейозу) – у п’ять разів. Все це призводило до падіння індексу сперматогенезу
у 3,39 рази. Введення ХС на фоні СТУ позитивно вплинуло на стан СМ щурів
(рис. 3.3). Морфологічний стан органу повністю відповідав нормі. У сім'яних
канальцях сперматогенний епітелій подано у повному обсязі, у вигляді широкої
стрічки. Підтримуючи клітини не змінені. Статеві клітини розташовані
упорядковано, розмір канальців нормальний, вони тісно прилягають один до
одного.

а

б

Рис. 3.3. СМ самця щура після введення ХС на тлі СТУ:
а – відновлення нормального стану тестикулярної тканини.
х100;
б – оголення ділянки стінки, клітини-кулі з ядерним розпадом у
просвіті канальця, редукція рядів статевих клітин. х200.
Гематоксилін-еозин.
Як видно на рисунку 3.3, процес сперматогенезу у СМ самця щура після
введення ХС на тлі СТУ простежено повністю до зрілих сперматозоїдів,
наявність залишкових тілець у просвіті була на рівні групи «Контроль». Втім, у
просвіті окремих канальців видні невеликі групки злущених клітин, присутні
залишки клітин-куль – клітини-тіні з ядерним розпадом. Морфологічна
характеристика гландулоцитів у всіх цих самців практично співпадала з групою
«Контроль». І лише у одного самця частина сім'яних канальців була
спустошена, у багатьох канальцях видні ділянки оголення стінки або редукції
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рядів статевих клітин, клітини-кулі, зменшення розміру самих цих канальців,
міжканальцевих проміжків, перевага гландулоцитів з дрібними ядрами.
Кількісні показники процесу сперматогенезу після введення ХС на фоні СТУ
вірогідно покращилися порівняно з СТУ, а деякі зрівнялися з показниками
«Контроль». Так, повністю відновилася чисельність нормальних сперматогоній
у канальцях.
Як наслідок, із таблиці 3.5 видно, що значно більше сперматоцитів
другого порядку змогли вступити в поділ – зросла кількість канальців з
12 стадією мейозу (у 5,57 рази). Індекс сперматогенезу збільшився у три рази,
хоча і не досяг ще рівня щурів групи «Контроль».
Введення

Біоглобін-У

на

фоні

СТУ

позитивно

вплинуло

на

морфологічний стан сім'яників щурів. В звивистих сім'яних канальцях відсутні
були ознаки асперматогенезу, дистрофії підтримуючих та статевих клітин,
зміни розміру канальців (рис. 3.4).

а

б

Рис. 3.4. СМ самця щура після введення Біоглобін-У на тлі СТУ:
а – нормальний стан сім'яних канальців, статеві клітини не
змінені. х100;
б – клітини-кулі у стані ядерного розпаду у адлюмінальному
відділі канальців. х200. Гематоксилін-еозин.
Процес сперматогенезу у різних канальцях простежено до пізніх
сперматид та сперматозоїдів. Однак, на фоні більшості канальців, що
відповідали стану нормі, спостерігали канальці з злущеними статевими
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клітинами у просвіті, клітинами-кулями у стані ядерного розпаду (клітини-тіні)
у адлюмінальному відділі канальців. Гландулоцити (клітини Лейдіга) були без
помітних

змін.

Також

з

рідка

виявлені

вогнища

патологічних

змін

тестикулярної тканини, морфологічно схожі з такими у СТУ, хоча і
поступались

їм

за

ступенем

виразності.

Кількісний

аналіз

процесу

сперматогенезу у тварин, що отримували Біоглобін-У на фоні СТУ, свідчив,
що його характеризуючі показники вірогідно покращилися порівняно з СТУ:
кількість стовбурових клітин у канальці збільшилася у чотири рази, чисельність
канальців із 12 стадією мейозу – у 3,57 рази, а індекс сперматогенезу виріс у
2,8 рази., проте втім ще не досяг рівня щурів групи «Контроль» (див. табл. 3.5).
Застосування препарату порівняння Трибестан на тлі СТУ (див. рис. 3.5)
довело, що в сім'яних канальцях переважала стрічка сперматогенного
епітелію,нормальна за шириною, організацією та повнотою представленого
пула статевих клітин.

а

б

Рис. 3.5. СМ самця щура після введення препарату порівняння Трибестан
на тлі СТУ:
а – сім'яні канальці не змінені, стрічка сперматогенного
епітелію нормальна за шириною та представленістю
статевими клітинами;
б – деструктивні процеси у канальцях.
Гематоксилін-еозин. х100.
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У щурів, яким вводили Трибестан (див. рис. 3.5), у частині канальців
спостерігали різне за виразністю злущення статевих клітин, невеликі ділянки
дезорганізації епітелію. Гландулоцити коливалися за розміром та станом ядра.
Позитивний вплив на стан тестикулярної тканини проявився в значно меншому
ступеню. У них виявлені морфологічні зміни, подібні СТУ, хоча вони і
варіювали за виразністю. Морфометричні параметри сперматогенезу у щурів
цієї групи (див. табл. 3.5) виразно покращилися щодо СТУ, хоча і варіювали у
різних тварин у межах групи. В цілому, в чотири рази збільшилось нормальних
сперматогоній у канальці, у 3,7 рази збільшилося канальців з 12 стадією
мейозу (показники на рівні «Контроль»). Індекс сперматогенезу збільшився у
2,82 рази щодо СТУ, але ще був вірогідно нижче групи тварин «Контроль».
Сумісне застосування ХС з Трибестаном на фоні гонадопатії за умов
СТУ позитивно вплинуло на стан СМ більшості щурів (рис. 3.6). У тварин
морфологічний стан органу повністю відповідав нормі. Сперматогенний
епітелій у сім'яних канальцях подано у повному обсязі широкою стрічкою.
Підтримуючи клітини не змінені. Статеві клітини розташовані упорядковано,
розмір канальців нормальний, вони тісно розміщені один біля одного.

а

б

Рис. 3.6. СМ самця щура після сумісного застосування препарату
порівняння Трибестан з ХС на тлі СТУ:
а – відновлення нормального стану тестикулярної тканини;
б – деструкція, спустошення частини сім'яних канальців.
Гематоксилін-еозин. х100.
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Із рисунку 3.6 видно, що у самців загальна гістоархітектоніка сім'яних
канальців, розмір їх збережено. Процес сперматогенезу простежено повністю
до зрілих сперматозоїдів, наявність залишкових тілець у просвіті була на рівні
групи «Контроль». Морфологічна характеристика гландулоцитів у всіх самців,
що отримували комбінацію ХС і Трибестан практично співпадала з групою
«Контроль». Лише у одного самця частина сім'яних канальців була спустошена,
у багатьох канальцях видні ділянки оголення стінки або редукції рядів статевих
клітин, клітини-кулі, зменшення розміру самих цих канальців, міжканальцевих
проміжків, перевага гландулоцитів з дрібними ядрами. Кількісні показники
процесу сперматогенезу після сумісного застосування ХС і Трибестану
вірогідно покращилися порівняно з СТУ, а деякі зрівнялися з показниками
щурів «Контроль» (див. табл. 3.5). Так, повністю відновилася чисельність
нормальних сперматогоній у канальцях, що сприяло значно більшій кількості
сперматоцитів другого порядку змогло вступити у поділ – зросла кількість
канальців з 12 стадією мейозу (у 5,57 рази). Індекс сперматогенезу збільшився у
три рази, хоча і не досяг ще показників «Контроль». Андрогенну насиченість
організму щурів на умов СТУ та його корекції визначали за типом кристалізації
секрету ПЗ, результати наведено в таблиці 3.6.
Таблиця 3.6
Андрогенна насиченість організму за типом кристалізації секрету
ПЗ у щурів на умов СТУ та його корекції (бали), (n=8), Mе (Q25; Q75)
Група тварин
Тип кристалізації секрету ПЗ
Контроль

3,58 (3,2; 3,83)

СТУ

2,04 (1,33; 2,36)*

СТУ + ХС

2,82 (2,66; 3) */**

СТУ + Трибестан
СТУ + Біоглобін-У
СТУ + ХС + Трибестан

2,34 (2; 3) */**
2,77 (2; 3)**
2,90 (2,70; 3)*/**

Примітки:
* – статистично значущі відмінності у порівнянні з групою
«Контроль», р ≤ 0,05.
** – статистично значущі відмінності у порівнянні з групою
«СТУ», р ≤ 0,05.
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Оцінка типу кристалізації секрету ПЗ щурів групи «Контроль»
становила 3,58

бала, що відповідало нормальному рівню андрогенізації

організму (табл. 3.6). Андрогенна насиченість організму за умов СТУ виразно
зменшилася і складала 2,04 бали. Застосування ХС сприяло підвищенню цього
показника до рівня СТУ, але ще була вірогідно нижче групи «Контроль». Тип
кристалізації секрету ПЗ оцінювався по групі у 2,82 бали. Тип кристалізації
секрету ПЗ на відбитках її у різних тварин, що отримували Біоглобін-У
варіював – андрогенна насиченість організму коливалася від нормальної до
зниженої (в цілому по групі спостерігали тенденцію до збільшення її порівняно
з СТУ). Тип кристалізації секрету дорівнювався 2,77 бали. У щурів після
введення Трибестану андрогенна насиченість організму покращилася, хоча
рівень її варіював у різних тварин. В цілому по групі виявлена лише тенденція
до підвищення її порівняно з СТУ (тип кристалізації секрету ПЗ становив
2,34 бали). Андрогенна насиченість організму щурів, які отримували сумісно
ХС і Трибестан, також підвищилася порівняно з СТУ, але ще була вірогідно
нижче Контролю. Тип кристалізації секрету ПЗ оцінювався по групі у
2,90 бали. Можна заключити, що ХС окремо та сумісно з Трибестаном, а також
Біоглобін-У в умовах СТУ позитивно впливають на якісний стан тестикулярної
тканини щурів, активують процес сперматогенезу, підвищують рівень
андрогенної насиченості організму тварин. За активністю ХС дещо перевищує
препарат порівняння Трибестан, а Біоглобіну-У – не поступається йому.
Результати дослідження вмісту ГАГ у зразках сім’яників та сім’яній плазмі за
умов СТУ та корекції цього стану корегуючими засобами: Трибестан, ХС та
Біоглобіну-У представлено на рисунку 3.7. В гонадах щурів групи «Контроль»
під час фарбування толуїдиновим синім у сім′яних канальцях виявлено
фіолетове забарвлення у стрічці сперматогенного епітелію (див. рис. 3.7, рис.
3.8). Дрібні зони метахромазії (таке ж фіолетове забарвлення) візуалізувалися і
в міжканальцевій стромі, що свідчить про присутність ГАГ. Ступінь
насиченості забарвлення складав 4,00±0,53 (4,50; 4,00) бали.
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Інтактний контроль (×250)

Гонадопатія (серотонін) (×250)

ХС (×400)

Біоглобін-У (×400)

Трибестан (×400)

ХС+Трибестан (×250)

Рис. 3.7. Гістологічні препарати СМ щурів після введення корегуючих
засобів на тлі СТУ. Фарбування толуїдиновим синім.
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Неушкоджений стан СТк тканини у молодих статевозрілих щурів (маса
тіла 280-350 г) групи «Контроль» поєднується із нормальним морфологічним
станом СМ, де спостерігаються усі стадії сперматогенезу та їх функціональна
активність (а саме нормальний рівень статевих гормонів, кількісні та якісні
показники сперматогенезу) (див. рис. 3.7) (рис. 3.8).
Під час відтворення СТУ гонад у сім′яних канальцях і міжканальцевій
стромі спостерігалася ортохроматична реакція (майже повна відсутність
фіолетового забарвлення) за фарбування толуїдиновим синім, що свідчить про
дефіцит ГАГ порівняно з групою «Контроль» (див. рис. 3.7). Ступінь
насиченості забарвлення при цьому складав 0,00±0,20 (0,00; 0,08) бали (див.
рис. 3.7; 3.8).

Рис. 3.8. 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.
Така гістохімічна картина при СТУ сім’яників може пояснити, той факт,
що у тварин цієї групи знижується рівень Тс, бо зниження кількості рихлої СТк,
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яка у тварин «Контроль» здійснювала «живлення» клітин Лейдіга, призводило,
скоріш за все, до зменшення рівня їх функціональної активності. Порушення
функціонального стану сім’яників за умов СТУ описували й інші автори [390].
ХС, введений щурам на тлі СТУ СМ, сприяє значному підвищенню
вмісту ГАГ у міжканальцевій стромі та у сім’яних канальцях, про що свідчить
наявність зон фіолетового забарвлення у міжканальцевій стромі та зонах
розташування статевих клітин (див. рис. 3.7). Ступінь насиченості забарвлення
в цій групі тварин складав 3,00±0,33 (3,00; 3,00) бали (див. рис. 3.7; 3.8).
Після застосування Біоглобін-У на тлі СТУ також візуалізується досить
виразна реакція метахромазії у сім′яних канальцях та міжканальцевій стромі,
що свідчить про збільшення присутності ГАГ за таких умов експерименту.
Ступінь насиченості забарвлення складала 3,00±0,33 (3,00; 3,00) бали (див.
рис. 3.7; 3.8).
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) бали (див. рис. 3.7; 3.8).
Разом із тим, поєднане використання ХС та Трибестану щурам із СТУ
СМ, сприяло посиленню метахромазії у міжканальцевій стромі порівняно з
окремим введенням Трибестану. Ступінь насиченості забарвлення в цій групі
тварин складав 3,50±0,33 (3,00; 4,00) бали (див. рис. 3.7; 3.8).
Відновлення вмісту хондроїтинсульфатів у сім’яниках щурів співпадає із
виявленим виразним ступенем метахромазії за результатами гістологічного
дослідження,

що

свідчить

про

взаємозв’язок

між

вмістом

ГАГ

у

сперміогенному епітелії та андрогенною насиченістю, та може бути підґрунтям
для більш повного відновлення функціонального стану СМ і виступати в якості
потенціювання дії Трибестану за деяких форм безпліддя. Морфологічні та
гістологічні дослідження СМ тварин на тлі гонадопатії, які отримували ХС та
Трибестан окремо та разом, Біоглобін-У корелюють із станом сперматогенезу
та рівнем статевого чоловічого гормону, які визначали в цих тварин раніше.
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Отже, одержані результати гістохімічного дослідження тканин СМ щурів
за вмістом хондроїтинсульфатів можуть свідчити про позитивний вплив
препаратів,

які

містять

ГАГ,

зокрема

ХС

та

Біоглобін-У

на

морфофункціональний стан гонад щурів.
Таким чином, у статевозрілих самців щурів групи «Контроль» в
сім’яниках гістохімічними методами виявляється виразна реакція метохромазії
з толуїдиновим синім, що свідчить про достатню кількість ГАГ в стрічці
сперматогенного епітелію у міжканальцевій стромі. Результати гістохімічного
дослідження вмісту ГАГ у тварин, у яких була викликана гонадопатія шляхом
введення СТУ, свідчать про дефіцит ГАГ. При введенні корегуючих засобів
ХС, Біоглобін-У та Трибестану на тлі СТУ сім’яників відбувається значне
підвищення вмісту ГАГ у сім′яних канальцях та міжканальцевій стромі.

3.3. Результати дослідження ультраструктури клітин
При електронно-мікроскопічному дослідженні в препаратах групи
«Контроль» визначалися клітини Сертолі, клітини Лейдіга, сперматогонії і
сперматоцити, що знаходяться на різних стадіях сперматогенезу (рис. 3.9).
Ультраструктурна організація цих клітин відповідала сучасним уявленням [469,
470]. У цитоплазмі присутні незмінені мітохондрії, цистерни гранулярного
ретикулума, добре розвинений пластинчастий цитоплазматичний комплекс
Гольджі,

а

також

мікротрубочки,

лізосоми

і

включення

ліпідів.

Цитоплазматична мембрана утворювала поглиблення, в яких розташовувалися
сперматоцити і сперматозоїди. Ультраструктура останніх не змінена і
відповідала стадіям розвитку. В шарі волокнистої СТк розташовувалися
колагенові волокна та міоїдні клітини. У складі волокнистої частини стінки
канальця особливу роль відіграє міоідний шар. Його періодичні скорочення
виганяють зрілі спермії в систему виносять канальців і сприяють звільненню
підтримуючих клітин від вже сформованих сперміїв [471].
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б
Рис. 3.9. Ультраструктура клітин СМ групи «Контроль»:
а – підтримуючі клітини (клітини Сертолі) х31000;
б – клітини Лейдіга (інтерстиціальні ендокриноцити) х30000.
Контрастовано цитратом свинцю.
У цитоплазмі розташовувалися включення ГП. Базальна мембрана, на
якій розташовувалися клітини Сертолі, мала типову будову і середню
електронну щільність. Інтерстиціальні ендокриноцити (клітини Лейдіга)
розташовувалися близько до кровоносних судин, мали округлі ядра з одним або
двома ядерцями. У цитоплазмі виявлявся добре розвинений гладкий ЕПР, що
уявляє собою численні розгалужені трубочки, заповнені тонковолокнистою
субстанцією низької електронної щільності. У цитоплазмі зустрічалися в
невеликій кількості сплощені цистерни гранулярної ендоплазматичної мережі,
на мембранах якої виявлялися рибосоми. Мітохондрії мали звичайний вигляд
(дрібні з осміофільним матриксом і кристами). Характерним є наявність в
цитоплазмі різних за розміром і електронною щільністю секреторних гранул,
які локалізуються поблизу пластинчастого цитоплазматичного комплексу
Гольджі. Цитоплазматична мембрана відповідала за структурою елементарній
мембрані і не містила осередків розпушення і лізису (див. рис. 3.9).
Під час електронно-мікроскопічного дослідження зразків групи щурів із
СТУ виявляються дистрофічні і деструктивні порушення субмікроскопічної
організації органел клітин Сертолі і Лейдіга, а також сперматогенних клітин
різної стадії диференціювання (рис. 3.10).
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Рис. 3.10. Ультраструктура клітин СМ групи щурів із СТУ:
а–
клітини
Сертолі.
Лізис
ядерної
мембрани.
Деконденсований хроматин. х32000;
б – клітини Лейдіга. Гомогенізація матриксу мітохондрій.
х35000. Контрастовано цитратом свинцю.
Як бачимо на рисунку 3.10, клітини Сертолі (підтримуючі епітеліоцити)
мали конденсований ядерний хроматин у вигляді осміофільних гранул, дифузно
розсіяний по площині зрізу. Ядерна мембрана втрачала чітко контуровану
структуру та виявлялися множинні осередки лізису. В окремих клітинах
Сертолі спостерігався тотальний лізис ядерної мембрани, іноді виявлялися
пікнотичні ядра.
Мітохондрії мали переважно округлу форму і містили електроннопрозорий матрикс. Кристи у значної кількості мітохондрій були схильні до
лізису,

спостерігалася

гомогенізація

мітохондріального

матриксу

та

набряклість, а також тотально зруйновані не лише їх мембрани, а й самі
мітохондрії, які мали вигляд вакуолей, заповнених конгломератом, що
складалися із лізованих крист. Цистерни гладкого ЕПР розширені, заповнені
електронно прозорою субстанцією та очагово зруйнованою мембраною. В
окремих клітинах Сертолі спостерігалася фрагментація мембран гранулярної
ендоплазматичної мережі. Пластинчастий цитоплазматичний комплекс Гольджі
скорочений, його гладкі мембрани дезорганізовані і хаотично орієнтовані,
поряд розташовувалися вторинні лізосоми і включення ліпідів.
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У цитоплазмі деяких підтримуючих клітин присутні фагоцитовані,
дегенеративно змінені фрагменти мембран і органел сперматогенних клітин.
Слід зазначити, різке зменшення кількості рибосом і полісом в цитоплазмі
клітин Сертолі тварин, які піддавалися СТУ (див. рис. 3.10). В шарі волокнистої
СТк спостерігалася дезорганізація колагенових волокон та зменшення кількості
міоїдних клітин. У цитоплазмі майже повна відсутність включень ГП. Базальна
мембрана, на якій розташовувалися клітини Сертолі, мала нерівномірну
ширину

і

різну

електронну

щільність.

Цитоплазматична

мембрана

підтримуючих епітеліоцитів сильно розпушена і мала осередки руйнування.
Дуже часто в цитоплазмі містилися включення ліпофусцину, спостерігалися
істотні субмікроскопічні зміни органел інтерстиціальних клітин.
Ядра клітин Лейдіга набували дещо витягнуту форму. Ядерна мембрана
утворювала глибокі і дрібні інвагінації. Її структура пошкоджена та розпушена,
в ній виявляються вогнища лізису. Каріоплазма має низьку електронну
щільність. Матрикс ядра містить велику кількість конденсованого хроматину,
який зібраний в осміофільні грудочки, що концентруються поблизу ядерної
мембрани, спостерігалися осередки хроматину. Гранули деконденсованого
хроматину локалізуються в його центральній частині. В окремих гландулоцитах
виявляються компактні осміофільні ядерця. Присутні гландулоцити з ядрами
схильними до пікнозу, їх цитоплазма істотно просвітлена і містить невелику
кількість вільних рибосом і полісом. Під впливом СТУ деструктивні порушення
розвиваються в ультраструктурній організації пластинчастого цитоплазматичного комплексу Гольджі. Поблизу локалізації скупчень його гладких
мембран визначаються групи ліпідних включень і секреторних гранул.
Цитоплазматична мембрана гландулоцитів розпушена, потовщена, має високу
електронну щільність і осередки лізису (рис. 3.11).
Найбільш виражені дистрофічні і деструктивні зміни спостерігалися в
ультраструктурі мітохондрій, які мали неправильну форму і різні розміри.
Зовнішні мембрани мітохондрій осередково, а іноді і тотально зруйновані.
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б
Рис. 3.11. Частота структурних змін мітохондрій клітин Лейдіга за умов
СТУ: (1 – Контроль; 2 – РДУ; 3 – СТУ + ХС; 4 – СТУ +
Трибестан; 5 – СТУ + Біоглобін-У; 6 – СТУ + ХС + Трибестан):
а – структурні зміни мітохондрій (у %% від загальної кількості
морфологічно змінених мітохондрій, прийнятої за 100 %);
б – порушення морфофункціонального стану мітохондрій.
– 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.
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Матрикс

мітохондрій

грубоволокнистою

структурою.

має

високу

Зустрічаються

електронну
набрякли

щільність

з

мітохондрії

з

гомогенізованим матриксом. Крісти та мітохондрій зкорочені, а частина крист
зруйнована. Тобто спостерігали суттєве підвищення відсотоку морфологічно
змінених мітохондрій при гонадопатії (90 %), лише 10 % мали незмінену
структуру (рис. 3.11). Цистерни гладкого ендоплазматичного ретикулума (ЕПР)
мають вигляд вакуолей з електронно-прозорим вмістом. Значна кількість
мембран гладкого ЕПР фрагментована. На його мембранах виявлялося
невелика кількість рибосом.
Після введення ХС щурам на тлі СТУ розвиваються компенсаторні і
репаративні

перебудови

ультраструктурної

організації

підтримуючих

епітеліоцитів, клітин Лейдіга і клітин сперматогенного ряду (рис. 3.12).

а

б

в

Рис. 3.12. Ультраструктура клітин СМ групи щурів, які отримували ХС на
тлі СТУ. Контрастовано цитратом свинцю:
а – клітини Сертолі (підтримуючі епітеліоцити). Чітко
контурована ядерна мембрана, деконденсація хроматину.
х29000;
б – клітини Сертолі Збільшення кількості крист в мітохондріях.
х32000;
в – клітини Лейдіга. (інтерстиціальні ендокріноцити)
Підвищення електронної щільності мітохондрій. 30000.
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Ядра підтримуючих клітин мали чітко контуровану ядерну мембрану.
Вогнища лізису ядер майже відсутні, але слід зазначити, що зберігалися
осередки розпушення ядерної мембрани. Ядерний хроматин здебільшого
присутній в деконденсованій формі. Шар волокнистої СТк складається з
електронно-прозорої субстанції і містить фібрилярні структури та включення
ГП в достатній кількості та міоїдні клітини. Із рисунку 3.12 видно, що добре
збережені

щільні

Сертолі-сертолієві

контакти,

які

забезпечують

непроникненість гематотестикулярного бар'єру. При цьому базальна мембрана,
на якій розташовувалися клітини Сертолі, мала середню електронну щільність.
Перинуклеарні простори мали рівномірну ширину. Разом з тим в препаратах
зустрічалися підтримуючі епітеліоцити, що мали дуже виразні розширення
перинуклеарних

просторів,

які

були

заповнені

електронно-прозорою

речовиною. Характерним для цієї групи тварин є гіпертрофія пластинчастого
цитоплазматичного комплексу Гольджі. Везикули містили речовину середньої
електронної щільності і дрібнозернистої структури. Певно це свідчить про
підвищення біосинтезу білків, секреції білків, ГП і полісахаридів, а отже,синтез
випереджає виведення речовин. Цитоплазма клітин Сертолі заповнена досить
великою кількістю мітохондрій з просвітленим матриксом. Окремі мітохондрії
мали дрібноволокнистий матрикс. Крист в них досить багато. Спостерігалися
мітохондрії, що на стадії поділу. Вогнища лізису зовнішніх мембран
мітохондрій були відсутні. Крісти мітохондрій були розпушені. Шар
волокнистої СТк складається з електронно-прозорої субстанції і містить
фібрилярні структури. Гладкий ЕПР представлений великою кількістю
розширених цистерн, які мали вигляд вакуолей, різних за розміром і формою. У
цитоплазмі

клітин

Сертолі

присутні

численні

рибосоми

і

полісоми.

Зустрічалися підтримуючі епітеліоцити з вакуолізованим агранулярним
ендоплазматичним ретикулумом, його цистерни були електронно-прозорі.
Спостерігаються вогнища деструкції і розпушення окремих мембран.
Субмікроскопічна архітектоніка інтерстиціальних ендокріноцитів (клітин
Лейдіга) частково зберігала риси дистрофічних змін, що виникли під впливом
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СТУ, але після введення ХС були відсутні вогнища деструкції ядерної
мембрани,

що

свідчить

про

інтенсифікацію

біосинтетичних

процесів.

Мітохондрії набували округлу форму. Зовнішні мембрани і кристи майже не
мали осередків лізису. Матрикс мітохондрій набував дуже високу електронну
щільність. Спостерігалося

відновлення структури

мітохондрій, а саме

підвищення відсотку морфологічно незмінених мітохондрій (65 %), лише 35 %
мали змінену структуру (див. рис. 3.11). Цитоплазма інтерстиціальних
ендокріноцитів містила велику кількість рибосом, полісом, включень ліпідів,
секреторних гранул і численні вакуолі. Пластинчастий цитоплазматичний
комплекс Гольджі набував типову будову і був помірно гіпертрофований.
Цитоплазматична мембрана чітко контурована без істотних змін.
Після

застосування

Біоглобін-У

на

тлі

СТУ

при

електронно-

мікроскопічному дослідження виявлено ультраструктурні зміни підтримуючих
епітеліоцитів, які носили поліморфний характер (рис. 3.13).

а

б

в

Рис. 3.13. Ультраструктура клітин СМ групи щурів, які отримували
Біоглобін-У на тлі СТУ. Контрастовано цитратом свинцю:
а – клітини Сертолі (підтримуючі епітеліоцити). Мітохондрії,
які діляться. х31000;
б – клітини Лейдіга (інтерстиціальні ендокріноцити).
Електронно-прозорий матрикс мітохондрій. Неушкоджені
зовнішні мембрани. х30000;
в – клітини Лейдіга. (інтерстиціальні ендокріноцити).
Включення ліпідів і секреторних гранул в цитоплазмі. х34000.
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Значна частина клітин Сертолі набувала типову будову з наявністю слабо
виражених дистрофічних змін, що відбуваються на субмікроскопіческом рівні,
які носили адаптаційно-компенсаторний характер. Добре збережені щільні
Сертолі-сертолієві контакти, що забезпечують непроникненість гематотестикулярного бар'єру. Ядра підтримуючих епітеліоцитів містили переважно
деконденсований хроматин, гранули якого були дифузно розсіяні по
каріоплазмі. Ядерна мембрана розпушена та без значних осередків лізісу.
Гладкий ЕПР вакуолізований, його мембрани розпушені. У цитоплазмі
невелике число рибосом і полісом. У цитоплазмі клітин Сертолі були присутні
включення ліпідів.
Мітохондрії розташовувалися в цитоплазмі у вигляді скупчень. Матрикс
мітохондрій мав високу електронну щільність і гомогенну структуру. Кристи
скорочені. Часто виявлялися мітохондрії, які знаходилися на різних стадіях
поділу. Базальна мембрана інтерстиціальних ендокріноцітов рівномірної
товщини і середньої електронної щільності. Шар волокнистої сполучної
тканини складається з електронно-прозорої субстанції і містить міоїдні клітини,
фібрилярні структури та достатню кількість включеннь глікопротеїдів. Ядерна
мембрана клітин Лейдіга утворювала інвагінації різної глибини і не містила
вогнищ лізису. У цитоплазмі розташовувалися численні мітохондрії, що мають
електронно-щільний матрикс і досить велика кількість крист. Деякі мітохондрії
брали «гантелевидну форму», що вказувало на активацію процесу ділення цих
органел (див. рис. 3.13). Отже, підвищувався відсоток морфологічно незмінених
мітохондрій (65 %), лише 35 % мали змінену структуру (див. рис. 3.11).
Пластинчастий

цитоплазматичний

комплекс

Гольджі

помірно

гіпертрофований, його гладкі мембрани паралельно орієнтовані і зібрані в
стопки. Навколо них локалізуються скупчення дрібних електронно прозорих
везикул. Цитоплазма містить численні рибосоми, зібрані в полісоми, а також
включення ліпідів і секреторні гранули (див. рис. 3.13).
Дослідження

ультраструктури

підтримуючих

епітеліоцитів

інтерстиціальних ендокріноцитів сім'яників щурів після впливу Трибестана на
тлі СТУ показало, що збережені щільні Сертолі-сертолієві контакти, які
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забезпечують

непроникненість

гематотестикулярного

бар'єру.

Базальна

мембрана інтерстиціальних ендокріноцітов потовщена і середньої електронної
щільності, сильно звита (рис. 3.14).

а

б

Рис. 3.14. Ультраструктура клітин СМ групи щурів, які отримували
Трибестан на тлі СТУ. Контрастовано цитратом свинцю:
а – клітини Сертолі (підтримуючі епітеліоцити).
Осередкове руйнування ядерної мембрани, великі
включення ліпідів в цитоплазмі. х37000;
б – клітини Лейдіга (інтерстиціальні ендокріноцити).
Мітохондрії з дрібнозернистим матриксом і численними
кристами.
Шар волокнистої СТк складається з електронно-прозорої субстанції і
містить міоїдні клітини, фібрилярні структури та невелику кількість включеннь
глікопротеїдів. Ядра підтримуючих клітин в цій групі експериментальних
тварин мали неправильну форму. Їх ядерна мембрана набувала чітко
контуровану структуру і високу ступінь осміофільності. Присутні численні
мітохондрії округлої форми з електронно-щільним матриксом і великою
кількістю крист. Деструкцій зовнішніх мембран і крист не виявлено. У клітинах
Сертолі добре розвинена агранулярна ендоплазматична сітка. Її цистерни мали
різноманітну форму і розміри. Цитоплазма мала середню електронну щільність
і містила численні рибосоми і полісоми. Пластинчастий цитоплазматический
комплекс Гольджі набував типову будову. У цитоплазмі клітин Сертолі
виявлялися включення ліпідів і фрагменти цитоплазматичних структур
фагоцитованих сперматоциті. Цитоплазматична мембрана підтримуючих
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епітеліоцитів не має вогнищ руйнування (див. рис. 3.14). Ядра клітин Лейдіга
мали округлу форму і гладку ядерну мембрану без осередків деструкції. У
цитоплазмі інтерстиціальних ендокріноцитів виявлялися у великій кількості
мітохондрії з трубчатими кристами. Зовнішні мембрани набували типову
будову.

Матрикс

мітохондрій

мав

високу

електронну

щільність

і

дрібнозернисту структуру. Досить часто виявлялися форми мітохондрій, що
діляться, підвищувався відсоток морфологічно незмінених мітохондрій (60 %),
а 40 % мали змінену структуру (див. рис. 3.11). Поблизу локалізації
мітохондрій

в

цитоплазмі

виявлялися

скупчення

ліпідних

включень.

Агранулярний ЕПР представлений безліччю дрібних електронно-прозорих
вакуолей. В цитоплазмі виявляються вільні рибосоми, полісоми і велика
кількість секреторних гранул. Слід зазначити, що не всі клітини Лейдіга під
впливом Трибестану на тлі СТУ відновлюють типову субмікроскопічну
архітектоніку. Після сумісного застосування ХС з Трибестаном щурам на тлі
СТУ також в повному обсязі розвиваються компенсаторні і репаративні
перебудови ультраструктурної організації як клітин Сертолі, так і клітин
Лейдіга і клітин сперматогенного ряду (рис. 3.15).

а
б
в
Рис. 3.15. Ультраструктура клітин СМ групи щурів, які отримували
сумісно ХС з Трибестаном на тлі СТУ. Контрастовано цитратом
свинцю:
а – клітини Сертолі (підтримуючі епітеліоцити). Добре розвинені
ультраструктури, включення ліпідів в цитоплазмі. х32000;
б – клітини Лейдіга (інтерстиціальні ендокріноцити).
Підвищення електронної щільності мітохондрій. х30000;
в – клітини Лейдіга (інтерстиціальні ендокріноцити). Збільшення
кількості крист в мітохондріях. х32000.
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На рисунку 3.15 видно, що ядра підтримуючих клітин мали чітко
контуровану ядерну мембрану, але зберігалися незначні осередки розпушення.
Ядерний хроматин був присутній в деконденсованій формі. Шар волокнистої
СТк складається з електронно-прозорої субстанції і містить фібрилярні
структури та велику кількість включень ГП та міоїдні клітини. Спостерігалися
щільні

Сертолі-сертолієві

контакти,

які

забезпечують

непроникненість

гематотестикулярного бар'єру. При цьому базальна мембрана, на якій
розташовувалися клітини Сертолі, мала середню електронну щільність.
Мітохондрії були округлої форми і різні за розміром. Зовнішні мембрани
і кристи не мали осередків лізису, матрикс мітохондрій набував високу
електронну

щільність

(див.

рис. 3.15).

Цитоплазма

інтерстиціальних

ендокриноцитів (клітин Лейдіга) містила достатню кількість рибосом, полісом,
включень ліпідів, секреторних гранул і численні вакуолі гладкого ЕПР.
Пластинчастий цитоплазматичний комплекс Гольджі поступово набував
типову будову і був помірно гіпертрофований. Цитоплазматична мембрана
чітко контурована без істотних змін. В цитоплазмі окремих клітин Лейдіга
виявлялися дуже великі вакуолі гладкої ендоплазматичної мережі, що містять
тонко волокнисту субстанцію. Спостерігалогя збільшення кількості крист в
мітохондріях. Мітохондрії в цих клітинах мали трубчасті кристи. Зовнішні
мембрани мітохондрій були дещо потовщені), але з незначною кількістю
осередків лізису. Відбувалося відновлення відсотку морфологічно незмінених
мітохондрій (70 %) (див. рис. 3.11).
Отже,

проведене

електронно-мікроскопічне

структурної

організації

підтримуючих

дослідження

епітеліоцитів

і

ультра-

інтерстиціальних

ендокриноцитів СМ щурів після впливу СТУ виявило розвиток дистрофічних і
деструктивних порушень. Найбільш чутливими до негативного впливу
серотоніну були мітохондрії. Їх зовнішні мембрани набували розпушений вид,
найчастіше виявлявся вогнищевий лізис як зовнішніх мембран, так і крист. Ці
структурні

зміни

гідрохлориду

на

мітохондрій

свідчать,

внутрішньоклітинному

що
рівні

під

впливом

серотоніну

розвивається

порушення
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структурно функціонального стану мітохондрій, наслідком якої є порушення
біоенергетичного

забезпечення

синтетичних

процесів.

Від

мітохондрій

залежить рівень імунної відповіді при при ушкоджуючіх трансформаціях та
контроль рівня статевих гормонів [472]. Непрямим підтвердженням цього є
спостережувана

редукція

пластинчастого

цитоплазматичного

комплексу

Гольджі, зменшення кількості рибосом і полісом в цитоплазмі, вогнищева
деструкція мембран, як гранулярного, так і агранулярного ЕПР. Також мало
місце пошкодження ядерної мембрани. На розвиток катаболічних процесів
вказує і поява в цитоплазмі клітин Сертолі і Лейдіга вторинних лізосом і
включень ліпідів. Слід зазначити, що по глибині і ступеню виразності виявлені
порушення органел лежать в межах фізіологічної компенсації і є оборотними
після зняття негативного впливу СТУ.
Дослідження субмікроскопічної організації клітин Сертолі і Лейдіга
щурів, які зазнали впливу СТУ та отримували окремо або сумісно ХС та
Трибестан, Біоглобін-У, виявило розвиток компенсаторних і репаративних
процесів, що проявляються в появі мітохондрій, які діляться, гіперплазії
мембран ЕПР і гіпертрофії пластинчастого цитоплазматичного комплексу
Гольджі, а також у відсутності вогнищ деструкції ядерної мембрани. Комплекс
цих перебудов свідчить про активацію біоенергетичного забезпечення
внутрішньоклітинних репаративних і синтетичних процесів. Під впливом усіх
корегувальних засобів в цитоплазмі клітин Сертолі істотно знижується
кількість мітохондрій без вогнищ лізису внутрішньоклітинних мембран,
зменшується ступінь набряку цитоплазми і ядерної мембрани. Збільшується
число рибосом і полісом, а також знижується кількість вторинних лізосом і
включень ліпідів, що є структурним проявом превалювання синтетичних
процесів

над

інтерстиціальних

катаболічними.

Аналогічні

ендокриноцитах.

перебудови

Спостерігається

виявлені

практично

і

в

повне

відновлення типової ультраструктурної організації клітин Лейдіга і Сертолі.
Проведені дослідження свідчать, що за умов моделювання СТУ у
статевозрілих самців щурів існує суттєве ураження функціонального стану СМ
на тлі зниження гонадотропної активності гіпофіза. Ці патологічні стани
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асоційовані із структурними змінами СТк в СМ самців щурів. Про що свідчить
зменшення вмісту ГАГ у спермоплазмі та СМ піддослідних тварин з СТУ. А
також порушенням морфофункціонального стану мітохондрій клітин Сертолі і
Лейдіга, пошкодження ядерної мембрани. Патологічні зміни тестикулярної
тканини супроводжуються пригніченням процесу сперматогенезу: зниженням
чисельності стовбурових клітин (сперматогоній), затримкою диференціювання
статевих клітин (сперматиди → сперматозоїди), в наслідок чого знижується
індекс сперматогенезу. При СТУ знижується і рівень андрогенної насиченості
організму тварин, що, очевидно, пов'язано з змінами у синтезі стереїдогенезу у
гландулоцитах [31, 34, 38, 40, 68, 72].
Таким чином, введення ХС сприяє покращенню стану СТк, нормалізації
вмісту ГАГ у СМ та спермоплазмі, відновлення структури ядерної мембрани,
мітохондрій в клітинах СМ, що вказує на відновлення секреції Тс та
покращення процесів сперматогенезу. Про безпосередній вплив ХС на
сперматогенну

та

інкреторну

функції

СМ

свідчить

відсутність

його

стимулюючої дії на гонадотропну активність гіпофізу. Менш виразну
аналогічну дію на стан СМ виказує й Біоглобін-У, який має у своїй структурі
елементи, що впливають на стан СТк. Посилення секреції Тс шляхом активації
гонадотропної функції гіпофізу за застосування Трибестану, що притаманно
даному препарату [31, 34, 38, 40, 68, 72], призводить до покращення
сперматогенезу без суттєвих змін вмісту ГАГ у СМ та спермоплазмі. Сумісне
введення ХС і Трибестану, коли дози препаратів зменшенні вдвічі, має
виражений ефект на відновлення структури СМ та їх функціональну активність
із зростанням вмісту в них ГАГ. Все це вказує на необхідність відновлення
структури СТк за умов органічної патології СМ шляхом застосування ХС. А
коли ж існує зниження секреції гонадотропінів необхідно призначення й
Трибестану, який посилює їх секрецію та потенціює позитивний ефект ХС.
Основні наукові результати розділу опубліковані у працях автора [473485]
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РОЗДІЛ 4
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО
РАДІАЦІЙНОГО УРАЖЕННЯ СІМ’ЯННИКІВ ЩУРІВ ТА КОРЕКЦІЯ
ЙОГО ПОРУШЕНЬ

4.1. Особливості змін функціонального стану сім’яників щурів до та після
корекції
Повідомляється, що в СМ найбільш вразливими є клітини базальної
мембрани канальців, і сперматогонії, які швидко виснажуються після
опромінення. У більш низьких дозах пряме опромінення в СМ може вплинути
на зародковий епітелій. У великих дозах – може викликати або зворотний або
незворотний асперматизм [486-488]. У тварин опромінення сім'яників може
призводити

до

змін

в

сироватці

крові

рівня

лютеїнізуючого

і

фолікулостимулюючого гормонів за рахунок порушення функціонування
прямих-зворотних зв’язків гіпоталамо-гіпофізарно-гонадної системи регуляції
[489]. Опромінення може призводити до пригнічення сперматогенезу,
десквамації, вакуолізації зародкових клітин і появи багатоядерних гігантських
клітин. Тип і ступінь цих змін залежить від дози, тривалості та частоти
випромінювання [491, 492]. Ведеться пошук засобів адекватної корекції
порушень генеративної функції та дослідження сполук з новими механізмами
радіопротекторної

дії

для

відновлення

якісного

функціонування

репродуктивної системи [492].
Моделювання РДУ СМ щурів здійснювали згідно методики розділ 2,
результати мас органів-мішеней для андрогенів за умов РДУ та його корекції
наведено в таблиці 4.1.
Так, у щурів із РДУ відбувалося зниження маси вентральної частини ПЗ
на 56 % та СП на 47 % порівняно з групою «Контроль». Однак, при цьому не
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змінюється маса СМ та гіпофізу у всіх тварин, що вказує на можливу
відсутність формування патології по типу «вторинного гіпогонадизму» [412].
Таблиця 4.1
Маса органів щурів самців з гонадопатією за умов РДУ та після його
корекції, (n=8),   S 





Маса органів
Група тварин

СМ, мг

Контроль
РДУ
РДУ +
Трибестан

2893,75±60,83
2797,50±116,58

РДУ + ХС

2762,50±81,15

2931,25±58,20

Вентральна
частина ПЗ, мг

СП, мг

943,75±48,58
406,25±38,3*
681,25±54,23
*/**
862,50±
48,87**
877,50±
28,77**

1315,00±89,00
693,75±69,07*
987,50±67,31
*/**
1050,00±65,47
**
1175,00±63,62
**

Гіпофіз,
мг
7,13±0,35
7,43±0,42
7,25±0,37
7,25±0,76

РДУ +
3025,75±108,15
7,38±0,32
Біоглобін-У
РДУ + ХС +
925,00±54,28
1137,50±53,24
2731,25±76,73
7,26±0,45
Трибестан
**
**
Примітки:
* – статистично значущі відмінності у порівнянні з групою
«Контроль», р ≤ 0,05.
** – статистично значущі відмінності у порівнянні з групою
«РДУ», р ≤ 0,05.
Під час введення усіх корегуючих засобів відбувалося підвищення маси
вентральної частини ПЗ та СП майже до рівня «Контролю». Але в групі тварин,
які отримували препарат порівняння Трибестан маса цих андрогензалежних
органів була вищою (вентральної частини ПЗ на 40 % та СП на 29 %) від
показників за РДУ, але не досягала рівня групи «Контроль».
Доцільним було вивчення динаміки змін рівнів фруктози та КФ в СП та
концентрації

Тс

у

сироватці

крові,

як

специфічних

маркерів

рівня

андрогенізації та фертильності організму. Результати досліджень на моделі
РДУ у щурів наведено в таблиці 4.2.
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Таблиця 4.2
Показники рівня тестостерону, фруктози, кислої фосфатази на
моделі РДУ у щурів, (n=8),   S 





Контроль
РДУ
РДУ + Трибестан

15,75±0,73
5,30±0,55*
8,14±0,73*/**

Фруктоза,
ммоль/л
4,54±0,30
1,11±0,10*
2,74±0,17*/**

РДУ + ХС
РДУ + Біоглобін-У

10,68±0,33*/**

2,89±0,19*/**

19,90±0,56*/**

10,05±0,56*/**

2,98±0,26*/**

20,09±0,85**

Група тварин, n=8

Тс, нмоль/л

КФ, Од/л
20,15±1,30
10,21±0,68*
15,50±0,54*/**

РДУ
+
ХС +
9,94±0,39*/**
3,17±0,20*
18,91±0,80**
Трибестан
Примітки:
* – статистично значущі відмінності у порівнянні з групою
«Контроль», р ≤ 0,05.
** – статистично значущі відмінності у порівнянні з групою
«РДУ», р ≤ 0,05.
На тлі РДУ знижувався рівень Тс, вміст фруктози в СП та активність КФ
у ПЗ порівняно з групою «Контроль» в 3; 4 та 1,97 рази відповідно. Введенні
всіх корегувальних засобів призводить до підвищення цих показників
порівняно із РДУ.
Дані таблиці 4.2 свідчать, що за Трибестану Тс підвищувався у 1,5 рази, а
за застосування ХС та у комбінації з Трибестаном, а також Біоглобін-У майже у
два рази порівняно з гонадопатією, викликаною РДУ. Слід відмітити, що
показники активності КФ у простаті та вміст фруктози у СП значно
підвищувалися (майже у 2,5 разів) під впливом вищенаведених корегувальних
засобів на тлі РДУ.
У щурів, що отримували препарат порівняння підвищення активності КФ
у простаті та вміст фруктози у СП було в 1,5 та 2,4 рази відповідно порівняно із
РДУ.
Результати дослідження стану сперматогенезу за умов РДУ та його
корекції наведено в таблиці 4.3. За загального опромінення відбувалося
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зниження кількості сперматозоїдів на 33 %, рухливості майже на 52 % та часу
збереження рухливості сперміїв на 50 %.
Таблиця 4.3
Показники стану сперматогенезу у щурів з гонадопатією за умов
РДУ та після його корекції, (n=8), (X ± Sx)
Час
Кількість
Патологічні
Рухомість
збереження
Група тварин сперматозоїдів,
рухливості
форми, %
сперміїв, %
млн/мл
сперміїв, хв
Контроль

52,00±2,81

19,00±1,52

71,88±3,26

288,75±15,97

РДУ

34,88±2,46*

19,88±1,84

37,50±2,99*

145,00±11,02*

50,25±4,22**

20,75±1,85

52,50±4,43*/**

158,13±14,58

51,00±2,94**

18,63±1,83

72,63±4,10**

290,63±17,38

РДУ +
Трибестан
РДУ + ХС

РДУ +
50,00±3,42**
18,43±2,50 70,13±4,75** 290,63±14,31
Біоглобін-У
РДУ + ХС +
50,88±4,53**
19,50±1,95 73,88±2,41** 276,25±20,80
Трибестан
Примітки:
* – статистично значущі відмінності у порівнянні з групою
«Контроль», р ≤ 0,05;
** – статистично значущі відмінності у порівнянні з групою
«РДУ», р ≤ 0,05.
Під впливом ХС та комбінації із Трибестан, Біоглобін-У в умовах РДУ
показано позитивний вплив на кількість, рухливість та час збереження
рухливості статевих клітин порівняно з РДУ, тобто відбувалася повна
нормалізація цього показника. Але під впливом препарату порівняння
Трибестан рухливість сперматозоїдів підвищилася лише на 28 % порівняно з
гонадопатією за умов РДУ, а час збереження рухливості лишився на його.
Отже, за гонадопатії, викликаній РДУ, відбувалося зниження маси
андрогензалежних органів, погіршення показників спермограми та показників
андрогенної насиченості організму. Відомо, що гонади мають високу
чутливість до впливу іонізуючого випромінювання. Після опромінення малими
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та середніми дозами іонізуючої радіації (0,5; 1, 2, 3 Гр) здатність до зачаття у
чоловіків знижується [106, 486-488]. Також виявляються чутливими до дії
радіації клітини Сертолі та Лейдіга, що пояснює факт зниження рівня
андрогенів та підтримання життєдіяльності клітин сперматогенезу (зниження
рухливості та часу збереження рухливості сперміїв). Але під впливом ХС та
засобу Біоглобін-У відбувається покращення показників спермограми та
андрогенної насиченості організму, що вказує на їх певну радіопротекторну
дію.
Відомо, що хондроїтинсульфати є компонентами клітинної поверхні і
позаклітинним матриксом тканин тварин і людини, беруть участь у різних
біологічних подіях, включаючи проліферацію, міграцію і інвазію клітин, що
підвищує ”стійкість” клітин сперматогенезу, знижують відстрочену загибель
цих клітин та гормон продукуючих клітин, наслідком чого є підвищення
чоловічого

статевого

гормону

[415].

Результати

дослідження

хондроїтинсульфатів у спермоплазмі щурів за умов РДУ та його корекції
представлено в таблиці 4.4.
Таблиця 4.4
Вміст хондроїтинсульфатів у спермоплазмі щурів за умов РДУ та
його корекції, (n=8), Mе (Q25; Q75)
Група тварин
Контроль
РДУ
РДУ + ХС
РДУ + Біоглобін-У
РДУ + Трибестан
РДУ + ХС + Трибестан

Хондроїтинсульфат, мг/л
28,40 (26,80; 29,30)
15,10 * (14,50; 15,90)
27,00 ◊ (25,80; 27,80)
22,60 * ◊ (22,00; 22,80)
17,30 * ◊ (16,60; 17,80)
29,30 ◊ (28,60; 31,00)

Примітки:
* – статистично значущі відмінності у порівнянні з групою
«Контроль», р ≤ 0,05;
◊ – статистично значущі відмінності у порівнянні з групою
«РДУ», р ≤ 0,05.
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Із таблиці 4.4 видно, що дослідження вмісту хондроїтинсульфатів
показало, що у групі РДУ їх кількість зменшилася на 88,1 % порівняно з
групою «Контроль». Після застосування ХС та його комбінації з Трибестан
концентрація хондроїтинсульфатів у спермоплазмі щурів не відрізнялась від
показника у «Контролі». Проте у щурів на фоні РДУ після введення БіоглобінУ вміст хондроїтинсульфатів був нижче на 20,4 %, Трибестану – на 39,1 %
порівняно з показниками у «Контролі».
Таким чином, андрогенодефіцит, викликаний РДУ призводить до
зниження й рівня хондроїтинсульфатів – компоненту ГАГ у спермоплазмі
щурів, які і можуть впливати на формування порушення репродуктивної
функції самців щурів.
4.2. Гістологічні дослідження мікроструктури тканини
Гістологічні дослідження дозволили вивчити мікроструктуру СМ щурівсамців, як контрольної групи, так і тварин із РДУ, а також тих, що отримували
корегуючі засоби, дослідження здійснювали згідно методики розділу 2.
Гістологічна картина СМ групи за умов РДЦ наведено на рисунку 4.1.
Як можна переконатися на рисунку 4.1, у СМ щурів за умов РДУ виявлені
виразні кількісні та якісні порушення сперматогенезу. Розмір звивистих
сім'яних канальців майже не змінено. У стінці значної кількості сім'яних
канальців практично відсутні статеві клітини, простежені тільки численні
сустеноцити, які не змінені, лежать рівним рядом, і одиничні сперматогонії
типу А темні. У деяких канальцях видно прилеглий до них шар клітинного
детриту та/чи шар сперматид пізнього строку дозрівання у той чи іншій стадії
деградації, сперматозоїди, (ймовірно, розвинуті з статевих клітин, що вже були
у канальцях або до, або під час опромінення) поодинокі клітини-кулі. Зовсім у
невеликій частині канальців окрім сперматогоній типу А темних простежені і
сперматогонії типу А світлі. Вони або створюють шар, або розташовані
хаотично.
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Рис. 4.1. СМ щурів на тлі РДУ:
а – у стінці канальця видні сустеноцити, клітинний детрит та
сперматозоїди (х250);
б – практично повна відсутність статевих клітин у канальцях,
видні лише поодинокі сперматогонії та деградовані пізні
сперматиди (х150);
в – у канальці поодинокі сустеноцити, одиничні сперматогонії і
сперматоцити I-го порядку та залишки пізніх сперматид (х250);
г – інтерстиціальні клітини у міжканальцевому локусі змінені
морфологічно та зменшено їх кількість (х250). Гематоксилінеозин. б-г х150.
Окремі сперматогонії типу А світлі знаходяться у стані поділу, деякі з
дегенеративними ядрами. Поодинокі канальці містять окремі сперматоцити I-го
порядку у стадіях профази пахітенє-діплотенє (невиразні початкові ознаки
регенерації). У міжканальцевих

локусах

дещо

зміншена кількість та

морфологічний стан ядер інтерстиціальних ендокриноцитів, також простежена
проліферація дрібних інтерстиціальних ендокриноцитів з тьмяними ядрами,
часто позбавленими хроматинового розсипу. У стінці канальців зменшена
чисельність сустеноцитів, видно хаотичне розташування недіфернційованих
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клітин. Всі ці зміни вказують на деструктивні процеси в клітинах сім’яників та
узгоджуються з даними інших авторів [427].
Морфологічні ознаки глибокого порушення процесу сперматогенезу
підтверджувалися морфометрично. Так, індекс сперматогенезу знизився майже
у 6,5 рази (за визначення його враховували тільки ті шари клітин, що
відносилися, судячи з часу появи їх, до відновлених вже після опромінення),
бальна оцінка кожного шару клітин проводилася тільки за умов наявності у
ньому не менш сім клітин, чисельність сперматогоній знизилася у 5,7 рази
(табл. 4.5).
Таблиця 4.5
Морфометрична характеристика процесу сперматогенезу щурів за
умов РДУ та після його корекції, (n=8),   S 



Група

Кількість
сперматогоній у
канальці



Показник
Кількість
Кількість
канальців з
канальців з
12 стадією
злущенним
мейозу, %
епітелієм, %
3,87
0,12
(3; 5)
(0; 1)

Контроль

59,85±2,45

РДУ

10,44±0,12*

0

0

РДУ
+
Трибестан

16,71±0,16♦

0

0

РДУ + ХС

29,88±1,97♦#

0

0

Індекс
сперматогенезу, бали
3,36
(3,31; 3,45)
0,52*
(0,43; 0,76)
0,81♦
(0,51; 1,13)
1,55♦#
(1,2; 1,65)
1,12♦#∆
(0,85; 1,32)
1,15♦#∆
(0,85; 1,35)

РДУ
+
20,8±1,24♦#∆
0
0
Біоглобін-У
РДУ + ХС +
22,26±1,48♦#∆
0
0
Трибестан
Примітки:
* – Статистично значущі відмінності у порівнянні з групою
«Контроль», р ≤ 0,05;
♦ – Статистично значущі відмінності у порівнянні з групою
«РДУ», р ≤ 0,05;
# – Статистично значущі відмінності з препаратом порівняння
«Трибестан» тлі РДУ, р ≤ 0,05;
∆– Статистично значущі відмінності у порівнянні з групою
«РДУ+ХС», р ≤ 0,05.
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За дослідження СМ щурів, яким на тлі РДУ вводили ХС, на відміну від
тварин з групи РДУ, мали ознаки регенерації. У багатьох канальцах
простежені доволі виразні прояви відновлення фази розмноження та фази
росту у процесі сперматогенезу, хоча мають місце і канальці з дегенерацією
статевих клітин, поодинокими клітинами-кулями, і зрідка спустошені
повністю, присутністю залишків клітин попереднього циклу (рис. 4.2).
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Рис. 4.2. СМ щурів, які на тлі РДУ отримували ХС. У стінці канальця
видні:
а – відновлений шар сперматогоній та пізні сперматиди;
б – сперматогонії та сперматоцити I-го порядку, клітинний
детрит;
в – сперматогонії, сперматоцити, разні генерації сперматид;
г – всі генерації статевих клітин до сперматозоїдів включно.
Гематоксилін-еозин. а-в х250, г х150.
Так,

значно

збільшена

кількість

сім'яних

канальців,

в

яких

диференціювали сперматогонії, що лежали шаром на базальній мембрані
канальця, серед них багато типу А світлі, часто у стані поділу. У частині
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канальців видні сперматоцити I-го порядку, переважно на стадіях профази
пахітене-диплотене, і навіть поділ їх (метафаза I-го поділу мейозу), а деякі
канальці містили морфологічно повноцінний практично весь пул статевих
клітин. Слід відмітити, що канальці з тим чи іншим ступенем відновлення
процесу сперматогенезу доволі рівномірно простежувалися на всій площині
гістологічних зразків. Крім того, у канальцях, в стінці яких присутні статеві
клітини пізніх етапів розвитку (припустимо з вижившими після РДУ), доволі
виразно

зменшені

прояви

їх

дегенерації.

Чисельність

та

морфологія

сустеноцитів, інтерстиціальних ендокриноцитів суттєво не змінювалися (див.
рис. 4.2).
Кількісна оцінка стану сперматогенного епітелію у щурів, яким після
РДУ вводили ХС підтвердила покращення деяких показників сперматогенезу:
відносно РДУ зростав індекс сперматогенезу (у 2,98 разу), збільшилася
чисельність відновлених стовбурових клітин на один каналець у 2,8 разу (див.
табл. 4.5).
Схожі позитивні зміни у стані герміногенного компоненту спостерігали
і у переважній більшості щурів після введення Біоглобіну-У. У більшому числі
сім'яних канальців видно сперматогонії, як темні типу А, так і світлі типу А.
Простежуються сперматоцити I-го порядку, частіше у стадії профази пахітенє,
іноді видно поділ їх (метафаза першого поділу мейозу) (рис. 4.3).
На рисунку 4.3 видні й статеві клітини пізніх генерацій (що вижили
після РДУ), або залишки їх. Частина канальців мала весь спектр статевих
клітин. При цьому розмір практично всіх канальців залишався не зміненим.
Сустеноцити та інтерстиціальні ендокриноцити були без суттєвих змін.
У щурів, які після РДУ отримували Біоглобін-У, в певній мірі
покращилися

кількісні

показники

процесу

сперматогенезу.

Індекс

сперматогенезу збільшився у 2,2 разу, кількість сперматогоній на каналець
збільшилася на 50 % (див. табл. 4.5).
Дослідження сім'яних залоз щурів, яким на тлі РДУ вводили Трибестан,
також виявило часткове незначне відновлення сперматогенного епітелію (в
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основному перших фаз сперматогенезу) у частині сім'яних канальців тварин
(рис. 4.4).
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Рис. 4.3. СМ щурів, які на тлі РДУ отримували Біоглобін-У. У стінці
канальця видні:
а – поодинокі відновлені сперматогонії та сперматоцити,
залишки пізніх сперматид;
б – шар сперматогоній та сперматоцитів I-го порядку, поділ
клітин;
в – відновлена генерація статевих клітин;
г
–
нормальні
інтерстиціальні
ендокриноцити
у
міжканальцевому локусі (х400). Гематоксилін-еозин. а-в х250.

За кількісної оцінки стану сперматогенного епітелію щурів, які на тлі
РДУ отримували Трибестан, виявлено збільшення чисельності відновлених
сперматогоній у канальці у 1,55 рази відносно РДУ, та індекс сперматогенезу
збільшився у 1,6 разів (див. табл. 4.5).
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Рис. 4.4. СМ щурів, які на тлі РДУ отримували Трибестан:
а – видні каналець з статевими клітинами пізніх етапів
розвитку включно (1), спустошений, з клітинами-кулями та
залишками пізніх сперматид (2), поодинокими сперматоцитами
(3), тільки з сперматогоніями (4) (х150);
б – канальці з сустеноцитами та клітинним детритом (1),
сперматогоніями та пізніми сперматидами (2), сперматоцитами
I-го порядку, залишками клітин (3) (х200);
в – змінені морфологічно і зменшені за чисельністю
інтерстиціальні ендокриноцити у міжканальцевому локусі
(х250);
г – зменшені, спустошені канальці, недиференційовані клітини
у деяких, набряк міжканальцевих просторів, проліферація
інтерстиціальних ендокриноцитів (х100). Гематоксилін-еозин.
Сумісне введення субстанції ХС та препарату порівняння Трибестан на
фоні РДУ у щурів помітно покращило стан частини звивистих сім'яних
канальців (рис. 4.5).
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Рис. 4.5. СМ щурів, які на тлі РДУ одночасно отримували ХС та
Трибестан:
а – в канальцах достатньо повно відновлюється
сперматогенез (х150);
б – канальці з відсутніми статевими клітинами та з
поодинокими клітинами самих ранніх етапів сперматогенезу,
клітина-куля (х200);
в – в канальцях видно сперматогонії та сперматоцити I-го
порядку, сперматиди різних генерацій (х200);
г
–
незмінені
інтерстиціальні
ендокриноцити
у
міжканальцевому локусі (х250).
Гематоксилін-еозин.
В них простежувалися відновлені статеві клітини від сперматогоній до
сперматид, відсутні були деградовані клітини. У той же час ще достатня
кількість канальців містили лише статеві клітини самих ранніх етапів розвитку,
видні були клітини-кули.
Стан сустеноцитів та інтерстиціальних ендокриноцитів не змінювався по
відношенню до групи «Контроль».
Дані таблиці 4.5 свідчать, що чисельнність сперматогоній на один
каналець та індекс сперматогенезу у щурів, які після РДУ одночасно
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отримували ХС та Трибестан, зросли майже у 2,2 разу порівняно з групою
тварин із РДУ. Андрогенну насиченість організму щурів на умов РДУ та його
корекції визначали за типом кристалізації секрету ПЗ, результати наведено в
таблиці 4.6.
Таблиця 4.6
Рівень андрогенної насиченості організму за типом кристалізації
секрету ПЗ у щурів на умов РДУ та його корекції (бали), (n=8),
Mе (Q25; Q75)
Група тварин
Тип кристалізації секрету ПЗ
Контроль
3,67 (3,33; 4)
РДУ
1,5 (1; 2)*
РДУ + ХС
2,82 (2,6; 3)*/**
РДУ + Біоглобін-У
2,73 (2,5; 3) */**
2,20 (2,0; 2,5)*
РДУ + Трибестан
РДУ + ХС + Трибестан
2,85 (2,33; 3) */**
Примітки:
* – статистично значущі відмінності у порівнянні з групою
«Контроль», р≤0,05.
** – статистично значущі відмінності у порівнянні з групою
«РДУ», р≤0,05.
Із таблиці 4.6 видно, що тип кристалізації секрету ПЗ у щурів групи із
РДУ, у цей термін спостереження свідчив про зниження андрогенізації
організму цих тварин на 46 % по відношенню до «Контролю». В цілому по
групі він складав 1,5 балу. Тип кристалізації секрету ПЗ у тварин, що на тлі
РДУ отримували ХС, дорівнював 2,82 балу. Рівень андрогенної насиченості
організму у групі щурів, які отримували Біоглобін-У за умов РДУ був 2,73, що
значно вище ніж у групи тварин із РДУ. Андрогенну насиченість організму
щурів, які на тлі РДУ отримували Трибестан, визначали за типом кристалізації
секрету ПЗ складала 2,20 бали, у групі, яким уводили одночасно ХС з
препаратом порівняння Трибестан - оцінювалася у 2,85 бала.
Відомо, що найбільш чутливими до рентгенівського опромінення з
популяції чоловічих статевих клітин є стовбурові клітини – сперматогонії типу
А світлі та типу В. При цьому загибель клітин може бути як швидкою, так і
відстроченою [493]. Тому зрозуміло, чому після РДУ у одних сім'яних
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канальцях відмічена повна редукція сперматогенного епітелію – загибель
сперматогоній була швидкою, подальшого розвитку клітин не відбувалося
(нема з чого). Потім загинули сперматоцити та ранні сперматиди, які зазнали
опромінення. І у канальці видно було зменшення кількості сустеноцитів та
клітинного детриту. Частина сперматогоній, очевидно, загинула з відстрочкою,
тому встигла вступити у подальші фази поділу. З них утворилися і
диференціювалися сперматоцити, сперматиди. Оскільки ці клітини розвилися з
вже

пошкоджених

сперматогоній,

вони

теж

виявилися

або

зовсім

нежиттєздатними (сперматоцити), або вижили (сперматиди), і у деградованому
вигляді (дегенеративні ядра, клітини-кулі) лежали шаром поблизу базальної
мембрани.
Що до сперматозоїдів, то вони відносяться до доволі резистентних до
опромінення клітин [494] і у канальцях зовні мало змінені. Гормональна
функція сім'яників щурів теж постраждала від опромінення, як й сперматогенез.
Так, інтерстиціальні ендокриноцити дещо змінювалися морфологічно та значно
зменшилися кількісно.
Отже, через 30 діб після РДУ у деяких канальцях виявлені ознаки
часткового відновлення статевих клітин самих ранніх етапів розвитку. Це в
основному нечисленні сперматогонії типу А світлі і поодинокі сперматоцити Iго порядку. Очевидно, вони ”виникають” з сперматогоній типу А темних, що є
резервними та залишаються у спокою до виникнення аварійних ситуаціях
(глибоке пошкодження епітелію сім'яних канальців), і саме в цих випадках
індукується їх поділ з виникненням стовбурових клітин, що оновлюються [495].
За введення корегуючих засобів Біоглобін-У, ХС окремо та сумісно з
Трибестаном на тлі РДУ спостерігалися значні процеси відновлення процесу
сперматогенезу та нормальних морфологічних ознак клітин Сертолі та Лейдіга.
Отже, проведене дослідження продемонструвало здатність досліджених
засобів позитивно впливати на морфологічний стан СМ та сперматогенного
епітелію після дії РДУ, сприяючи його відновленню.
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Оскільки відомо, що для повного дозрівання сперматозоїдів необхідний
термін 72 дні, а наш експеримент тривав лише 30 діб, ми не змогли побачити
повне відновлення структури СМ у експериментальних тварин за умов
введення корегуючих засобів. Однак, за результатами випробування можемо
стверджувати про суттєве відновлення сперматогенезу навіть за цей період. За
виразністю динаміки зафіксованих позитивних змін на стан сперматогенного
епітелію по відношенню до препарату порівняння Трибестану на першому місці
за ефектом знаходиться ХС, дія якого перевершує вплив Трибестану більше ніж
у 1,9 разів, на другому місці – поєднання ХС з Трибестаном (більше, ніж в
1,4 раз), далі Біоглобін-У (близько 1,4 рази). Отримані нами дані вказують на
важливість введення в схему корекції патології спематогенезу у щурів, за умов
РДУ, засобів, які мають позитивний вплив, зокрема, на метаболізм СТк.
Результати дослідження вмісту ГАГ у зразках СМ та сім’яній плазмі за
умов РДУ та корекції цього стану корегуючими засобами: Трибестан, ХС та
Біоглобіну-У представлено на рисунках 4.6 та 4.7. За відтворення гонадопатії
РДУ

у

сім′яних

канальцях

і

міжканальцевій

стромі

спостерігалася

ортохроматична реакція (майже повна відсутність фіолетового забарвлення) за
фарбування толуїдиновим синім, що свідчить про дефіцит ГАГ порівняно з
групою «Контроль». Ступінь насиченості забарвлення під час цього складав
0,00±0,00 (0,00; 0,00) бали. Така гістохімічна картина за опромінення може
пояснити, той факт, що у тварин групи із РДУ знижується рівень Тс за умов
зміни у структурі рихлої СТк (див. рис. 4.6; 4.7). Відомо, що в прошарках
рихлої СТк залягають інтерстиціальні ендокриноцити або клітини Лейдіга,
функція яких полягає у Тс [496]. Також відомо, що однією з функції СТК є
захисна, яка запобігає пошкодженню клітин, у тому числі й клітин Лейдіга і
Сертолі та сперматогенного епітелію. СТк навколо звивистих сім’яних
канальців пронизана густою сіткою лімфо- та гемо- капілярів утворюючи
гематотестикулярний бар’єр, який забезпечує вибіркове проникнення тих чи
інших хімічних сполук та інших шкідливих чинників усередину звивистого
сім’яного канальця [497].
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Інтактний контроль (×250)

Гонадопатія (опромінення)
(×250)

ХС (×200)

Біоглобін-У (×250)

Трибестан (×400)

ХС + Трибестан (×200).

Рис. 4.6. Гістологічні препарати СМ щурів після РДУ та корекції його
пошкоджень. Реакція метахромазії з толуїдиновим синім.
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Рис. 4.7. Вміст ГАГ в сім’яниках самців щурів за умов СТУ та після його
корекції, бали (1 – Контроль; 2 – РДУ; 3 – РДУ + ХС; 4 – РДУ +
Трибестан; 5 – РДУ + Біоглобін-У; 6 – РДУ + ХС + Трибестан):
* – статистично значущі відмінності у порівнянні з даними для
групи «Контроль», р ≤ 0,05;
** – статистично значущі відмінності у порівнянні з даними для
групи «РДУ», р ≤ 0,05;
*** – статистично значущі відмінності у порівнянні з даними
для групи «Трибестан», р ≤ 0,05.
Є повідомлення, що РДУ високими дозами викликає надвиробництво
естрогенів, яка пригнічує гіпоталамічно-гіпофізарну вісь і гальмує секрецію ЛГ
і ФСГ. Дефіцит ЛГ і ФСГ в подальшому негативно позначається на продукції
СМ чоловічих статевих гормонів [498, 499]. Введення ХС на тлі РДУ призвело
до появи значної метахроматичної реакції, яка свідчила про присутність ГАГ у
СМ щурів. Ступінь насиченості забарвлення в цій групі тварин складав
3,66±0,33 (3,00; 4,00) бали (див. рис. 4.6; 4.7). Практично аналогічна за
виразністю реакція спостерігалася і після застосування Біоглобін-У, а отже й
ступінь насиченості забарвлення був 3,66±0,33 (3,00; 4,00) бали (див. рис. 4.6;
4.7).
Однак, після введення Трибестану на тлі РДУ метахромазії була майже
відсутньою порівняно з іншими гістологічними препаратами, що свідчить про
низький вміст ГАГ в тканинах СМ. Ступінь насиченості забарвлення у щурів
складав 1,33±0,33 (1,00; 2,00) бали (див. рис. 4.6; 4.7).
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Одночасне застосування ХС з Трибестан за умов РДУ, очевидно,
потенціювало введення кожної з досліджуваної речовин, що віддзеркалюється у
більш вираженій метахромазії. Ступінь насиченості забарвлення в цій групі
тварин складав 3,83±0,43 (3,00; 4,00) бали (див. рис. 4.6; 4.7).
Таким чином, все вищеозначене доводить той факт, що за розвитку
андрогенодефіциту виникає ортохроматична реакція, яка вказує на відсутність
ГАГ в тканинах СМ. Цей стан нівелюється за умов введення засобів, що
покращують стан СТк.
4.3. Результати дослідження ультраструктури клітин
У групі щурів після загального одноразового опромінення дозою 3 Гр за
дослідження ультраструктурної організації клітин Сертолі і Лейдіга виявлені
різного ступеня виразності дистрофічні і деструктивні порушення органел.
Цитоплазма клітин Сертолі має низький ступінь електронної щільності.
Спостерігається зниження електронної щільності і матриксу ядра. Ядерний
хроматин перебував переважно в деконденсованому стані, його гранули
рівномірно розсіяні по площі зрізу ядра. Ядерна мембрана сильно розпушена і
містила дрібні множинні осередки деструкції. Окремі ядра містили грудочки
незрілого хроматину (рис. 4.8).
Як можна переконатися на рисунку

4.8, мітохондрії були сильно

набряклими, їх матрикс мав низьку електронну щільність. Кристи вкорочені,
дезорганізовані, частина крист була схильна до лізису. Нерідко спостерігалася
мітохондрії з гомогенізованим електронно-щільним матриксом
Поряд з цим зустрічалися підтримуючі епітеліоцити з тотально
зруйнованими зовнішніми мембранами і кристами. У невеликій частини клітин
Сертолі виявлялися дегенеративно змінені мембранні структури і органели і
некрози ділянок цитоплазми. В окремих клітинах зруйновані мітохондрії мали
вигляд вакуолей, заповнених гомогенною осміофільною субстанцією. Цистерни
гладкого ЕПР вакуолізовані та електронно-прозорі.
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Рис. 4.8. Ультраструктура підтримуючих епітеліоцитів клітин сім'яників
групи щурів із РДУ:
а – вакуолізація цистерн гладкого ЕПР. х 36 000;
б – розпушення, потовщення і вогнищевий лізис мембрани
цитоплазми. х 43 000. Контрастовано цитратом свинцю.
Мембрани гранулярного ЕПР мали численні осередки лізису, на
мембранах його виявлялися поодинокі рибосоми. В окремих клітинах Сертолі
спостерігалася фрагментація мембран гранулярних ендоплазматичної мережі.
В області локалізації скороченого пластинчастого цитоплазматичного
комплексу Гольджі розташовувалися вторинні лізосоми і включення ліпідів, що
свідчить про порущення пластичного обміну в клітинах. Окремі включення
ліпідів обмежені гладкою мембраною. Скупчення гладких дезорганізованих і
хаотично орієнтованих мембран комплексу Гольджі оточене поодинокими
великими

електронно-прозорими

вакуолями.

В шарі

волокнистої

СТк

розташувалися колагенові волокна в великій кількості. У структурі вторинних
лізосом в цитоплазмі підтримуючих епітеліоцитів присутні дегенеративно
змінені фрагменти мембран і органел сперматогенних клітин (див. рис. 4.8).
Слід зазначити, різке зменшення кількості рибосом і полісом в
цитоплазмі клітин Сертолі. Базальна мембрана, на якій розташовувалися
клітини Сертолі, мала різну електронну щільність, нерівномірну ширину і
містила мієліноподібні структури. Цитоплазматична мембрана підтримуючих
епітеліоцитів сильно розпушена, потовщена і містила осередки лізису.
Включення

ГП

спостерігалися

зрідка.

Під

впливом

рентгенівського
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опромінення істотні субмікроскопічні зміни органел спостерігалися і в
ультраструктурі інтерстиціальних клітин.
Ядра клітин Лейдіга мали овальну форму, з помірним розпушення
ядерної мембрани, яка утворювала невелику кількість глибоких і дрібних
інвагінацій.

Спостерігалися

дрібні

вогнища

лізису

ядерної

мембрани.

Каріоплазма просвітлена. У матриксі ядра міститься, як конденсований, так і
деконденсований хроматин. Осміофільні грудочки конденсованого хроматину
розташовувалися на внутрішній мембрані. У центральній області матриксу ядра
локалізувалися дифузно розсіяні гранули деконденсованого хроматину.
Частина клітин Лейдіга містила дрібні щільні осміофільні ядерця. Поряд з цим
зустрічалися клітини з тотально зруйнованими ядрами.
Найбільш виражені зміни спостерігали у мітохондрій, мали які різні
розміри і форму. Знижується кількість крист в мітохондріях, вони вкорочені
порівняно

до

групи

тварин

«Контроль».

Зустрічалися

мітохондрії

із

зруйнованими кристами і зовнішніми мембранами. Тотально зруйновані
мітохондрії в клітинах Лейдіга, як і в клітинах Сертолі мали вигляд вакуолей,
заповнених безструктурною осміофільною субстанцією. Матрикс мітохондрій
здебільшого мав грубоволокнисту структуру і високу електронну щільність.
Тобто ми спостерігали суттєве підвищення відсотоку морфологічно змінених
мітохондрій за РДУ гонадопатії (85 %), лише 15 % мали незмінену структуру
(рис. 4.9).
Дані рисунку 4.9 свідчать,що відбувалося зниження біоенергентичних
процісів в клітинах сім’яників, тому що мітохондріальна продукція енергії АТФ
відіграє провідну роль у процесах регулювання апоптозу статевих клітин,
метаболізму, катаболізму також має велике значення для фізіологічних та
патологічних процесів у сім’яниках.
Також відомо, що рівень метаболізму та катаболізму (енергетичний
обмін) у чоловічих статевих залозах, підтримується за рахунок наявності єдиної
мережі біохімічних реакцій, що залучає в роботу ряд специфічних ферментів
сім'яників,

які,

гормонального

в свою

чергу,

регулювання

здійснюють
і

контроль

міжклітинної

над

процесами

взаємодії.

Достатнє
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функціонування цієї мережі надзвичайно важливо для тестикулярної фізіології
[427, 500].

а

б
Рис. 4.9.

Частота структурних змін мітохондрій клітин Лейдіга за умов
РДУ: (1 – Контроль; 2 – РДУ; 3 – РДУ + ХС; 4 – РДУ +
Трибестан; 5 – РДУ + Біоглобін-У; 6 – РДУ + ХС + Трибестан):
а - структурні зміни мітохондрій (у %% від загальної кількості
морфологічно змінених мітохондрій, прийнятої за 100 %);
б - порушення морфофункціонального стану мітохондрій.
– статистично значущі відмінності у порівнянні з даними
для групи «Контроль», р ≤ 0,05;.
 – статистично значущі відмінності у порівнянні
з даними для групи «РДУ», р ≤ 0,05.
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Цистерни гладкого ЕПР мають вигляд вакуолей з електронно-прозорим
вмістом. Велика кількість мембран гладкого ЕПР піддавалася фрагментації.
Фрагментації здебільшого були схожими на мембрани гранулярного ЕПР. На
мембранах гранулярної ендоплазматичної мережі виявлялися рибосоми в
невеликій

кількості.

В

електронно-прозорій

цитоплазмі

гландулоцитів

розташовувалися поодинокі вільні рибосоми і полісоми.
Під

впливом

РДУ

розвиваються

деструктивні

порушення

в

субмікроскопічної організації пластинчастого цитоплазматичного комплексу
Гольджі у вигляді дезорганізації гладких мембран, які набували хаотичну
орієнтацію. Поблизу них розташовувалися великі електронно-прозорі вакуолі.
В області локалізації гладких мембран пластинчастого цитоплазматичного
комплексу Гольджі розташовуються ліпідні включення і секреторні гранули.
Спостерігається висока електронна щільність цитоплазматичної мембрани, її
розпушення, потовщення, а також осередки лізису.
У субмікроскопічній організації інтерстиціальних ендокриноцитів
сім'яників щурів під впливом радіації та подальшій корекції за допомогою ХС
збереглися незначні дистрофічні порушення органел та вогнищева деструкція
внутрішньоклітинних мембран (рис. 4.10). Ядра клітин Лейдіга були типової
будови, ядерна мембрана гладка, вогнища деструкції здебільшого були
відсутні, але збереглися місця розпушення. Ядерний хроматин знаходився в
деконденсованій формі, його гранули дифузно розсіяні по нуклеоплазмі.
Перинуклеарні простори не розширені. Зростає кількість мітохондрій зі
змінами, що спрямовані на нормалізацію енергетичних процесів (65 %).
Знижується відсоток ушкоджених мітохондрій (35 %) (див. рис. 4.9). Так, у
цитоплазмі інтерстиціальних ендокриноцитів з’являлися численні мітохондрії
різні за формою, збільшується кількість крист в мітохондріях, знижується
кількість деструктивних мітохондрій. Матрикс мітохондрій мав середню
електронну щільність і гомогенну структуру. Тубулярні кристи досить численні
без вогнищ руйнування. Спостерігається відновлення біоенергетичних та
біосинтетичних процесів у клітинах СМ [427].
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Рис. 4.10. Ультраструктура клітин СМ групи щурів РДУ+ХС:
а – інвагінація зовнішніх мембран мітохондрій. х34000;
б – висока електронна щільність цитоплазми міоїдних
клітин гематестикулярного бар'єру. х45000. Контрастовано
цитратом свинцю та урацилацетатом.
Гладкий ЕПР розвинений добре, його цистерни представляли собою
систему електронно-прозорих вакуолей різної форми і розмірів.
У цитоплазмі були білкові кристалоїди, які мають вигляд паличок. В
клітинах також виявлялися вторинні лізосоми. Цитоплазма містила велику
кількість рибосом і полісом, комплекс цих перебудов свідчить про активацію
біоенергетичного

забезпечення

внутрішньоклітинних

репаративних

і

синтетичних процесів. Спостерігали інвагінації зовнішніх мембран мітохондрій
(див. рис. 4.10).
Базальна

мембрана

інтерстиціальних

ендокриноцитів

рівномірної

товщини і середньої електронної щільності, сильно звита. Шар волокнистої
СТк складається з електронно-прозорою субстанції і містить фібрилярні
структури. З’являються включення глікопротеїдів та міоїдні клітини.
В ультраструктурі клітин Сертолі ядерна мембрана гладка з невеликою
кількістю дрібних інвагінацій. Ядерця невеликих розмірів мають середню
електронну щільність. Мітохондрії клітин Сертолі мали просвітлений матрикс і
спостерігалося збільшення кількості крист, що свідчить про активацію
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біоенергетичних процесів у клітині, зменшення прояву деструктивного впливу
опромінення. Зовнішні мембрани розпушені. Разом з тим, в цитоплазмі
виявлялися форми мітохондрій, які діляться. Гладкий ЕПР представлений у
вигляді безлічі дуже дрібних везикул, що заповнюють цитоплазму. В окремих
клітинах виявлялися невеликі вогнища дегенерації, присутні кристалоїдні
включення, ліпіди і ліпофусцин в невеликій кількості (див. рис. 4.10).
До помірної гіпертрофії схильний й пластинчастий цитоплазматичний
комплекс Гольджі. Його паралельно орієнтовані гладкі мембрани кілька
розпушені і оточені численними дрібними везикулами різної електронної
щільності.
У цитоплазмі зростає кількість вільних рибосом і полісом, що свідчить
про активацію біосинтетичних процесів у клітині. Цитоплазматична мембрана
контактує з гематотестикулярним бар'єром втрачає чітко контуровану
структуру, виглядає потовщеною і електронно щільною. Базальна мембрана
ендотеліоцитів кровоносних капілярів потовщена має пухку структуру. У
пухкій СТк розташовуються міоїдні клітини, цитоплазма яких має підвищену
електронну щільність. Ці клітини оточені тонковолокнистої субстанцією і
колагеновими волокнами. Органели ендотеліоцитів без істотних порушень.
Ультраструктура сперматогенних клітин сім'яників щурів, які зазнали
впливу РДУ з подальшим введенням ХС наведено на рисунку 4.11.
Ультраструктурна організація сперматогенних клітин не зберігає риси
дистрофічних і деструктивних змін.
В цитоплазмі виявляються численні дрібні мітохондрії, що мають округлу
і злегка витягнуту форму. Матрикс мітохондрій помірно просвітлений, має
середню електронну щільність. Зовнішні мембрани помірно розпушені, однак
вогнища руйнування відсутні, також спостерігалося збільшення кількості
крист, що свідчить про підвищення репаративних процесів у клітині після
деструктивного впливу опромінення У цитоплазмі присутні рибосоми і
полісоми.
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Рис. 4.11. Ультраструктура сперматид групи щурів РДУ+ХС:
а – мітохондрії різної форми, рибосоми і полісоми.
х32000;
б – пізні сперматиди. Конденсований хроматин з
сформованою акросомою. х30000. Контрастовано
цитратом свинцю та урацилацетатом.
Поряд з цим в препаратах присутні сперматиди, що мають ядра, що
містять щільний конденсований хроматин і чітко сформовану акросому. Часто
зустрічаються

сперматогенні

клітини

з

акросомальною

гранулою,

яка

формується та має високу електронну щільність. У препаратах зустрічалися
пізні сперматіди містять щільний конденсований хроматин має гомогенну
структуру, а також сперматіди, акросомальная гранула яких містила
електронно-прозорий матеріал.
Ультраструктура клітин сім'яників щурів, які зазнали впливу РДУ і
сумісно отримували ХС і Трибестан представлено на рисунку 4.12. В
ультраструктурній організації інтерстиціальних ендокриноцитів майже не
зберігалися дистрофічні зміни органел. Перинуклеарні простори не розширені.
У цитоплазмі розташовувалися глікопротеїдні включення. Дещо розширені
цистерни гладкого ЕПР, їх вміст електронно прозорий. Зростає кількість
мітохондрій зі змінами, що спрямовані на нормалізацію енергетичних процесів
(70 %) з’являються мітохондрії, які діляться. Знижується відсоток ушкоджених
мітохондрій (30 %) порівняно з РДУ (див. рис. 4.9). Мітохондрії численні,
містять багато везикулярних крист і електронно-щільний матрикс.
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а

б

Рис. 4.12. Ультраструктура клітин СМ групи щурів за РДУ та сумісного
введеня ХС та Трибестану:
а – конденсація хроматину, глікопротеїдні включення в
цитоплазмі клітин Лейдіга. Х37000;
б – Мітохондрії, що діляться в клітинах Лейдіга.
Контрастовано цитратом свинцю та урацилацетатом.
Зростає кількість мітохондрій зі змінами, що спрямовані на нормалізацію
енергетичних процесів (70 %) з’являються мітохондрії, які діляться. Знижується
відсоток ушкоджених мітохондрій (30 %) порівняно з РДУ (див. рис. 4.9).
Мітохондрії численні, містять багато везикулярних крист і електронно-щільний
матрикс. У інтерстиціальних ендокриноцитів спостерігаються мітохондрії
«гантелевидної» форми, що свідчить про активацію процесів ділення цих
органел та активацію процесів відновлення. В області контакту клітин Лейдіга з
пухкої волокнистою СТк спостерігаються великі електронно-прозорі вакуолі,
які

відокремлюють

цитоплазму

від

волокон.

Ультраструктура

гематотестикулярного бар'єру цієї групи тварин «РДУ+ХС+Трибестан» має
вигляд як в препаратах щурів «Контроль». Базальна мембрана звивиста,
рівномірної товщини і середньої електронної щільності. У внутрішньому
волокнистому шарі СТк зустрічаються колагенові волокна в невеликій
кількості. Базальна мембрана ендотеліоцитів кровоносних капілярів має
нормальну товщину і електронну щільність.
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Слід

зазначити,

що

дистрофічні

і

деструктивні

порушення

на

субклітинному рівні організації клітин сім'яників, які виникли під впливом
препарату порівняння Трибестан на тлі РДУ, описані раніше, зберігалися майже
в повному обсязі. Спостерігалося зниження кількості крист в мітохондріях,
також

присутні

мітохондрії

із

зруйнованими

кристами

і

зовнішніми

мембранами. Всі ці процеси свідчать про перевагу катаболічних процесів над
репаративними. Зберігалися деструктивні процеси. Отже, кількість мітохондрій
зі змінами, що спрямовані на нормалізацію енергетичних процесів (45 %). Дещо
знижувався відсоток ушкоджених мітохондрій (55 %) порівняно із РДУ (див.
рис. 4.9).
Ядра інтестиціальних клітин мали розпушені ядерні мембрани, містили
деконденсований хроматин. Перинуклеарні простори були розширені, присутні
вогнища деструкції ядерної мембрани. Цистерни агранулярного ЕПР сильно
розширені і мають вигляд великих вакуолей. В більшості клітин виявлялися
вогнища дегенерації, присутні кристалоїдні включення, ліпіди і ліпофусцин.
Базальні мембрани підтримуючих епітеліоцитів, так і ендотеліоцитів
кровоносних капілярів мали звивистий вигляд і місцями були сильно
розширені. Вони мали середню електронну щільність. Зовнішні та внутрішні
волокнисті сполучнотканинні шари містили колагенові волокна. Цитоплазма
міоїдних клітин заповнена фібрилярними волокнами. Ядра їх дуже щільні,
осміофільні. Залишалися дистрофічні порушення субмікроскопічної організації
гематотестикулярного бар'єру. Ендотеліоцити кровоносних капілярів мали
витягнуті неправильної форми ядра. Ядерна мембрана була помірно розпушена
та мала вогнища деструкції. Ядерний хроматин здебільшого конденсований і
концентрувався на ядерній мембрані. У центральній частині матриксу ядра
локалізувалися гранули деконденсованого хроматину. Слід підкреслити, що
цитоплазма ендотеліоцитів містила велику кількість рибосом і полісом.
Цитоплазматична мембрана ендотеліоцитів мала дрібні вогнища деструкції.
У

групі

інтерстиціальних

експериментальних
ендокриноцитів

тварин
мали

«РДУ + Біоглобін-У»

округлу

форму,

ядра

рівномірно
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розподілений деконденсований хроматин і сильно розпушену ядерну мембрану.
В

цитоплазмі

виявляються

глікопротеїдні

інтерстиціальних ендокриноцитів з’являлися

включення.

У

цитоплазмі

численні мітохондрії різні за

формою. Мітохондрії клітин Сертолі та Лейдіга мали просвітлений матрикс із
середньою електронною щільністю та гомогенною структурою, спостерігалося
збільшення кількості крист без вогнищ руйнування, що свідчить про активацію
біоенергетичних процесів у клітині, зменшення прояву деструктивного впливу
опромінення. Так, відомо, що введення антиоксидантів сприяє відновленню
руйнованих радіацією мітохондрій сім’яників [427]. Тобто зростає кількість
мітохондрій зі змінами, що спрямовані на нормалізацію енергетичних процесів
(60 %). Знижується відсоток ушкоджених мітохондрій (40 %) (див. рис. 4.9).
Залишаються дещо вакуолізовані цистерни гладкого ЕПР. У цитоплазмі
присутні численні рибосоми, полісоми і гранули глікогену, що свідчить про
активацію біоенергетичних процесів. Іноді в клітках Лейдіга виявлялися
скупчення осміофільних кристалоїдних включень. Базальна мембрана звивиста,
приблизно однакової ширини і високої електронної щільності.
У пухкій СТк виявлялися міоїдні клітини, що мають типову структуру і
колагенові волокона. В СТк майже відсутні вогнища дегенерації. У порівнянні
із РДУ в цій групі в цитоплазмі клітин Сертолі збільшується кількість вільних
рибосом і полісом, при цьому знижується кількість включень ліпідів. Зовнішній
і внутрішній волокнистий шар гематотестикулярного бар'єру мають середню
електронну щільність і заповнені незначною кількістю колагенових волокон.
Таким

чином,

проведене

електронно-мікроскопічне

дослідження

ультраструктурної організації підтримуючих епітеліоцитів і інтерстиціальних
ендокріноцитів сім'яників щурів після впливу РДУ виявило наявність
дистрофічних і деструктивних порушень. Спостерігали пошкодження ядерної
мембрани клітин сім’яників. Зміни мітохондрій у вигляді розпушення і
осередкового лізису зовнішніх мембран і крист свідчать, що під впливом
рентгенівського опромінення на субклітинному рівні розвивається порушення
морфо-функціонального стану мітохондрій клітин сім’яників – це патологічний
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стан, який обумовлений структурними дефектами мітохондрій, та який може
призвести до порушення синтезу АТФ та гіперпродукції активних форм кисню
(АФК), що в свою чергу викликає ушкодження клітинних структур [501].
Всі

ці

процеси

тягнуть

за

собою

порушення

біоенергетичного

забезпечення синтетичних і репаративних внутрішньоклітинних процесів, у
тому числі й сполучної тканини. Загально відомо, що функцію основного
виробника Тс в сім'яниках щурів здійснюють клітини Лейдіга. До того ж всі
необхідні для його синтезу білки і ферменти, присутні в мітохондріях цих
клітин. Для успішного стероїдогенезу мітохондрія має активно дихати. У
зв'язку з цим, будь-які зміни в стані даної функції мітохондрії можуть вплинути
на процес регуляції біосинтезу стероїдів. Деякі дослідники вважають, що під
час електронно-транспортних реакцій в електронно-транспортному ланцюзі
можуть постійно утворюються і накопичуються АФК [502]. Надмірний синтез
АФК може викликати кумулятивний окислювальний стрес, який є однією з
патогенетичних ланок некрозу, клітинного старіння і зниження здатності
синтезувати Тс в клітинах Лейдіга [427, 502].
Від мітохондрій залежить рівень імунної відповіді за запальних процесів,
онкологічних та інших

пошкоджуючих

трансформаціях, також рівень

чоловічого статевого гормону [503].
Структурним підтвердженням зниження функціональної активності цих
клітин є зменшення кількості рибосом, як пов'язаних з мембранами
гранулярного ЕПР, так і рибосом, полісом та включень ГП, шо вільно лежать в
цитоплазмі, а також вогнищева деструкція мембран, як гранулярного, так і
агранулярного ЕПР. В СТк присутні численні вогнища дегенерації. Редукція
пластинчастого цитоплазматичного комплексу Гольджі і поява в його області
вторинних лізосом і включень ліпідів та збільшення колагенових волокон
вказують на активацію катаболічних процесів в цитоплазмі клітин Сертолі і
Лейдіга.
За введення засобів Біоглобін-У, ХС окремо та сумісно з Трибестаном
відбувається

відновлення

ультраструктурної

організації

підтримуючих
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епітеліоцитів і інтерстиціальних ендокриноцитів сім'яників щурів після впливу
РДУ, що зменшує наявність дистрофічних і деструктивних порушень у
мітохонріях клітин Лейдіга і Сертолі. Спостерігалося відновлення ядерної
мембрани, зменшення в області цитоплазматичного комплексу Гольджі
кількості вторинних лізосом і включень ліпідів та колагенових волокон
вказують на активацію катаболічних процесів в цитоплазмі. В СТк
спостерігалася відсутність вогнищ дегенерації.
Але у тварин, що отримували Трибестан на тлі РДУ здебільшого
зберігалися деструктивно-дегенеративні осередки в клітинах Сертолі і Лейдіга
та у пухкій СТк. Мітохондріальний компартмент клітини, як показано у наших
дослідженнях, має надзвичайно високу чутливість до РДУ дозою 3 Гр, бо
відомо, що в СМ процеси мітохондріального окислення йдуть особливо
інтенсивно [427], тобто спостерігається пошкодження гонад навіть у випадку
впливу на організм малих доз опромінення.
Підсумовуючи вищенаведені дослідження можна дійти висновку, що за
загального РДУ самців щурів відбувається порушення функції статевих залоз
подібне первинній тестикулярній дисфункції. Про це свідчить відсутність змін
маси гіпофізу. До того ж відбувалося суттєве порушення сперматогенезу вже на
початкових його етапах. Незначні зміни параметрів спермограми свідчать, що
зрілі спермії, які були отримані з придатків сім’яників, більш стійкі до РДУ.
Відомо, що радіація має шкідливий вплив на параметри сперми (такі як
кількість сперматозоїдів, морфологія, рухливість), впливають на роль кіназ в
клітинному метаболізмі і ендокринній системі і викликають генотоксичність,
геномну нестабільність і окислювальний стрес з підвищеним рівнем АФК, що
може привести до безпліддя [106].
Відсутність позитивного ефекту на утворення клітинами Лейдіга Тс та
відповідно й покращення ультраструктури СМ піддослідних тварин за
застосування Трибестану ще раз підтверджує безпосереднє первинне ураження
СМ. За цих умов посилення секреції ендогенних гонадотропінів Трибестаном
[420, 421, 423] не діє на клітини Лейдіга. У той же час, призначення ХС та
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Біоглобін-У, які спроможні відновлювати пошкоджену структуру СТк, на
відміну від Трибестану, сприяють нормалізації рівня ГАГ в СМ та
спермоплазмі. Це є передумовою для покращення функціонального стану
яєчок, відновлення процесів сперматогенезу та активації секреції Тс. Можливо,
ХС, сумісне застосування ХС і Трибестану, а також Біоглобін-У, які вводили
щурам із РДУ у лікувально-профілактичному режимі, підвищують ”стійкість”
популяції

сперматогоній,

знижують

відстрочену

загибель

цих

клітин.

Наслідком цього є підвищення не тільки чисельності канальців з відновленими
статевими клітинами, а і наявність серед них більш пізніх, ніж у РДУ, стадій
розвитку статевих клітин.
Таким чином є підстава говорити про певну радіопротекторну дію
досліджених препаратів. Препарат порівняння Трибестан поступається за
впливом на процеси відновлення сперматогенезу дослідженим препаратам.
Сумісне введення ХС та Трибестану посилює ці процеси у переважної
більшості тварин у порівнянні з моно введенням Трибестану.
Основні наукові результати розділу опубліковані у працях автора [504510].
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РОЗДІЛ 5
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЦИТОСТАТИЧНОГО
УРАЖЕННЯ СІМ’ЯНИКІВ ЩУРІВ ТА КОРЕКЦІЯ ЙОГО ПОРУШЕНЬ

5.1. Особливості змін функціонального стану сім’яників щурів до та після
корекції
Цитостатичні препарати мають різні механізми протипухлинної дії.
Однак, ці засоби також проявляють виразний токсичний вплив на неушкоджені
пухлиною тканини організму, а саме сперматогенний епітелій СМ, в якому,
завдяки постійним клітинним поділам (сперматогоній і сперматоцитів),
відбувається сперматогенез. Порушення сперматогенезу, що спостерігається на
тлі цитостатичного впливу, за етіологією та патогенезом відрізняється від
інших видів патологічних процесів, які супроводжуються пригніченням
сперматогенезу

(травми,

запалення,

ендокринні

розлади,

генетичні

захворювання) [511, 512].
Доксорубіцин є протипухлинним засобом. Клітини пухлини гинуть,
вірогідно, внаслідок впливу препарату на синтез нуклеїнових кислот, хоча
точний механізм дії остаточно не з'ясований. Припускається наступний
механізм дії: інтеркаляція ДНК (що призводить до пригнічення синтезу ДНК,
РНК та білків), утворення високореактивних вільних радикалів та супероксидів,
хелатування двовалентних катіонів, пригнічення Na-K AТФази та зв'язування
доксорубіцину із певними складовими клітинної мембрани (зокрема із
мембранними ліпідами, спектрином та кардіоліпіном).
Таким чином, порушуються процеси передачі інформації всередині
клітини

(транскрипція,

трансляція

і

реплікація),

що

веде

до

зміни

функціонування клітини і апоптозу [513]. З цього випливає, що цитостатики
впливають на клітини, які знаходяться в активній фазі поділу, не руйнуючи
клітини в фазі G0 мітозу.
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За даними авторів, терапія доксорубіцином та іншими цитостатиками
(вінбластином, цитозаром) викликає лише тимчасове скорочення числа
сперматозоїдів, до того ж не викликаючи азооспермії [514, 515].
На

першому

етапі

цього

експерименту

досліджувалася

маса

андрогензалежних органів з метою з’ясування глибини токсичної впливу
цитостатиків на органи репродуктивної системи та їх адекватної чутливості до
дії чоловічого статевого гормону [516].
Моделювання ЦСУ СМ щурів здійснювали згідно методики розділ 2,
результати мас органів-мішеней для андрогенів за умов ЦСУ та його корекції
наведено в таблиці 5.1.
Таблиця 5.1
Маса органів щурів самців з гонадопатією за умов ЦСУ та після його



корекції, (n=8),   S 



Маса органів
Група тварин
Контроль
ЦСУ
ЦСУ +
Трибестан

СМ, мг
2893,75±60,83
1631,25±71,34*

Вентральна
частина ПЗ,
мг
827,50±39,82
489,25±26,97
*
630,25±26,16
*/**
611,88±32,70
*/**
507,50±19,43
*
625,00±32,73
*/**

СП, мг

Гіпофіз,
мг

1118,75±66,80
668,75±56,65*

7,13±0,35
7,75±0,45

2625,00±133,63
1193,75±50,39 7,63±0,38
**
*/**
2493,75±84,22
1062,50±75,18 8,25±0,45
ЦСУ + ХС
**
*/**
ЦСУ +
2275,00±132,96
918,75±58,50 7,38±0,38
Біоглобін-У
**
*/**
ЦСУ + ХС + 2637,50±101,66
1200,00±73,80 7,25±0,37
Трибестан
**
*/**
Примітки:
* – статистично значущі відмінності в порівнянні з групою
«Контроль», р ≤ 0,05.
** – статистично значущі відмінності в порівнянні з групою
«ЦСУ», р ≤ 0,05.
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Дані таблиці 5.1 свідчать, що під впливом ЦСУ спостерігалися зміни
маси органів-мішеней для андрогенів. Так, відбувалося зменшення маси СМ
майже на 43 %, маси вентральної частини ПЗ та СП на 40 % у групі тварин із
ЦСУ, але слід відзначити, що незмінною залишається маса гіпофізу, що вказує
на

пошкодження

тестикулярної

тканини

та

формування

первинного

гіпогонадизму. Це свідчить про ушкоджуючий (цитостатичний) ефект
доксорубіцину. Маса СП та СМ за введення корегуючих засобів, а саме
Трибестану, ХС окремо та сумісно з Трибестаном на тлі ЦСУ нормалізується, а
маса маси вентральної частини ПЗ також підвищувалася вірогідно, але не
досягала рівня групи «Контроль».
Під час дослідження дії препарату Біоглобін-У в щурів цієї групи
нормалізувалася лише маса СП. Всі ці позитивні зміни мас андрогензалежних
органів свідчать про початок процесів відновлення після ЦСУ.
У

таблиці

5.2

представлено

результати

дослідження

морфо-

функціонального стану сперматозоїдів. Слід відмітити, значне зниження
параметрів спермограми, а саме кількості на 26 %, рухливості на 67 % та часу
збереження рухливості сперміїв на 34 %, підвищення патологічних форм на
54 % у групі щурів з ЦСУ СМ.
За застосування будь-якого з корегуючих засобів не нормалізується
кількість сперматозоїдів, а відбувається покращення рухливості та часу
збереження рухливості сперматозоонів та зниження відсотку патологічних
форм статевих клітин у групах тварин, які на фоні ЦСУ отримували ХС окремо
та сумісно з Трибестаном.
Під час дослідження показників спермограми в щурів, яким вводили
Трибестан та Біоглобін-У, відбувалося підвищення відбувалося лише часу
збереження рухливості та зменшення кількості патологічних форм сперміїв,
порівняно з ЦСУ, що може бути обумовленим завдяки властивостями цих
засобів [40, 68, 417-419, 420, 421, 423].
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Таблиця 5.2
Показники стану сперматогенезу в щурів з гонадопатією за умов



ЦСУ та після його корекції, (n=8),   S 



Час
збереження
рухливості
сперміїв, хв

Група
тварин

Кількість
Патологічні
сперматозоїдів,
форми, %
млн/мл

Контроль

52,00±2,81

19,00±1,52

71,88±3,26

288,75±15,97

ЦСУ

38,38±3,34*

29,38±1,52*

48,13±3,26*

190,75±10,21*

38,63±3,10*

26,63±3,00*

65,25±2,94** 253,13±18,15**

39,00±3,67*

18,25±1,58** 61,25±3,50** 250,00±20,33**

ЦСУ +
Трибестан
ЦСУ + ХС

Рухомість
сперміїв, %

ЦСУ +
40,88±4,34*
25,00±2,37* 65,63±3,46** 267,50±20,04**
Біоглобін-У
ЦСУ + ХС +
42,88±4,39*
19,13±2,96** 64,38±3,95** 264,38±16,35**
Трибестан
Примітки:
* – статистично значущі відмінності в порівнянні з групою
«Контроль», р ≤ 0,05.
** – статистично значущі відмінності в порівнянні з групою
«ЦСУ», р ≤ 0,05.
Доцільним було вивчення динаміки змін рівнів фруктози та КФ в СП та
концентрації Тс у сироватці крові як специфічних маркерів рівня андрогенізації
та фертильності організму. Результати досліджень на моделі ЦСУ в щурів
наведено в таблиці 5.3.
Після ЦСУ СМ відбувається зниження майже вдвічі вмісту фруктози в
СП та активності КФ у ПЗ. Однак, введення усіх корегуючих засобів за умов
ЦСУ нормалізувало активність КФ, а вміст фруктози підвищувався майже у
2 рази. Що стосується вмісту загального Тс в сироватці крові, то під час
моделювання ЦСУ відбувалося зниження показника майже у 3,7 рази. Під
впливом Біоглобіну-У, Трибестану, ХС окремо та сумісно з Трибестаном
спостерігалося підвищення рівня Тс сироватці крові на 60; 90; 49 та 129 %
відповідно, порівняно з групою із ЦСУ, але не нормалізувало його вміст.
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Таблиця 5.3
Показники рівня тестостерону, фруктози, кислої фосфатази на моделі



ЦСУ в щурів, (n=8),   S 
Група тварин
Контроль
ЦСУ
ЦСУ + Трибестан

Тс, нмоль/л
15,82±0,40
4,10±0,23*
6,61±0,30*/**



Фруктоза,
ммоль/л
4,54±0,30
1,20±0,17*
2,56±0,19*/**

КФ, Од/л
17,82±1,03
9,76±0,84*
15,02±2,29**

7,81±0,30*/**
2,72±0,41*/**
16,06±2,49**
ЦСУ + ХС
ЦСУ + Біоглобін- 6,42±0,40*/**
2,40±0,21*/**
15,62±1,87**
У
ЦСУ
+
ХС + 9,40±0,30*/**/*** 2,52±0,26*/**
14,46±1,63**
Трибестан
Примітки:
* – статистично значущі відмінності в порівнянні з групою
«Контроль», р ≤ 0,05.
** – статистично значущі відмінності в порівнянні з групою
«ЦСУ», р ≤ 0,05.
*** – статистично значущі відмінності в порівнянні з групою
«ЦСУ+Трибестан», р ≤ 0,05.
Слід зазначити, що ЦСУ СМ також призводило й до суттєвого зниження
вмісту ГАГ у спермоплазмі щурів, майже в 1,8 рази (табл. 5.4).
Після введення ХС окремо та сумісно з Трибестаном на тлі ЦСУ
показники вмісту хондроїтинсульфатів не відрізнялись від показника в групі
«Контроль», але після застосування Біоглобіну-У – були вищі, ніж у тварин із
ЦСУ на 39,7 %, а Трибестану – лише на 25,7 % порівняно з таким показником у
групі за ЦСУ.
Таким

чином,

одержані

результати

біохімічного

дослідження

спермоплазми щурів за вмістом хондроїтинсульфатів можуть свідчити про
позитивний вплив ГАГ на спермограму щурів, що є одним з показників
покращення репродуктивної функції.
Отже, все вищеозначене дає підставу вважати, що андрогенодефіцит,
викликаний ЦСУ, призводить до зниження не лише показників спермограми та
гормонального статусу самців щурів, а й рівня хондроїтинсульфатів у
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спермоплазмі щурів, що може розглядатися як один з механізмів патогенезу в
розвитку неплідності в особин чоловічої статі.
Таблиця 5.4
Вміст хондроїтинсульфатів у спермоплазмі щурів за умов ЦСУ та
його корекції, (n=8), Mе (Q25; Q75)
Група тварин
Контроль
ЦСУ
ЦСУ + ХС
ЦСУ + Біоглобін-У
ЦСУ + Трибестан
ЦСУ + ХС + Трибестан

Хондроїтинсульфати, мг/л
28,40 (26,80; 29,30)
14,80 * (14,10; 15,20)
29,20 ◊ (28,70; 30,80)
21,40 * ◊ (20,20; 22,50)
17,50 * ◊ (16,60; 17,80)
30,40 ◊ (28,40; 31,50)

Примітки:
* – статистично значущі відмінності в порівнянні з групою
«Контроль», р ≤ 0,05;
◊ – статистично значущі відмінності в порівнянні з групою
«ЦСУ», р ≤ 0,05.
Можливо, саме ГАГ мають цитопротекторний вплив на сперматозоїди за
їх деструкції в умовах ЦСУ.
5.2. Гістологічні дослідження мікроструктури тканини
Гістологічні дослідження дозволили вивчити мікроструктуру СМ щурівсамців як у контрольній групі, так і у тварин із ЦСУ, а також тих, що
отримували корегуючі засоби; дослідження здійснювали згідно методики
наведеної в розділі 2. Гістологічна картина СМ у групі тварин за умов ЦСУ
представлена на рисунках 5.1 та 5.2.
За умов ЦСУ у 90 % тварин спостерігали порушення процесу
сперматогенезу різного ступеню тяжкості. Переважна частина сім'яних
канальців повністю спустошена, у стінці наявні лише сустеноцити. Вони часто
тьмяні, ядерце видно не завжди. Місцями простежена руйнація власної
оболонки канальців, сустеноцити лежать поруч хаотично, цілими групами, у
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поодиноких випадках видно набряк інтерстицію з випотіванням білкової
рідини. Часто зустрічаються клітини-кулі, які вказують на те, що набрякають
сперматиди та зливаються в так звані кулі (див. рис. 5.1).

а

б

в

г

Рис. 5.1. СМ щурів за умов ЦСУ:
а – повна відсутність статевих клітин (х200);
б – руйнація власної оболонки канальця, хаотичне розташування
сустеноцитів, білковий випіт в інтерстицій (х250);
в – сустеноцити та пізні генерації сперматид у канальці
(імерсія);
г – клітини-кулі (х200). Гематоксилін-еозин.
У міжканальцевих локусах часто збільшена чисельність інтерстиціальних
ендокриноцитів, що вказує на компенсаторний механізм, який включається під
час виснаження проліферативного пулу, простежені ядра, різні за розміром та
хроматиновою насиченістю. Що стосується чисельності інтерстиціальних
ендокриноцитів у міжканальцевих локусах щурів з менш виразним порушенням
сперматогенезу, то їх кількість збільшена, ядра клітин були гіперхроматичні.
Таке збільшення інтерстиціальних ендокриноцитів, зміни у стані їх ядер є
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морфологічним виразом дисгормональної перебудови ендокринної частини
яєчок, що є наслідком деструктивного пливу ЦСУ (див. рис. 5.2).

а

б

Рис. 5.2. СМ щура за умов ЦСУ:
а – помірна проліферація інтерстиціальних ендокриноцитів у
міжканальцевому локусі, поява дрібних гіперхромних ядер;
б – деяке збільшення чисельності інтерстиціальних
ендокриноцитів у міжканальцевому локусі, поява дрібних
гіперхромних ядер. Гематоксилін-еозин. х400.
Кількісна оцінка процесу сперматогенезу підтвердила майже повне
припинення його за умов ЦСУ (табл. 5.5). Насамперед це пов'язано з різким
зниженням кількості сперматогоній (0,54±0,005 на один каналець порівняно з
59,85±1,01 у групі «Контроль»), бо саме вони забезпечують безперервність
сперматогенного циклу протягом всього репродуктивного періоду життя
індивідуума.
Щодо індексу сперматогенезу, то під час визначення його враховували
тільки ті шари клітин, що відносилися до відновлених вже після ЦСУ (бальна
оцінка кожного шару клітин проводилася тільки за умов наявності в ньому не
менш семи клітин). У цілому показник становив 0,21 бали порівняно з
3,36 бали у групі «Контроль». Всі зі зміни свідчать про виснаження
проліферативного пулу сперматозоїдів. Є повідомлення, що порушення
сперматогенезу після використання ряду хіміотерапевтичних схем може носити
важкий деструктивний характер [432, 511, 512, 517].
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Таблиця 5.5
Морфометрична характеристика процесу сперматогенезу щурів за



умов ЦСУ та після його корекції, (n=6),   S 
Кількість
сперматогоній у
канальці
59,85±1,01

Група

Контроль

ЦСУ
Трибестан

Показник
Кількість
Кількість
канальців з
канальців з
12 стадією
злущенним
мейозу, %
епітелієм, %
3,87 (3; 5)
0,12 (0; 1)

0,54±0,05*

0*

0

+ 13,78±0,15*/**

1,38*/**
(0; 2)
1,0*/**
(0; 2)
0,5*/**
(0; 2)
1,25*/**
(0; 2)

0

ЦСУ

11,48±0,25*/**

ЦСУ + ХС



0

Індекс
сперматогенезу, бали
3,36
(3,31; 3,45)
0,21*
(0; 0,39)
1,91*/**
(1,62; 2,17)
1,63*/**
(1,2; 1,92)
1,5*/**
(0,89; 2,65)
2,14*/**
(0,48; 1,13)

ЦСУ
+ 12,75±0,32*/**
0
Біоглобін-У
0
ЦСУ + ХС + 17,63±0,27*/**
Трибестан
Примітки:
* – статистично значущі відмінності в порівнянні з групою
«Контроль», р ≤ 0,05;
** – статистично значущі відмінності в порівнянні з групою
«ЦСУ», р ≤ 0,05.

Ці зміни у звивистих сім’яних канальцях можуть бути пов'язані з
виснаженням пролиферативного пулу чоловічих статевих клітин, джерелом
якого є популяція сперматогоній [518], а саме – стовбурових (резервних)
сперматогонієв або сперматогонієв типу А [519].
Це клітини є основою пролиферативного пулу сперматогенезу та
починають ділитися тільки під час пошкодження. Для створення стовбурових
сперматогонієв необхідна наявність ніш, які формують клітини мікрооточення
Сертолі [520].
Введення ХС на тлі ЦСУ виразно знижувало процеси деградації
статевих клітин. Це призводило до припинення спустошення канальців, власна
оболонка

їх

не

була

пошкоджена.

У

більшості

сім'яних

канальців
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простежувалися різні за кількістю сперматогонії (типу А і темні, і світлі),
сперматоцити І-го порядку в різних стадіях профази (зіготене-пахітене). У ряді
канальців спостерігалися сперматоцити в метафазі як першого, так і другого
поділів мейозу. Добре простежувався і сперміогенез на всіх його етапах до
сперматозоїдів включно (рис. 5.3).

а

б

в

г

Рис. 5.3. СМ щурів після введення ХС на тлі ЦСУ:
а – в канальці присутні численні сперматогонії, сперматоцити та
сперматиди з подовженим ядром (х200);
б – видно сперматоцити в метафазі І-го та 2-го поділу мейозу
(х250);
в – сперматогонії, сперматоцити, ранні сперматиди,
сперматозоїди (х250);
г – помірне збільшення інтерстиціальних ендокриноцитів у
міжканальцевому локусі, більшість клітин морфологічно
нормального вигляду(х400).
Гематоксилін-еозин.
Все це свідчило про виразні репаративні процеси у сперматогенному
епітелію. Відмічалася помітна рівномірність цього процесу. Значно зменшена
була наявність канальців з злущенням епітелію, деградацією статевих клітин,
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клітинами-кулями.

Морфологічний

стан

більшості

інтерстиціальних

ендокриноцитів відповідав нормі, хоча місцями численність їх була помірно
збільшена під деструктивним впливом цитостатику (див. рис. 5.3).
Морфологічні ознаки регенерації процесу сперматогенезу під впливом
ХС підтверджувалися морфометрично (див. табл. 5.5). Так, на відміну від ЦСУ
(0,54±0,005) помітно відновився шар сперматогоній (13,78±0,15 на кожний
каналець) та шар сперматоцитів, виявлені ознаки відновлення мейотичної
активності (1,38 % порівняно з гонадопатологією 0 %). І, як наслідок, індекс
сперматогенезу збільшено у дев’ять разів. Отже, за введення ХС на тлі ЦСУ
спостерігали ознаки репаративних процесів.
Застосування Біоглобіну-У за умов ЦСУ також знижувало виразність
порушень процесу сперматогенезу, сприяло відновленню епітелію, але всі ці
позитивні зміни у стані сперматогенної тканини в різних щурів варіювали за
виразністю (рис. 5.4). У цілому ж власна оболонка канальців ціла, сустеноцити
не змінені. У канальцях більше сперматогоній та сперматоцитів, є клітини у
процесі мітозу. Спостерігалося зменшення процесу деградації, злущення
збережених статевих клітин пізніх генерацій розвитку (які вижили після
токсичного

впливу

міжканальцевих

цитостатику),

локусах

відсутні

продовжують

клітини-кулі.
спостерігатися

Однак,

у

збільшення

інтерстиціальних ендокриноцитів, але їх ядра в нормі.
Морфометричні показники стану сім'яродного епітелію в щурів після
введення Біоглобіну-У також свідчать про доволі виразні ознаки процесів
репарації після деструктивного впливу ЦСУ: відновлення у канальцях
сперматогоній (11,48±0,25 клітин на каналець в порівнянні з 0,54±0,05) та
сперматоцитів

вірогідно

збільшили

індекс

сперматогенезу

відносно

контрольної патології – у 7,76 рази, виявлені ознаки появи мейотичної
активності (1 %), (див. табл. 5.5).
Таким чином, за введення Біоглобіну-У спостерігали ознаки відновлення
після деструктивної дії цитостатику.
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Рис. 5.4. СМ щурів після введення Біоглобін-У на тлі ЦСУ:
а – помірна кількість сперматогоній, сперматоцитів І-го
порядку, залишки пізніх сперматид, прогалини в епітелію
(х200);
б – вогнищеве збільшення чисельності сперматогоній та
сперматоцитів І-го порядку, пізні сперматиди (х200);
в – представлено повний пул статевих клітин (х200);
г – сперматогонії, сперматоцити у метафазі І-го та 2-го поділу
мейозу (х250). Гематоксилін-еозин.
Після введення Трибестану в решти тварин багато канальців залишалися
зовсім спустошеними або відновлені статеві клітини, переважно ранніх
генерацій, проглядалися поодиноко чи малими скупченнями (рис. 5.5).
Як видно на рисунку 5.5, після введення Трибестану на тлі ЦСУ поділ
клітин рідкий, в основному сперматогоній. Певна кількість канальців була з
злущеним епітелієм (статеві клітини пізніх генерацій розвитку, що вижили
після

введення

цитостатику).

Спостерігалася

нормальна

інтерстиціальних ендокриноцитів, іноді з гіперхромним ядром.

кількість
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Рис. 5.5. СМ щурів після введення Трибестану на тлі ЦСУ:
а – видні спустошений каналець (1) та каналець з поодинокими
сперматогоніями (2),
б – залишки пізніх сперматид (х200); поділ сперматогоній,
залишки сперматид (х250);
в – злущення статевих клітин, що вижили після введення
токсину (х200);
г – інтерстиціальні ендокриноцити (х400). Гематоксилін-еозин.
У всіх щурів групи власна оболонка канальців не змінена, суттєвих змін у
стані сустеноцитів, набряку інтерстицію не відмічали. Така неоднозначність у
стані сім'яних канальців та виразності ознак репаративної регенерації епітелію
знайшла своє підтвердження і в кількісній оцінці структурно-функціональних
елементів сім'яників після введення Трибестану на тлі ЦСУ: середня кількість
сперматогоній на один канадець в цілому по групі складала лише 12,75, індекс
сперматогенезу

не

піднявся

вище

1,5 бали,

а

мейотична

активність

дорівнювалася 0,5 % (див. табл. 5.5).
Після комбінованого введення ХС та Трибестану на тлі ЦСУ у всіх щурів
спостерігали виразне покращення стану сперматогенного епітелію в більшості
канальців (рис. 5.6).
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Рис. 5.6. СМ щурів після комбінованого введення ХС та Трибестану на
тлі ЦСУ. У канальцях видна:
а – достатня кількість сперматогоній, сперматоцитів, пізніх
сперматид;
б –сперматогоній, сперматоцитів, різних генерацій сперматид;
в – представлени всі статеві клітини;
г – нормальний стан інтерстиціальних ендокриноцитів у
міжканальцевому локусі. Гематоксилін-еозин. а-в х200, г х400.
Не зважаючи на певне коливання, у канальцях значно збільшилася
чисельність сперматогоній і сперматоцитів. Доволі часто відмічсли відновлення
мейотичної активності, розвиток і більш пізніх генерацій статевих клітин.
Відсутні були дегенерація та злущення статевих клітин, що вижили після
введення доксорубіцину, клітини-кулі. Стан інтерстиціальних ендокриноцитів
практично відповідав нормі. Кількісний аналіз стану статевих клітин після
комбінованого введення ХС та Трибестану на тлі ЦСУ показав, що в канальцях
збільшилася кількість сперматогоній до 17,63 на канадець, мейотична
активність складала 1,25 %, а індекс сперматогенезу дорівнювався 2,14 бали
(див. табл. 5.5).
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Отже, після сумісного введення ХС та Трибестану на тлі ЦСУ
спостерігали значне відновлення репаративних процесів.
Андрогенну насиченість організму щурів на умов ЦСУ та його
корекції визначали за типом кристалізації секрету ПЗ; результати наведено в
таблиці 5.6.
Таблиця 5.6
Рівень андрогенної насиченості організму за типом кристалізації
секрету ПЗ у щурів на умов ЦСУ та його корекції (бали), (n=8),
Mе (Q25; Q75)
Група тварин

Тип кристалізації секрету ПЗ
3,87 (3,43; 4,0)
2,0 (2,0; 3,0) *
2,83 (2,5; 3,55) **
2,85 (2,5; 3,0) **
2,75 (2,5; 3,0) **
3,25 (2,5; 3,3) **

Контроль
ЦСУ
ЦСУ + ХС
ЦСУ + Біоглобін-У
ЦСУ + Трибестан
ЦСУ + ХС + Трибестан
Примітки:
* – статистично значущі відмінності в порівнянні з групою
«Контроль», р ≤ 0,05.
** – статистично значущі відмінності в порівнянні з групою
«ЦСУ», р ≤ 0,05.
Із таблиці 5.6 видно, що у тварин із ЦСУ змінився і тип кристалізації
секрету ПЗ, що свідчило про зниження андрогенної насиченості організму цих
тварин.
У цілому цей показник оцінювався у 2,00 бали. Андрогенна насиченість
за типом кристалізації секрету ПЗ у майже всіх щурів, що отримували ХС на
фоні ЦСУ, підвищувалася, в цілому по групі дорівнювала 2,83 бали. У щурів,
яким вводили Біоглобін-У, вона також вірогідно збільшувалася по відношенню
до тварин із ЦСУ – 2,85 бали.
За застосування Трибестану на фоні ЦСУ тип кристалізації секрету ПЗ
коливався, ступінь андрогенізації організму тварин дорівнював 2,75 бали. У
більшості тварин із групи «ХС + Трибестан» рівень андрогенної насиченості за
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типом кристалізації секрету ПЗ наблизився до норми. В групі він становив
3,25 бали.
Результати дослідження вмісту ГАГ у зразках сім’яників та сім’яній
плазмі за умов ЦСУ та корекції цього стану корегувальними засобами:
Трибестаном, ХС та Біоглобінуом-У представлено на рисунках 5.7 та 5.8.

Рис. 5.7. Вміст ГАГ у сім’яниках самців щурів за умов ЦСУ та після його
корекції, бали: (1 – Контроль; 2 – ЦСУ; 3 – ЦСУ + ХС; 4 – ЦСУ +
Трибестан; 5 – ЦСУ + Біоглобін-У; 6 – ЦСУ + ХС + Трибестан):
* – статистично значущі відмінності в порівнянні з даними для
групи «Контроль», р ≤ 0,05;
** – статистично значущі відмінності в порівнянні з даними для
групи «ЦСУ», р ≤ 0,05;
*** – статистично значущі відмінності в порівнянні з даними
для групи «Трибестан», р ≤ 0,05.
За

умов

ЦСУ

в

сім′яних

канальцях

і

міжканальцевій

стромі

спостерігалася ортохроматична реакція (майже повна відсутність фіолетового
забарвлення) під час фарбування толуїдиновим синім, що свідчить про дефіцит
ГАГ порівняно з групою «Контроль» (див. рис 5.7; 5.8). Ступінь насиченості
забарвлення складав 0,00±0,00 (0,00; 0,00) бали.
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Інтактний контроль (×250)

Гонадопатія (ЦСУ) (×250)

ХС (×200)

Трибестан (×250)

Біоглобін-У (×250)

ХС+Трибестан (×250)

Рис. 5.8. Гістологічні препарати СМ щурів за умов ЦСУ та після його
корекції. Реакція метахромазії з толуїдиновим синім.
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Така гістохімічна картина за ЦСУ СМ може пояснити, той факт, що у
тварин цієї групи погіршується стан рихлої СТк, яка у тварин «Контролю»
здійснювала «живлення» клітин Сертолі та Лейдіга, призводило, вірогідно, до
зменшення рівня їх функціональної активності (див. рис 5.7; 5.8).
Хондроїтину сульфат, введений щурам на тлі ЦСУ сім’яників, сприяє
значному підвищенню вмісту ГАГ, а саме в міжканальцевій стромі ділянки
метохромазії є незначними. Проте більш виражена метахроматична реакція – у
клітинах сперміогенного епітелію, про що свідчить наявність зон фіолетового
забарвлення в міжканальцевій стромі та зонах розташування статевих клітин.
Ступінь насиченості забарвлення в цій групі тварин складав 2,66±0,33 (2,50;
3,00) бали (див. рис 5.7; 5.8).
Слабшою була реакція в міжканальцевій стромі та сперміогенному
епітелії після застосування Біоглобіну-У. Ступінь насиченості забарвлення в
цій групі тварин складала 1,55±0,15 (1,00; 2,00) бали (див. рис 5.7; 5.8).
Після введення Трибестану на моделі ЦСУ ніяких змін у вмісті ГАГ
порівняно з ЦСУ не відбувалося, тобто спостерігалася ортохромазія
(див. рис. 5.7; 5.8). Тому й ступінь насиченості забарвлення складала 0,04±0,01
(0,00; 0,08) бали (див. рис 5.7; 5.8).
Одночасне

введення

ХС

та

Трибестану

дещо

змінило

реакцію

метахромазії, яку спостерігали після моновведення останнього: виразність її
зменшувалася в зоні сперматогенного епітелію, у міжканальцевій стромі
відбувалось посилення реакції метахромазії. Ступінь насиченості забарвлення в
цій групі тварин складала 2,16±0,15 (2,00; 3,00) бали (див. рис. 5.7; 5.8).
Все вищеозначене доводить той факт, що за розвитку андрогенодефіциту
викликаного ЦСУ розвивається ортохроматична реакція, що нівелюється під
час введення засобів, що покращують стан СТк.
Таким чином, на підставі отриманих даних можна заключити:
1. Доксорубіцину гідрохлорид

викликає в щурів тяжку ступень

порушення процесу сперматогенезу. У першу чергу страждають стовбурові
клітини, оскільки відбувається прогресуюче спустошення клітинної популяції
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сперматогоній

та

сперматоцитів

І-го

порядку,

пригнічення

процесів

подальшого дозрівання статевих клітин. Статеві клітини більш пізніх етапів
розвитку, що знаходилися в канальцях на момент дії токсину, частково
зазнають деструктивних та дистрофічних змін і елімінують, але і можуть
зазнавати менш руйнівні пошкодження і продовжувати свій подальший
розвиток. Спонтанне відновлення епітеліоцитів на момент дослідження має
дуже повільний характер. Пригнічення сперматогенезу супроводжується
певною перебудовою ендокринної частини яєчок.
2. Під час введення ХС та Біоглобін-У знижується токсична дія ЦСУ на
статеві клітини і, в першу чергу, на стовбурові клітини, внаслідок чого в певній
мірі відновлюється початкова стадія сперматогенезу – популяція сперматогоній
та сперматоцитів І-го порядку, підвищується мейотична активність. Обидва
засоби зменшують токсичний вплив і на статеві клітини більш пізніх етапів
розвитку, які під час дії токсину знаходилися в канальцях, перешкоджають їх
деструкції та елімінації. ХС за позитивним впливом на сперматогенну тканину
переважають Біоглобін-У та мають деяку перевагу над препаратом порівняння
Трибестаном. Комбінована дія ХС та Трибестану має певну перевагу над
моновведенням останнього.
А одержані результати гістохімічного дослідження СМ щурів після їх
деструкції за ЦСУ та корекції цього патологічного стану засобами, що
покращують

стан

СТк

можуть

свідчити

про

позитивний

вплив

хондроїтинсульфатів на функціонування репродуктивної системи тварин, що
проявляється в покращенні деяких показників спермограми, відновленні
початкової стадії сперматогенезу, підвищенні рівня андрогенізації організму.
5.3. Результати дослідження ультраструктури клітин
Дослідження ультраструктурної архітектоніки клітин СМ щурів показало
адекватність методики гістологічної обробки тканини [469, 470].
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У

цитоплазмі

інтерстиціальних

ендокріноцитів

щурів

із

ЦСУ

розташовуються досить численні дрібні мітохондрії округлої форми, які мали
численні руйнації, а також містили везикулярні кристали. Мембрани ЕПР
мають численні локальні деструкції (рис. 5.9).
Цитоплазма клітин Лейдіга набрякла, має низьку електронну щільність,
майже вітсутні полісоми, рибосоми і гранули глікогену. Ядерна мембрана
розпушена

і

очагово

зруйнована.

Перинуклеарний

простір

місцями

розширений. Ядерний хроматин був здебільшого в конденсованому вигляді.
Цитоплазматична мембрана мала великі ділянки лізису, що свідчить про значні
деструктивні порушення біосинтетичних процесів у клітині. Пластинчастий
цитоплазматичний комплекс Гольджі редукований. Поблизу стопок гладких
мембран часто присутня дуже велика кількість включення ліпідів, що може
розцінюватися як компенсаторний механізм за апоптозу клітин на тлі ЦСУ.
Ядра ендотеліоцитів витягнутої форми, ядерна мембрана сильно розпушена і
потовщена. Перинуклеарна область цитоплазми мала дуже низьку електронну
щільність і містила невелику кількість мітохондрій з очагово зруйнованими
кристами.
Під впливом цитостатиків істотним ультраструктурним перебудовам
піддаються й клітини Сертолі. Їхня ультраструктурна організація відрізняється
поліморфізмом. Відзначено часткову деструкцію органел сустентоцитів (клітин
Сертолі), фрагментацію розширення цистерн ЕПР, спостерігалися ядра
неправильної форми. Ядерця з колоядерцевим хроматином компактні, мають
дуже

високу

електронну

щільність.

Іноді

у

вакуолях

спостерігалося

формування волокнистих структур. Спостерігалося скупчення мітохондрій з
паралельно орієнтованими кристами. Поруч з мембранами розташовувалися
дрібні і великі вакуолі, а також мієліноподібні структури, що вказувало на
пригнічення біосинтетичних процесів в клітині, які з часом можуть призводити
до порушення пластичного обміну та біодеградації клітин. В них відмічалося
тотальне руйнування зовнішніх мембран і крист, набряклість (див. рис. 5.9).
Отже за гонадопатії ЦСУ спостерігалося суттєве підвищення відсотку
морфологічно змінених мітохондрій (85 %), лише 15 % мали незмінену
структуру (рис. 5.10).
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1а

1б

2а

2б

2в
2г
Рис. 5.9. Ультраструктура інтерстиціальних ендокриноцитів - 1 а,б
(клітин Лейдіга) та клітин Сертолі – 2 а-г СМ щурів під
впливом ЦСУ:
1а – дрібні мітохондрії округлої форми, які мали численні
руйнації . х38000;
1б – фрагментація мембран гладкої ЕПР, ущільнення
матриксу мітохондрій, включення ліпідів і кристалоїдів у
цитоплазмі. х27000;
2а – Інвагінації і лізис ядерної мембрани, компактне щільне
ядерце з колоядерцевим хроматином. х37000.
2б – Розширення цистерн ендоплазматичного ретикулума.
х32000;
2в – Формування волокнистих структур у вакуолях. х39000.
2г – Редукція пластинчастого цитоплазматичного комплексу
Гольджі, мієліноподібні структури в цитоплазмі. х35000.
Контрастували цитратом свинцю і урацилацетатом.
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а

б
Рис. 5.10. Частота структурних змін мітохондрій клітин Лейдіга за умов
ЦСУ: (1 – Контроль; 2 – ЦСУ; 3 – СТУ + ХС; 4 – ЦСУ +
Трибестан; 5 – ЦСУ + Біоглобін-У; 6 – ЦСУ + ХС +
Трибестан):
а – структурні зміни мітохондрій (у %% від загальної кількості
морфологічно змінених мітохондрій, прийнятої за 100 %);
б – порушення морфофункціонального стану мітохондрій.
– статистично значущі відмінності в порівнянні з даними
для групи «Контроль», р ≤ 0,05;.
 – статистично значущі відмінності в порівнянні
з даними для групи «ЦСУ», р ≤ 0,05.
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В окремих клітинах, поблизу гладких мембран комплексу Гольджі
виявлялися

великі

електронно-прозорі

вакуолі,

включення

ліпідів

і

ліпофусцину (рис. 5.11). Накопичення ліпофусцину є проявом деградації
клітин, порушення обміну ліпідогенних пігментів, а також деякі автори
вважають, що він є захисним пігментом під час індукціі апоптозу клітин та
недостатності у клітині вітаміну Е [521, 522]. Частина клітин Сертолі схильна
до осередкового некрозу цитоплазми. У цитоплазмі окремих підтримуючих
епітеліоцитів (клітин Сертолі) виявлялися дегенеративно змінені фагоцитовані
фрагменти статевих клітин.

а

б

Рис. 5.11. Ультраструктура клітин Сертолі СМ щурів під впливом
ЦСУх38000.
а – включення ліпідів і ліпофусцина в цитоплазмі;
б – некроз цитоплазми. Контрастували цитратом свинцю і
урацилацетатом
Значним деструктивним змінам під впливом ЦСУ піддавалася й
субмікроскопічна організація ендотеліоцитів кровоносних капілярів і елементів
гематотестикулярного бар'єру. Характерним є сильне розпушення зверненої до
току крові цитоплазматичної мембрани ендотеліоциту. Відсутня її чітко
контурована структура. Ядра ендотеліоцитів мають сильно витягнуту форму,
розпушену і сильно потовщену ядерну мембрану (рис. 5.12). Перинуклеарний
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простір не візуалізувався (рис. 5.13 а-г). Зустрічалися вогнища лізису ядерної та
цитоплазматичної мембран.

Рис. 5.12. Ультраструктура гематотестикулярного бар'єру СМ щурів на
тлі ЦСУ. Розпушення і осередки лізису ядерної та
цитоплазматичної мембран, просвітлення матриксу ядра.
Х39000. Контрастували цитратом свинцю і урацилацетатом.
Що вказувало на активацію процесів біодеградації та апоптозу. У
цитоплазмі ендотеліоцитів присутні набряклі мітохондрії з електроннопрозорим

матриксом

і

поодинокі

кристи.

Цитоплазматична

мембрана

утворювала вирости, які містять речовину різної електронної щільності. Іноді
відростки ендотеліоцитів мали фенестри. Фенестровані ділянки зустрічаються в
ендотеліоцитах за патологічного процесу та характеризуються потоншенням і
фенестрованністю (невеликими отворами) [460, 470].
Спостерігалися деструктивні процеси у СТк. В шарі волокнистої СТк
розташувалися колагенові волокна і міоїдні клітини, ядра яких мали витягнуту
деформовану форму. Ядерна мембрана сильно розпушена, поблизу неї
розташувалися щільним шаром грудочки хроматину. В їх цитоплазмі
знаходилися в невеликій кількості дрібні мітохондрії з гомогенізованим
матриксом, а також окремі цистерни ЕПР. Спостерігалося відшарування
цитоплазматичної мембрани клітин Сертолі від базальної мембрани з
утворенням електронно-прозорої зони. Під час електронно-мікроскопічного
дослідження сперматогенних клітин СМ щурів після впливу ЦСУ також
виявлені дистрофічні порушення їх ультраструктурної організації (рис. 5.14).
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а

б

в
г
Рис. 5.13. Ультраструктура гематотестикулярного бар'єру СМ щурів під
впливом ЦСУ:
а – фенестри цитоплазми ендотеліоцитів. х44000;
б – колагенові волокна у сполучній тканині. х44000;
в – міоїдні клітини гематотестикулярного бар'єру.
Конденсований ядерний хроматин, електронно-щільні дрібні
мітохондрії. Х43000;
г – базальна мембрана підтримуючих епітеліоцитів.
Відшарування цитоплазматичної мембрани від базальної.
Х40000. Контрастували цитратом свинцю і урацилацетатом.
Ядерна мембрана осміофільна і потовщена. Зустрічаються сперматогенні
клітини з акросомальною гранулою, яка формується і має високу електронну
щільність,

ядерний

хроматин

конденсований

і

деконденсований

та

представлений у вигляді окремих грудочок, що може призвести до зміни його
функціональної активності. Мембрани ендоплазматичної мережі мають
численні ділянки руйнування. Мітохондрії мають неправильну форму, іноді
зігнуті. Зовнішні мембрани мітохондрій мають розпушену електронно-щільну
структуру (див. рис. 5.14).
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а

б

Рис. 5.14. Ультраструктура сперматид щурів під впливом ЦСУ:
а – ядерний хроматин. х30000;
б – поліморфізм мітохондрій, вакуолізація цистерн
ендоплазматичної мережі. Х34000. Контрастували цитратом
свинцю і урацилацетатом.
Каріоплазма

розріджена,

що

може

бути

пояснено

наявністю

внутрішньоядерного набряку. Про патологічні зміни акросоми свідчать також
деструкція її форми та товщина, що може в подальшому призводити до
порушення запліднення і розвитку зародка [523, 524].
На поздовжньому зрізі хвостової частини пізніх сперматид виявляються
регулярно розташовані мітохондрії з сильно потовщеними зовнішніми
мембранами, гомогенізованим матриксом і зруйнованими кристами (рис. 5.15).
Ці процеси вказують на пригнічення біоенергетичних процесів у клітинах.
Про порушення рухового апарата сперматозоїдів свідчить аномалії
ультраструктури джгутика. Так, на поперечному зрізі хвостової частині пізніх
сперматид визначається відсутність дінеїнових ручок, а також розширення
просторів, оточуючих джгутик.
Отже, для здійснення запліднення необхідні всі компоненти так званої
функціональної

компетентності

сперматозоїдів

прогресивна рухливість та акросомна реакція [525].

–

«зрілий»

хроматин
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а

б

Рис. 5.15. Ультраструктура хвостової частини пізніх сперматид щурів під
впливом ЦСУ:
а – Гомогенізація мітохондрій. Х38000;
б – Відсутність дінеїнових ручок. Х40000. Контрастували
цитратом свинцю і урацилацетатом.
У

субмікроскопічній

організації

інтерстиціальних

ендокриноцитів

сім'яників щурів під впливом ЦСУ та подальшій корекції за допомогою ХС
збереглися риси як дистрофічних порушень органел, так і незначна вогнищева
деструкція внутрішньоклітинних мембран (рис. 5.16). Однак, відбувалися й
значні процеси відновлення біосинтетичних процесів, про що свідчить
наступне.

Рис. 5.16. Ультраструктура клітин СМ щурів за ЦСУ на тлі введення ХС.
Інвагінації зовнішніх мембран мітохондрій. Х34000.
Контрастували цитратом свинцю і урацилацетатом.
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На рисунку 5.16 видно, що ядра клітин Лейдіга набували типову будову,
ядерна мембрана гладка, вогнища деструкції були відсутні, проте збереглися
осередки розпушення. Ядерний хроматин знаходився в деконденсованій формі,
його

гранули

дифузно

розсіяні

по

нуклеоплазмі.

Відомо,

що

в

деконденсованому (дифузному) стані знаходиться той хроматин ядра, який
функціонально активний (тобто свідчить про інтерфазу поділу клітин).
Загальновідомо, що в ядрі клітини саме протеоглікани беруть участь в
організації матриксу і в регуляції активності хроматину [526, 527]. У деяких
клітинах округлювалися осміофільні ядерця. Перинуклеарні простори не
розширені, що вказує на активацію постгіпоксичного відновлюванного процесу
в наслідок ЦСУ та корекції ХС. У цитоплазмі інтерстиціальних ендокриноцитів
локалізувалася досить велика кількість мітохондрій овальної і сферичної
форми.
Матрикс мітохондрій мав середню електронну щільність і гомогенну
структуру. Тубулярні кристи численні з частковими осередковими вогнищами
руйнування,

що

свідчить

про

початок

відновлення

біоенергетичного

забезпечення синтетичних процесів. Зовнішні мембрани мітохондрій майже не
зруйновані. Зростає кількість мітохондрій зі змінами, що спрямовані на
нормалізацію енергетичних процесів (55 %), з’являються мітохондрії, які
знаходяться на стадії поділу. Знижується відсоток руйнованих мембран
мітохондрій, набряклих органоїдів та лізису крист (45 %) (див. рис. 5.10).
У цитоплазмі виявлялися білкові кристалоїди, які мають вигляд паличок і
володіють високою електронною щільністю. У клітинах виявлялися вторинні
лізосоми. Цитоплазма містила велику кількість рибосом і полісом. що вказує на
відновлення біосинтетичних процесів у клітині, які призводять до покращення
в них пластичного обміну.
Пластинчастий цитоплазматический комплекс Гольджі під впливом ЦСУ
та після введення ХС помірно гіпертрофований (рис. 5.17). Цитоплазма
ендотеліоцитів просвітлена, містить невелику кількість дистрофічних змінених
мітохондрій, це дає підставу вважати, що відновлюються нормальне
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енергетичне забезпечення клітини. Шар волокнистої СТк складається з
електронно-прозорої субстанції і містить фібрилярні структури, що формують
нормальний цитоскелет.
Як видно на рисунку 5.17, ядра ендотеліоцитів містять деконденсований
хроматин і звивисту ядерну мембрану, що вказує на цитопротективну дію
субстанцї Хондроїтину субстрату після впливу цитостатику та відновлення
процесів проліферації.

а

б

в

г

Рис. 5.17. Ультраструктура клітин СМ щурів за ЦСУ на тлі введення ХС:
а – ультраструктура базальних мембран, просвітлення
цитоплазми і вогнищева деструкція мембрани цитоплазми
ендотеліоцитів. х39000;
б – форми мітохондрій, які діляться. Осередки дегенерації
цитоплазми клітин Сертолі. х34000;
в – розпушення базальної мембрани клітин Сертолі. Х39000;
г – висока електронна щільність цитоплазми міоїдних клітин
гематестікулярного бар'єру. х45000. Контрастували цитратом
свинцю і урацилацетатом.
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Відомо, що реплікація ДНК відбувається в S-період, інтерфази. В G2 фазі
відбувається підготовка до поділу клітини: синтез АТФ та синтез РНК і білка;
механізм же дії цитостатику полягає у взаємодії з ДНК, утворенні вільних
радикалів та прямому впливі на мембрани клітин з пригніченням синтезу
нуклеїнових кислот, а клітини особливо чутливі до дії доксорубіцину у S і G2
фази поділу [432, 512].
В ультраструктурі деяких клітин Сертолі залишаються незначні
дистрофічні зміни. Ядра містили деконденсований хроматин і електроннопрозору нуклеоплазму. Ядерна мембрана гладка з невеликою кількістю дрібних
інвагінацій, що вказує на процеси відновлення біосинтетичних процесів.
Мітохондрії клітин Сертолі мали просвітлений матрикс і дуже малу кількість
крист. Зовнішні мембрани розпушені. Разом з тим, в цитоплазмі виявлялися
форми мітохондрій, які діляться. Гладкий ендоплазматичний ретикулум
представлений у вигляді безлічі дуже дрібних везикул, що заповнюють
цитоплазму. В окремих клітинах виявлялися невеликі осередки дегенерації. До
помірної гіпертрофії схильний й пластинчастий цитоплазматичний комплекс
Гольджі. Його паралельно орієнтовані гладкі мембрани злегка розпушені і
оточені численними дрібними везикулами різної електронної щільності. У
цитоплазмі зростає кількість вільних рибосом і полісом, що свідчить про
відновлення пластичного обміну в клітині. Базальна мембрана ендотеліоцитів
кровоносних капілярів потовщена має пухку структуру. У пухкій СТк
розташовуються міоїдні клітини, цитоплазма яких має підвищену електронну
щільність. Ці клітини оточені тонковолокнистою субстанцією і колагеновими
волокнами. Це вказує на відновлення метаболічних процесів у клітинах. Ядра
ендотеліоцитів мають витягнуту неправильну форму. Ядерна мембрана з
численними глибокими і дрібними інвагінаціями. Органели ендотеліоцитів без
істотних порушень.
Ультраструктурна організація сперматогенних клітин за ЦСУ після
введення ХС майже не зберігає риси дистрофічних і деструктивних змін
(рис. 5.18).
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Рис. 5.18. Ультраструктура сперматид щурів за ЦСУ після введення ХС:
а – мітохондрії округлої і витягнутої форми, безладна
орієнтація крист, безліч рибосом і полісом. х32000;
б – пізня сперматида. конденсований хроматин з чітко
сформованою акросомою. х30000;
в – акросома, що формується. х39000;
г – зрілий хроматин щільної консистенції і електроннопрозорий матеріал в акросомальній гранулі. х35000.
Контрастували цитратом свинцю і урацилацетатом
Ядра клітин в основному містять помірно деконденсований хроматин,
гранули якого дифузно розсіяні по каріоплазмі як маркери відновлення
процесів транскрипції та трансляції. Матрикс ядра має низьку електронну
щільність. Акросомальні гранули осміофільні і міцно прилягають до ядерної
мембрані, яка утворює досить глибокі інвагінації. Це може призводити до
активації постгіпоксичного процесу відновлення після ЦСУ за рахунок корекції
цього патологічного процесу ХС.
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У цитоплазмі виявляються численні дрібні мітохондрії, що мають
округлу і злегка витягнуту форму. Матрикс мітохондрій помірно просвітлений,
має середню електронну щільність. Кристи мітохондрій безладно орієнтовані.
Зовнішні мембрани помірно розпушені, однак вогнища руйнування відсутні. У
цитоплазмі присутні численні рибосоми і полісоми як маркери відновлення
процесів репарації клітини. Поряд з цим в препаратах присутні сперматиди, що
мають ядра, які містять щільний конденсований (зрілий) хроматин і чітко
сформовану акросому. А також часто зустрічаються сперматогенні клітини з
акросомальною гранулою та пізні сперматиди із конденсованим хроматином,
що мають високу електронну щільність. Все це може позитивно впливати на
набуття сперматозоїдами запліднювальної здатності під дією секрету жіночих
статевих шляхів (капацитації) [523, 524]. В ультраструктурній організації
інтерстиціальних ендокриноцитів (клітин Лейдіга), які зазнали впливу ЦСУ і
одночасно отримували ХС і препарат порівняння Трибестан частково
зберігалися дистрофічні зміни органел (рис. 5.19). Ядра цих клітин мали
середню електронну щільність, по матриксу були дисперсно розподілені
гранули деконденсованого хроматину, як показника початку відновлення
процесів транскрибції і трансляції. В ядрах виявлялися осміофільні ядерця.
Перинуклеарні простори не розширені. У цитоплазмі розташовувалися ГП
включення, як свідчення відновлення біосинтетичних процесів. Істотно
збільшується, в порівнянні з групою щурів, які отримували Трибестан і ХС,
кількість вільних рибосом і полісом у цитоплазмі. Мітохондрії численні,
містять багато везикулярних крист і електронно-щільний матрикс. У деяких
інтерстиціальних ендокриноцитах виявляються мітохондрії «гантелевидної»
форми, що свідчить про активацію процесів ділення цих органел та процесів
відновлення (див. рис. 5.19). Зростає кількість мітохондрій зі змінами, що
спрямовані на нормалізацію енергетичних процесів (70 %). Знижується
відсоток руйнованих мембран мітохондрій, набряклих органоїдів та лізису
крист (30 %) (див. рис. 5.10). Як видно на рисунку 5.19, в області контакту
клітин

Лейдіга

з

пухкою

волокнистою

СТк

спостерігаються

гладка
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ендоплазматична мережа, численні мітохондрії та великі електронно-прозорі
вакуолі, які відокремлюють цитоплазму від волокон.

а
б
Рис. 5.19. Ультраструктура клітин СМ щурів за ЦСУ після сумісного
введення ХС та Трибестан:
а – деконденсація хроматину, глікопротеїнові включення в
цитоплазмі клітин Лейдіга. Х37000;
б – мітохондрії, що діляться, в клітинах Лейдіга.
Контрастували цитратом свинцю і урацилацетатом.
Це свідчить про активацію процесу відновлення основної функції – це
синтетичної здатності клітин Лейдіга. Ультраструктурна організація клітин
Сертолі, як і клітин Лейдіга, зберігає дистрофічні зміни. Однак слід зазначити,
що зростає кількість мембран гранулярної ендоплазматичної мережі, які
паралельно орієнтовані, цистерни їх не розширені. Базальна мембрана
гематотестикулярного бар'єру звивиста, рівномірної товщини і середньої
електронної щільності. У внутрішньому волокнистому шарі СТк зустрічаються
колагенові волокна. Міоїдні клітини мають дуже витягнуту форму, містять
переважно деконденсований хроматин, який розташовується уздовж мембран.
Базальна мембрана ендотеліоцитів кровоносних капілярів має різну
товщину і електронну щільність у групі тварин, що отримували сумісно ХС та
Трибестан на тлі ЦСУ. Ядерна мембрана утворює множинні інвагінації, як
показника відновлення процесів репарації. Від цитоплазми ядро відділяється
електронно-прозорою областю. Цитоплазма міоїдних клітин електронно
щільна, містить велику кількість рибосом і полісом (перлиноподібно
розташовані рибосоми), тобто в клітині відбувається активація синтезу білків.
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Ядра сперматогенних клітин, які зазнали впливу ЦСУ і сумісно
отримували

ХС

та

препарат

порівняння

Трибестан,

містили

щільно

конденсований «зрілий» хроматин, який рівномірно заповнював матрикс.
Ядерна мембрана помірно розпушена і має високу ступінь осміофілії.
Перинуклеарні простори дещо розширені (рис. 5.20).

а
б
Рис. 5.20. Ультраструктура молодих сперматид щурів на тлі ЦСУ після
сумісного введення ХС та Трибестану:
а – помірно конденсований «зрілий» хроматин, розширення
перинуклеарного простору. х32000;
б – електронно-щільні зовнішні мембрани мітохондрій, вакуолі
ендоплазматичної мережі, скупчення рибосом і полісом.
х36000. Контрастували цитратом свинцю і урацилацетатом.
На рисунку 5.20 в цитоплазмі міститься велика кількість мітохондрій
витягнутої і округлої форми. Матрикс мав середню електронну щільність з
дрібно гранульованою структурою. Зовнішні мембрани щільні, осміофільні.
Кристи нечисленні і вільно орієнтовані. В цитоплазмі виявляються численні
рибосоми і полісоми, а також цистерни ендоплазматичного ретикулума
заповнені

електронно-прозорою

речовиною.

Цитоплазматична

мембрана

типової будови. Пізні сперматиди мали більш конденсований, зрілий ядерний
хроматин і сформовані акросоми. Перинуклеарні простори постійної ширини.
Разом з тим повністю конденсованого електронно щільного хроматину не
виявлено. У цитоплазмі багато рибосом і полісом. Мітохондрії хвостового
відділу мали типову будову. Аксонема незміненої структури. Все це є проявом
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відновлення біосинтетичних та репаративних процесів у сперматогенних
клітинах під впливом сумісного застосування ХС та Трибестану на тлі ЦСУ.
Дистрофічні

і

деструктивні

порушення

ультраструктури

клітин

сім'яників, що виникли під впливом ЦСУ та після корекції засобом Трибестан в
тій чи іншій мірі зберігалися (рис. 5.21).
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Рис. 5.21. Ультраструктура клітин СМ щурів за ЦСУ після введення
Трибестану:
а – вогнища дегенерації сполучної тканини. х39000;
б - некроз цитоплазми клітин Сертолі. х36000;
в – вакуолізація цистерн агранулярної ендоплазматичної
мережі підтримуючих епітеліоцитів. х36000;
г – ультраструктура гематотестикулярного бар'єру. Опис у
тексті. Х42000. Контрастували цитратом свинцю і
урацилацетатом.
Ядра інтестиціальних клітин мали розпушені ядерні мембрани, містили
деконденсований хроматин. Перинуклеарні простори були розширені, проте
вогнища деструкції ядерної мембрани були відсутні. Відбувалися зміни
субмікроскопічній організації підтримуючих

епітеліоцитів під

в

впливом

177
Трибестану. У значної кількості цих клітин були присутні осередки некрозу
цитоплазми.
Частина мітохондрій була набряклою з вогнищами лізису, а цистерни
ендоплазматичної сильно розширені. Кількість мітохондрій мала зміни, що
були спрямовані на нормалізацію енергетичних процесів (30 %). Відсоток
зруйнованих мембран мітохондрій, набряклих органоїдів та лізису крист
складав 70 % (див. рис. 5.10).
Спостерігалися вогнища дегенерації СТк. Підтримуючі епітеліоцити мали
великі, неправильної форми ядра, матрикс яких просвітлений і заповнений
гранулами деконденсованого хроматину. Ядерна мембрана розпушена, іноді
зустрічалися

осередки

лізису.

Гладкий

ЕПР

вакуолізований,

часто

зустрічаються осередкові руйнування його мембран. У цитоплазмі присутні
включення ліпідів, що свідчить про порушення біосинтетичних процесів (див.
рис. 5.21). Залишалися дистрофічні порушення субмікроскопічної організації
гематотестикулярного бар'єру.
Базальні мембрани як підтримуючих епітеліоцитів, так і ендотеліоцитів
кровоносних капілярів мали звивистий вигляд і місцями були сильно
розширені. Вони мали середню електронну щільність. Зовнішні та внутрішні
волокнисті сполучнотканинні шари містили колагенові волокна і мали
здебільшого
заповнена

електронно-прозорий
фібрилярними

вигляд.

волокнами.

Цитоплазма

Ядра

їх

міоїдних

щільні,

клітин

осміофільні.

Ендотеліоцити кровоносних капілярів мали витягнуті неправильної форми
ядра. Ядерна мембрана без вогнищ деструкції, однак, була помірно розпушена.
У центральній частині матриксу ядра локалізувалися гранули деконденсованого
хроматину, що свідчить про початкову стадію відновлення обмінних процесів у
клітині. У цитоплазмі розташовувалися поодинокі мітохондрії, матрикс яких
мав середню електронну щільність, незмінну зовнішню мембрану і окремі
розширені цистерни гранулярного ендоплазматичного ретикулума. Слід
підкреслити, що цитоплазма ендотеліоцитів містила невелику кількість
рибосом і полісом. Цитоплазматична мембрана ендотеліоцитів мала дрібні
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вогнища деструкції. Всі це свідчить про уповільнення процесів відновлення під
впливом препарату Трибестан на тлі ЦСУ (див. рис. 5.21).
Ядра ранніх сперматид щурів, які піддавалися впливу ЦСУ і отримували
препарат порівняння Трибестан, містили конденсований хроматин. Гранули
його дифузії розсіяні по матриксу (рис. 5.22).

а
б
Рис. 5.22. Ультраструктура ранніх сперматид щурів за ЦСУ після
введення Трибестану:
а – просвітлення матриксу, деконденсація хроматину, початок
формування акросомальної гранули. Х37000;
б – присутність рибосом і полісом в цитоплазмі. Електроннопрозорий матрикс мітохондрій. Х36000. Контрастували
цитратом свинцю і урацилацетатом.
Каріоплазма має низьку електронну щільність. Ядерна мембрана
розпушена, втрачає чітко контуровану структуру і утворює неглибокі
інвагінації. Мітохондрії сперматогенних клітин містять невелику кількість
безладно орієнтованих крист, окремі з яких схильні до лізису. На рисунку 5.22
видно, що в цитоплазмі в незначній кількості присутні рибосоми і полісоми. Це
вказуює на початок відновлення біосинтетичних процесів.
У групі тварин, яких піддавали впливу ЦСУ і корекції Біоглобіном-У,
ядра інтерстиціальних ендокриноцитів мали округлу форму, рівномірно
розподілений деконденсований хроматин і дещо розпушену ядерну мембрану
(рис. 5.23). В цитоплазмі зрідка виявляються ГП включення. Мітохондрії
містили велику кількість тубулярних крист і дрібнозернистий матрикс
середньої електронної щільності.
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Рис. 5.23. Ультраструктура клітин СМ щурів за ЦСУ після введення
Біоглобіну-У:
а – включення ГП і розпушення ядерної мембрани клітин
Лейдіга. Х37000;
б – скупчення рибосом, полісом і гранул глікогену в
цитоплазмі клітин Лейдіга. х31000;
в – скупчення кристалоїдних включень в цитоплазмі клітин
Лейдіга. х32000. Контрастували цитратом свинцю і
урацилацетатом.
Деструкції зовнішніх мембран і крист зустрічалися рідко, що є ознакою
відновлення процесів репарації клітин. Залишаються вакуолізовані цистерни
гладкого ЕПР. У цитоплазмі присутні численні рибосоми, полісоми і гранули
глікогену, що є ознакою відновлення пластичного обміну в клітинах.
Іноді

в

клітках

Лейдіга

виявлялися

скупчення

осміофільних

кристалоїдних включень (див. рис. 5.23). Базальна мембрана звивиста,
приблизно однакової ширини і середньої електронної щільності. Цистерни
агранулярного ЕПР сильно розширені і мають вигляд великих вакуолей.
Численні мітохондрії мали типове для цих клітин будову. Зовнішні мембрани
чітко контурувалися, містили вогнища розпушення і лізису. (рис. 5.24).
Матрикс

мітохондрій

дрібно

гранулярної

структури

середньої

електронної щільності; у ньому виявлялися численні тубулярні кристи (див.
рис. 5.24).
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Рис. 5.24. Ультраструктура клітин СМ щурів за ЦСУ після введення
Біоглобіну-У:
а
–
вакуолізація
гладкого
ЕПР
інтерстиціальних
ендокриноцитів. х34000;
б – дрібно гранулярний матрикс мітохондрій інтерстиціальних
ендокріноцітов. х32000;
в – колагенові волокна в зовнішньому і внутрішньому шарах
гематотестикулярного бар'єру. х41000;
г – мікропіноцитозні бульбашки в цитоплазмі відростків
ендотеліоцитів кровоносних капілярів. х37000.
Контрастували цитратом свинцю і урацилацетатом.
Що вказує на відновлення біосинтетичних процесів. Зростає кількість
мітохондрій зі змінами, що спрямовані на нормалізацію енергетичних процесів
(55 %). Знижується відсоток руйнованих мембран мітохондрій, набряклих
органоїдів та лізису крист (45 %) (див. рис. 5.10).
У пухкій СТк виявлялися міоїдні клітини, що мають типову структуру і
велика кількість колагенових волокон. У порівнянні з групою щурів із ЦСУ в
групі тварин, які на фоні ЦСУ отримували Біоглобін-У (див. рис. 5.24), в
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цитоплазмі клітин Сертолі збільшується кількість вільних рибосом і полісом, а
також підвищується кількість включень ліпідів. Базальна мембрана клітин
Сертолі звивиста, рівномірної ширини і рівномірно забарвлена. Зовнішній і
внутрішній волокнистий шари гематотестикулярного бар'єру мають низьку
електронну щільність і заповнені невеликою кількістю колагенових волокон.
Кровоносні капіляри помірно розширені, ендотеліоцити містили ядра
неправильної форми, малозмінені мітохондрії, добре розвинений гранулярний
ЕПР і помірно скорочений пластинчастий цитоплазматичний комплекс
Гольджі.

У

відростках

цитоплазми

ендотеліоцитів

розташовувалися

мікропіноцитозні бульбашки. Цитоплазматична мембрана, звернена в просвіт
капіляра, не змінена. Міоїдні клітини, що оточують гемокапіляри мали типову
будову. Це свідчить про активацію метаболізму в клітинах.
Ядерний хроматин як в ранніх, так і пізніх сперматоцитах щурів, що на
тлі

ЦСУ

отримували

Біоглобін-У

(рис. 5.25),

знаходився

в

помірно

деконденсованому стані. Його гранули рівномірно розподілені по площі ядра як
як показник активації процесів транскрипції і трансляції Зустрічалися
сперматиди з добре розвиненою акросомою. Мітохондрії різної форми і
розмірів концентрувалися у вигляді скупчень. Матрикс мітохондрій має
середню електронну щільність, розпушені зовнішні мембрани і гомогенізовані
кристи. Конденсований (зрілий хроматин) свідчить про відновлення процесів
реплікації.
В

ультраструктурній

організації

аксолеми

виявлялися

дуплети

мікротрубочок. На поперечному зрізі хвостової частині пізніх сперматид
визначається поява дінеїнових ручок, іноді спостерігалася поява периферичних
дуплетів, що свідчить про відновлення ультраструктури джгутика як рухового
апарата сперматозоїдів (рис. 5.25).
Таким чином, можна заключити, що під час дослідження ультраструктури
СМ щурів-самців за умов моделювання ЦСУ спостерігалося тотальне
руйнування мембран мітохондрій інтерстиціальних ендокриноцитів.
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Рис. 5.25. Ультраструктура сперматогенних клітин щурів за ЦСУ після
введення засобу Біоглобін-У:
а – конденсований (зрілий хроматин). х36000;
б – пізні сперматиди, поява дінеїнових ручок та
периферичних дуплетів. х37000. Контрастували цитратом
свинцю і урацилацетатом.
Цитоплазма клітин Лейдіга набрякла, має низьку електронну щільність,
вітсутні полісоми, рибосоми і гранули глікогену. Ядерна мембрана розпушена і
очагово

зруйнована.

Ядерний

хроматин

перебував

здебільшого

в

конденсованому стані. Відзначено часткову деструкцію органел сустентоцитів,
просвітлення їх цитоплазматичного матриксу, фрагментація цистерн ЕПР,
спостерігаються ядра неправильної форми, що свідчить про гальмування
біосинтетичних процесів. Скупчення мітохондрій та розташування дрібних і
великих вакуолей, а також мієліноподібних структур поруч з мембранами
вказує на пригнічення біосинтетичних реакцій у клітині, що з часом може
призводити до порушення пластичного обміну. У цитоплазмі сперматид
розташовуються витягнуті ядра, що містять пухкий конденсований хроматин,
як свідчення про залишки порушення біосинтетичних процесів, що має
середню електронну щільність та дрібну гранулярну структуру. Про порушення
рухового апарата сперматозоїдів свідчить аномалії ультраструктури джгутика.
Ядерний хроматин мав здебільшого гранули високої електронної щільності, що
вказує на його руйнування, яке в подальшому може призводити до порушення
транскрипційної активності.
У

субмікроскопічній

організації

інтерстиціальних

ендокриноцитів,

сустеноцитів та клітин сперматогенезу СМ щурів в умовах ЦСУ та подальшій
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корекції ХС шляхом окремого та сумісного застосування із Трибестаном, а
також Біоглобіном-У відбувалися процеси

відновлення

біосинтетичних

процесів. Зростала кількість мітохондриій зі змінами, що були спрямовані на
нормалізацію енергетичних процесів, та знижувався відсоток зруйнованих
мембран мітохондрій, набряклих органоїдів та лізису крист. Ядра клітин
Лейдіга та Сертолі набували типову будову, ядерна мембрана була гладкою,
вогнища деструкції були відсутні, проте зберегалися осередки розпушення.
Ядерний хроматин знаходився в дифузному деконденсованому стані. Це вказує
на відновлення процесів транскрипції та трансляції, тобто в деконденсованому
(дифузному) стані знаходиться той хроматин ядра, який є функціонально
активним.
На активацію постгіпоксичного відновлювального процесу після впливу
доксорубіцину та корекції ХС свідчить поява в клітинах осміофільних ядерець,
які округлювалися. У цитоплазмі зростає кількість вільних рибосом і полісом,
що свідчить про відновлення пластичного обміну в клітині. У пухкій СТк
розташовуються міоїдні клітини, цитоплазма яких має підвищену електронну
щільність. Ультраструктурна організація сперматогенних клітин майже не
зберігає риси дистрофічних і деструктивних змін. Зустрічаються сперматогенні
клітини з акросомальною гранулою та пізні сперматиди із конденсованим
хроматином, що може позитивно впливати на набуття сперматозоїдами
запліднювальної здатності. Однак, дистрофічні і деструктивні порушення
ультраструктури сім'яників під впливом ЦСУ та після корекції препаратом
порівняння Трибестан зберігалися. Так, у значної кількості клітин Лейдіга були
присутні вогнища некрозу цитоплазми. Мітохондрії були набряклі з вогнищами
лізису та руйнуванням зовнішніх мембран, а цистерни ендоплазматичної сітки
сильно розширені. Спостерігалися вогнища дегенерації СТк. Цитоплазматична
мембрана ендотеліоцитів мала дрібні вогнища деструкції. Мітохондрії
сперматогенних клітин містять невелику кількість безладно орієнтованих
крист, окремі з яких схильні до лізису. У цитоплазмі в незначній кількості
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присутні рибосоми і полісоми. Все це свідчить про уповільнення процесів
відновлення під впливом засобу Трибестан на тлі ЦСУ.
Отже, моделювання ЦСУ СМ свідчить про розвиток їх гіпофункції
подібно нормогонадотропного гіпогонадизму. На це вказує відсутність
зменшення маси гіпофізу та суттєва гіпоплазія СМ. Підтверджує цю тезу
вірогідне посилення секреції Тс та відновлення маси яєчок за застосування
Трибестану, ймовірно, за рахунок посилення гонадотропної активності
гіпофізу. Однак, відсутність на тлі цього нормалізації вмісту ГАГ в СМ та
спермоплазмі, а також деструктивних процесів у СТк та наявність незрілого
ядерного хроматину в клітинах сім’яників не сприяє в повній мірі відновленню
інкреторної функції СМ. За застосування ХС окремо та в комбінації із
Трибестаном, а також Біоглобінуом-У за умов ЦСУ, коли покращується
структура

СТк

і

експериментальних

відновлюється
тварин,

вміст

хондроїтинсульфатів

спостерігається

одночасне

у

СМ

відновлення

морфофункціонального стану мітохондрій, структури ядерної мембрани клітин
Сертолі

і

Лейдіга,

з’являється

зрілий

ядерний

хроматин,

відповідно

покращується функціональний стан клітин СМ, що відображається в більш
суттєвому посиленні секреції Тс, що, у свою чергу, впливає на покращення
стану сперматогенезу на усіх його етапах. Загальновідомо, що будь-які аномалії
у структурі хроматину і цілісності ДНК можуть призвести до порушення
запліднюючої здатності сперматозоїдів і розвитку зародка [523, 524]. Слід
підкреслити, що в ядрі клітини саме ПГ беруть участь в організації матриксу і в
регуляції активності хроматину [346, 347]. Все це свідчить, що збереження
вмісту хондроїтинсульфатів у сім’яниках є передумовою для збереження та
відновлення сперматогенної та інкреторної функції в щурів, що зазнали
токсичного впливу цитостатика. Цей ефект більш виразний, коли існує
паралельне посилення секреції Тс за сумісного застосування ХС та Трибестану.
Основні наукові результати розділу опубліковані у працях автора [528535].
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РОЗДІЛ 6
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КРІОТРАВМАТИЧНОГО
ПРОСТАТИТУ ЩУРІВ ТА КОРЕКЦІЯ ЙОГО ПОРУШЕНЬ

6.1. Показники функціонального стану репродуктивної системи щурівсамців за кріотравматичного простатиту до та після корекції
Вважається,

що

тригерами

ХП

може

бути

запалення

або

переохолодження.
У результаті ініціації холодом патофізіологічних процесів порушується
гемодинаміка

в

простаті,

активуються

дві

функціональні

фізіологічні

властивості дрібних кровоносних судин, а саме звуження і спонтанне
розширення капілярів, що відіграє значну роль у адаптивному ремоделюванні
мікроциркуляції [536].
Вивчення простатопротекторної дії препаратів, що впливають на стан
СТк, проводили на моделі КрПЗ, яку викликали за допомогою препарату
«Вартнер»® (Фармаспрей, Нідерланди), що дозволяє відтворювати патогенез
небактеріального простатиту, методику наведено в розділі 2 [442]. Результати
дослідження загальних показників запального процесу представлено в
таблицях 6.1 та 6.2.
Травма викликає зростання кількості усіх форм лейкоцитів [442], що є
відображенням динамічного і складного характеру імунної відповіді, яка
лежить в основі процесу системного запалення.
У свою чергу, системне запалення може сприяти активації системи
згортання крові, ініціювати вивільнення медіаторів запалення (цитокінів,
«білків гострої фази» тощо) чи, змінюючи мікросередовище, в кінцевому
рахунку призводити до припинення запальної реакції з відновленням
гомеостазу тканин та їх функціональності [537].
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Таблиця 6.1
Показники периферичної крові щурів із експериментальним КрПЗ та
за умов його корекції, (n=8),   S 



Група тварин



Показник
Лейкоцити, 109/л
9,88±1,06
18,00±2,26 1)
27,00±1,86 1) 2)
15,00±1,32 3)
14,00±1,46 2) 3)
14,25±1,33 2) 3)
14,75±1,46 3)
12,25±0,66 2) 3) 4)

ШОЕ, мм/год
9,00±0,95
13,50±1,2 1)
16,25±0,93 1) 2)
11,50±1,46 3)
10,25±1,07 3)
12,25±1,59 3)
11,63±1,19 3)
11,88±0,80 3)

Контроль
Хибнооперовані тварини
КрПЗ
КрПЗ + Простаплант форте
КрПЗ + ХС
КрПЗ + Трибестан
КрПЗ + ХС + Трибестан
КрПЗ + Біоглобін-У
Примітки:
1)
статистично значущі відмінності в порівнянні з групою
«Контроль», р ≤ 0,05.
2)
статистично значущі відмінності в порівнянні з групою
«Хибнооперовані тварини», р ≤ 0,05
3)
статистично значущі відмінності в порівнянні з групою «КрПЗ»,
р ≤ 0,05.
4)
статистично значущі відмінності в порівнянні з групою «КрПЗ +
Простаплант форте», р ≤ 0,05.
Дані таблиці 6.1 свідчать, що кількість лейкоцитів як у хибнооперованих,
так і у тварин із КрПЗ значуще підвищувалися у порівнянні з контролем,
відповідно майже у два та три рази, а показник ШОЕ – 1,5 і 1,8 рази.
У той же час ці показники у групі «КрПЗ» були практично в 1,5 рази
вищими за значення у групі «Хибнооперовані тварини» (р ≤ 0,05), що вказує на
більш виражений запальний процес за іплікації простати препаратом
«Вартнер»® [538].
Препарат порівняння Простаплант форте вірогідно знижував рівень
лейкоцитів і ШОЕ у щурів із КрПЗ у порівнянні з групою «Контроль»
(р ≤ 0,05), що свідчить про протизапальний ефект препарату за даних умов
експерименту.
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Таблиця 6.2
Концентрація СРБ у щурів із експериментальним КрПЗ та за умов його
корекції, (Mе, min ÷ max),   S  , n=8



Група тварин

Ме



min ÷ max

  S 


Контроль
2
2÷2
2±0
1)
Хибнооперовані тварини
4
2÷4
3,8±0,7
1) 2)
КрПЗ
8
8÷8
8±0
3)
КрПЗ + Простаплант форте
4
2÷4
3,3±0,67
3)
КрПЗ + ХС
2
2÷4
2,7±0,67
3) 4)
КрПЗ + Трибестан
2
1÷2
1,8±0,42
3) 4)
КрПЗ + ХС + Трибестан
1
1÷2
1,3±0,33
3) 4)
КрПЗ + Біоглобін-У
0,5
0,5÷2
1,0±0,5
Примітки:
1)
статистично значущі відмінності у порівнянні з групою
«Контроль», р ≤ 0,05.
2)
статистично значущі відмінності у порівнянні з групою
«Хибнооперовані тварини», р ≤ 0,05
3)
статистично значущі відмінності у порівнянні з групою
«КрПЗ», р ≤ 0,05.
4)
статистично значущі відмінності у порівнянні з групою «КрПЗ +
Простаплант-форте», р ≤ 0,05
Застосування усіх корегуючих засобів (ХС, Трибестану як окремо, так і у
поєднанні, Біоглобіну-У) також значуще знижували лейкоцитоз та показники
ШОЕ в порівнянні із групою «Контроль» та «Хибнооперовані тварини»
(р ≤ 0,05) і за ефектом практично не відрізнялися від препарату порівняння, що
вказує на наявність у них виразних протизапальних властивостей. Слід
відзначити, що найбільш суттєво знижував кількість лейкоцитів Біоглобін-У,
навіть у порівнянні з Простаплант форте. Стосовно нормалізації показника
ШОЕ більш ефективним був ХС.
Стан та інтенсивність запалення можна оцінити також за концентрацією
СРБ, який є білком гострої фази, і в умовах гострого запалення його рівень
підвищується у 20 і більше разів, тоді як за хронічного запалення – у 3-5 разів
або не перевищує 10 мг/л [539]. За ефективного лікування рівень СРБ
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знижується на 7-10 добу, тоді як ШОЕ – лише через два-чотири тижні, тобто
СРБ є більш чутливим маркером запалення [540].
Із таблиці 6.2 видно, що група «Хибнооперовані тварини» мала
підвищений майже удвічі рівень СРБ у порівнянні із групою «Контроль», це
може бути обумовлене стресом у результаті самої операції, оскільки ранова
поверхня була чистою, без значно виражених ознак запалення [541].
У щурів групи «КрПЗ» концентрація СРБ була практично у чотири рази
вищою за показники «Контролю» та у дварази за результати групи
«Хибнооперовані тварини» (р ≤ 0,05), що свідчить про більш значний ступінь
запальної реакції за умов моделювання КрПЗ.
Препарат

порівняння

Простаплант

форте

значуще

знижував

концентрацію СРБ у щурів із КрПЗ у порівнянні з групою «Контроль»
(р ≤ 0,05).
За умов застосування досліджуваних засобів також зафіксоване суттєве
зниження

концентрації

СРБ

у

порівнянні

із

групою

«КрПЗ»

та

«Хибнооперовані щурі» (р ≤ 0,05). До того ж, Трибестан, його поєднання з ХС,
Біоглобін-У за ефектом перевищували показники Простапланта форте
(р ≤ 0,05), що свідчить про наявність у них більш виразних протизапальних
властивостей.
Таким чином, можна констатувати, що підвищення концентрації СРБ,
ШОЕ і лейкоцитозу вказує на отримання гострої фази запалення за
моделювання КрПЗ.
Ефективність досліджуваних засобів за умов експерименту була
співставною з препаратом порівняння Простаплант-форте. Більш ефективно
зменшував лейкоцитоз препарат Біоглобін-У, а значення ШОЕ – ХС. Найбільш
суттєво знижували концентрацію СРБ Біоглобін-У та комбінація ХС і
препарату Трибестан.
Отримані результати вивчення простатопротекторної дії на моделі КрПЗ
у щурів доводять їх виразні протизапальні властивості, які корелювали з
даними, характерними для клінічної картини ХП [442, 538].
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У ході дослідження функціонального стану репродуктивної системи
щурів-самців

за умов

моделювання

КрПЗ

спостерігалися

структурно-

функціональні порушення ПЗ та зниження її чутливості до андрогенів
(табл. 6.3).
Таблиця 6.3
Показники маси андрогензалежних органів під впливом корегуючих
засобів на моделі кріотравми в щурів, (n=8),   S 



Група тварин



Показник маси, мг

Контроль

ПЗ
1007,50 ± 81,52

СП
1253,75 ± 69,15

Хибнооперовані тварини

776,25±47,17*/***

856,25 ± 72,23*/***

КрПЗ

1056,25 ± 88,36**

1068,75 ± 82,34**

КрПЗ + Простаплант форте

1100,00 ± 87,21**

1125,00 ± 88,14**

КрПЗ + ХС

1043,75 ± 59,34**

1093,75 ± 71,61**

КрПЗ + Трибестан

1143,75 ± 92,31**

1131,25 ± 77,89**

КрПЗ + ХС + Трибестан

1080,62 ± 63,53**

1150,00 ± 86,09**

КрПЗ + Біоглобін-У

1156,25 ± 75,26**

1138,12 ± 67,33**

Примітки:
* – статистично значущі відмінності в порівнянні з групою
«Контроль», р ≤ 0,05.
** – статистично значущі відмінності в порівнянні з групою
«КрПЗ», р ≤ 0,05.
*** – статистично значущі відмінності в порівнянні з групою
«Хибнооперовані тварини», р ≤ 0,05.
У тварин групи КрПЗ на 12-й день експерименту маса ПЗ та СП
зменшилися майже на 25 та 30 % відповідно по відношенню до щурів групи
«Контролю», що може вказувати на порушення функціонального стану ПЗ, яке
супроводжується зменшенням захисних властивостей її секрету, що може
призводити до зниження трофіки ПЗ.
Під впливом усіх досліджуваних засобів відзначали збільшення маси ПЗ
та СП до значень тварин «Контролю», що свідчить про відновлення
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структурно-функціонального

стану

органів

та

андрогенної

чутливості,

гонадопростатичних зв’язків, порушених внаслідок патологічного процесу.
Відомо, що в патогенезі кріотравми ПЗ провідне місце займають процеси,
що виникають під час ушкодження клітинних мембран, причиною яких є
активація ПОЛ у тканинах [197]. У багатьох клінічних та експериментальних
дослідженнях доведений тісний кореляційний зв’язок між рівнем ОС та
виразністю запалення. Активація процесів ПОЛ за запалення ПЗ призводить до
виснаження потужності АОС, внаслідок чого знижується її регулююча
здатність щодо ліпопероксидації та підвищується тканинна альтерація [199].
Показники стану АОС у щурів з експериментальною КрПЗ наведено в
таблиці 6.4.
Із таблиці 6.4 видно, що в щурів із експериментальним КрПЗ вміст ВГ був
знижений на 46,2 %, ДК – підвищений у п’ять разів, ГПЛ – у 5,8 рази, а ТБКАП – у 5,3 рази порівняно з показниками в групі «Контроль». Ці зміни свідчать
про порушення антиоксидантного захисту в клітинах ПЗ.
Після застосування ХС вміст ВГ збільшився на 69,2 % порівняно з КрПЗ,
аналогічна картина спостерігалась й після прийому Трибестану. Комбінація ХС
з Трибестаном збільшувала вміст ВГ на 77,3 %, використання Простапланту
форте – на 60,5 %, Біоглобіну-У – на 47,6 % також у порівнянні з показником
КрПЗ. Крім того, рівень ВГ досягав «Контролю» лише за застосування
Трибестану, а також його комбінації із ХС. Вміст ДК у щурів, яким уводили
ХС, зменшився у 2,5 рази та його комплекс із Трибестаном на 45,1 %, окремо
Трибестан – на 28,0 %, Простаплант форте – на 55,5 %, Біоглобін-У – на 41,7 %
порівняно з показником у групі КрПЗ. Кількість ГПЛ після застосування ХС
знизилася у чотири рази, за сумісного іх використання з Трибестаном у
2,3 рази, за Трибестану – на 35,8 %, за Простапланту форте – у 2,1 рази, за
Біоглобіну-У – на 48,3 % порівняно з показником у КрПЗ. Вміст ТБК-АП у
тканинах простати щурів після уведення ХС був знижений на 45,8 %, а їх
комбінації з Трибестаном – удвічі, Трибестану – на 66,7 %, Простапланту форте
– на 41,7 %, Біоглобіну-У – у 2,2 рази порівняно з КрПЗ.
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Таблиця 6.4
Показники ПОЛ/АОС у гомогенатах ПЗ щурів із КрПЗ та за умов
його корекції, (n=6), Mе (Q25; Q75)
Група тварин
Контроль
КрПЗ

ВГ,
мкмоль/г
3,44
3,22; 3,66
1,85*
1,79; 1,94
3,13◊
2,66; 3,28
3,28◊
2,66; 3,44
2,97*◊
2,89; 3,13
3,13*◊
3,05; 3,20

Показник
ДК, мкмоль/г
ГПЛ,
мкмоль/г
3,98
31,06
3,30; 4,49
25,74; 35,06
19,89*
179,73*
16,25; 21,31
151,33; 241,3
14,32*◊
115,38*◊
14,09; 15,23
79,48; 120,71
10,91*◊
78,20*◊
8,41; 12,50
53,25; 78,20
8,86*◊
84,61*◊
8,64; 10,23
70,81; 86,98
7,95*◊
44,87*◊
5,45; 8,86
39,64; 57,69

ТБК-АП,
мкмоль/г
11,60
10,54; 12,56
61,54*
54,81; 65,38
41,02*◊
29,49; 42,31
30,77*◊
24,36; 39,74
35,90*◊
32,05; 41,02
33,33*◊
33,33; 34,61

КрПЗ +
ХС
КрПЗ +
Трибестан
КрПЗ + ХС +
Трибестан
КрПЗ +
Простаплант
форте
КрПЗ +
2,73*◊
11,59*◊
92,90*◊
28,20*◊
Біоглобін-У
2,66; 3,13
7,73; 12,27
84,61; 106,31 28,20; 39,74
Примітки:
* – cтатистично значущі відмінності в порівнянні з групою
«Контроль», р ≤ 0,05.
◊ – cтатистично значущі відмінності в порівнянні з групою «КрПЗ»,
р ≤ 0,05.
Отримані результати доводять позитивний ефект ХС як у монотерапії, так
і в комплексі із Трибестаном, а також Біоглобіном-У щодо показників ПОС.
Введення корегуючих засобів сприяло зниженню інтенсивності процесів ПОЛ
та відновленню функціонального стану сім’янників, а також зниженню
первинних та вторинних продуктів ПОЛ у тканині ПЗ. Оцінка виразності
отриманих змін показала, що серед усіх досліджуваних засобів субстанція ХС
найсильніше гальмувала накопичення продуктів ПОЛ. За виразністю дії усі
засоби не поступалися препарату порівняння «Простаплант форте» або
переважали його.
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Процеси

запалення,

які

супроводжуються

деструкцією

епітелію

простатичних залоз, призводять до зміни активності КФ у сироватці крові. КФ є
відносно простатоспецифічним ферментом, завдяки якому можна оцінити
ефективність застосування простатопротекторів [443].
Доцільним було також вивчення динаміки змін рівня фруктози в СП та
концентрації Тс у сироватці крові як маркерів ступеня андрогенізації та
фертильності організму. Результати досліджень на моделі КрПЗ у щурів
наведено в таблиці 6.5.
Таблиця 6.5
Показники рівня тестостерону, фруктози і активності кислої
фосфатази на моделі КрПЗ у щурів, (n=8),   S 



Група тварин,



Контроль

23,36 ± 2,84

Фруктоза,
ммоль/л
3,60 ± 0,26

КрПЗ

13,14 ± 1,56*

1,58 ± 0,30*/***

38,58 ±3,36*/***

Хибнооперовані
тварини

22,57 ± 3,24**

3,32 ± 0,37**

22,14 ± 1,70**

КрПЗ + Простаплант 21,48 ± 1,51**
форте

3,08 ± 0,30**

20,96 ± 1,67**

КрПЗ + ХС

22,15 ± 2,17**

3,34 ± 0,34**

19,70 ± 1,46**

КрПЗ + Трибестан

20,55 ± 1,49**

2,98 ± 0,34**

23,48 ± 1,17**

22,05 ± 2,19**

3,02 ± 0,22**

21,10 ± 2,04**

19,97 ± 1,60**

2,80 ± 0,21**

22,40 ± 1,63**

КрПЗ +
Трибестан

ХС

КрПЗ + Біоглобін-У

Тс, нмоль/л

+

КФ, Од/л
19,30 ± 0,94

Примітки:
* – cтатистично значущі відмінності в порівнянні з групою
«Контроль», р ≤ 0,05.
** – cтатистично значущі відмінності в порівнянні з групою
«КрПЗ», р ≤ 0,05.
*** – cтатистично значущі відмінності в порівнянні з групою
«Хибнооперовані тварини», р ≤ 0,05.
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Дані таблиці 6,5 свідчать, що доказом порушення функціонування ПЗ під
впливом флогогенного агенту було вірогідне підвищення активності КФ в
сироватці крові удвічі. Це може бути обумовлено підвищенням проникності
мембран ацинусів ПЗ, а отже й одним із факторів підвищення активності цього
ферменту в крові.
Зменшення активності КФ у сироватці крові у 2,1 рази під дією ХС, за їх
сумісного застосування із Трибестаном, самим Трибестаном та Біоглобіном-У
вказує на процеси відновлення порушеного функціонального стану ПЗ [442].
Усі досліджувані засоби не поступалися дії препарату порівняння Простаплант
форте та сприяли захисту тканини ПЗ від шкідливої дії кріотравми.
У щурів на 12 добу експерименту на фоні КрПЗ відбувалося вірогідне
зниження вмісту фруктози у СП в три рази та рівня Тс у периферійній крові –
майже в два рази по відношенню до показників тварин групи «Контроль». Це
узгоджується з даними, які вказують на зменшення маси андрогензалежних
органів у тварин.
Застосування ХС та їх комбінації з Трибестаном, Біоглобін-У та окремо
Трибестану не поступалося за ефективністю дії з Простаплантом форте, тобто
за здатністю впливати на рівень Тс у периферійній крові та вміст фруктози у
СП. Отже, відбувалася нормалізація цих значень до рівня групи «Контроль».
Порушення

балансу

між

прооксидантними

та

антиоксидантними

процесами призвело до порушення рівня Тс та стану сперматогенезу щурів
(табл. 6.6). У тварин з КрПЗ знижувалася кількість сперматозоїдів на 40 %,
зменшувався відсоток рухливих сперміїв на 35 % та тривалість їх рухливості
майже удвічі.
Всі корегуючі засоби сприяли відновленню функціонального стану СМ,
тобто покращували показники спермограми в щурів самців за умов КрПЗ.
КрПЗ суттєво вплинула на рівень андрогенної насиченості організму
щурів, результати дослідження представлено в таблиці 6.7.
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Таблиця 6.6
Спермограма щурів за умов КрПЗ та його корекції препаратами,
(n=8), Mе (Q25; Q75),
Група тварин,
n=8
Контроль

Кількість
сперміїв,
млн/мл

61,50
48,75; 71,75
КрПЗ
37,50*
35,00; 41,25
КрПЗ + ХС
66,50 ◊
64,75; 73,50
КрПЗ
+
52,50 ◊
Трибестан
48,75; 61,25
КрПЗ + ХС +
62,50 ◊
Трибестан
38,75; 66,25
КрПЗ
+
65,00 ◊
Простаплант
53,75; 67,50
форте
КрПЗ
+
57,50 ◊
Біоглобін-У
45,00; 65,00

Показник
Патологічні
Рухомість
форми
сперміїв, %
сперміїв, %
20,00
15,00–25,00
30,00*
28,75; 42,50
22,50 ◊
17,25; 26,25
22,50 ◊
18,75; 26,25
20,00 ◊
20,00; 26,50
25,00
18,75; 30,00

77,50
63,75; 85,00
50,00*
40,00; 57,50
75,00 ◊
62,50; 76,25
62,50
53,75; 75,00
72,50 ◊
63,75; 75,00
70,00 ◊
65,00; 71,25

Час
збереження
рухливості
сперміїв, хв
285,00
250,00; 300,00
175,00*
137,00; 212,50
300,00 ◊
235,00; 350,00
250,00 ◊
197,50; 312,50
275,00
200,00; 300,00
195,00
176,25; 225,00

17,50 ◊
15,00; 25,00

65,00 ◊
62,50; 71,25

267,50
180,00; 350,00

Примітки:
* – статистично значущі відмінності в порівнянні з групою
«Контроль», р ≤ 0,05.
◊ – статистично значущі відмінності в порівнянні з групою «КрПЗ»,
р ≤ 0,05.
У групі хибнооперованих тварин ніяких змін з боку показників
андрогенної насиченості організму щурів не спостерігалося, вони коливалися в
межах показників групи «Контроль». Оцінка характеру типу кристалізації
секрету в групі КрПЗ становить 2,00 бали. Введення Простапланту форте, ХС
та їх сумісного застосування із Трибестаном показало, що тип кристалізації
секрету ПЗ щурів майже відповідав контрольним даним (2,8; 3,0 та 2,9 бали
відповідно), андрогенна насиченість організму дорівнює нормі.
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Таблиця 6.7
Рівень андрогенної насиченості організму за типом кристалізації
секрету ПЗ у щурів після кріотравми та корекції препаратами (бали),
(n=6), Mе (Q25; Q75)
Показник

Контроль
Хибнооперовані тварини
КрПЗ
КрПЗ + ХС

Тип кристалізації секрету ПЗ, бали
3,42 (3,33; 4)
3,00** (3-3)
2,00* (1,50; 2,25)
3,00*/** (3; 3)

КрПЗ + Біоглобін-У
КрПЗ + Трибестан

2,66*/** (2; 3)
2,69* (2,5; 2,75)
2,80*/** (2,5-3)

КрПЗ + Простаплант форте
КрПЗ + ХС + Трибестан
2,9*/** (2,75; 3)
Примітки:
* – статистично значущі відмінності в порівнянні з групою
«Контроль», р ≤ 0,05.
** – статистично значущі відмінності в порівнянні з групою
«КрПЗ», р ≤ 0,05.
Тип кристалізації секрету ПЗ щура, якому на фоні кріотравми вводили
Біоглобін-У та Трибестан становив 2,66 та 2,69 балів відповідно, андрогенна
насиченість організму зменшена (див. табл. 6.7).
Таким чином, кріотравма ПЗ, яка викликалася препаратом Вартнер®,
характеризується інтенсифікацією процесів ПОЛ та зниженням процесів
антиоксидантного захисту, що негативно впливає на функціональний стан
сперматозоїдів.
Усі досліджувані засоби за експериментального КрПЗ простатиту в щурів
мають нормалізуючий вплив на процеси ліпопероксидації та показники
сперматогенезу.
ХС проявляє позитивний ефект щодо зменшення проявів запалення за
КрПЗ, який перевищує дію препарату порівняння Простоплант форте.
Монопрепарати ХС, Трибестан та їх комбінація та Біоглобін-У» мають
певні захисні властивості за умов КрПЗ, і за ефективністю дії майже не
поступаються Простапланту форте.
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Отримані нами результати свідчать про певну можливість рекомендувати
ці препарати у лікуванні небактеріального простатиту.
6.2. Результати гістологічного дослідження простати
Гістологічні дослідження дозволили вивчити мікроструктуру простати
щурів-самців як контрольної групи, так і тварин із КрПЗ, а також тих, що
отримували усі корегуючі засоби, дослідження здійснювали згідно методики
розділу 2. Гістологічну картину ПЗ щура після кріотравми наведено на
рисунках 6.1 та 6.2.

а

б

в

Рис. 6.1. ПЗ щура після кріотравми:
а – масивне продуктивне запалення в парапростатичній тканині;
б – загибель та некроз ацинусів, злущення дегенерованих клітин
у просвіт, запалення міжацинарно;
в – загибель ацинусів з відкладенням вапна.
Гематоксилін-еозин. х100.
Як можна переконатися на рисунках 6.1 та 6.2 через 12 днів після
кріотравми в щурів спостерігали виразне продуктивне запалення в залозистій
тканині та в парапростатичній тканині, яка її оточує, та також набряк рихлої
волокнистої строми із геморагічним випотом.
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а

б

в

Рис. 6.2. ПЗ щура після кріотравми:
а – спадіння стінок, потовщення їх у більшості ацинусів;
б – деструкція частини ацинусів, потоншення стінок;
в – виразна звивистість контурів, розтягнення просвіту ацинусів.
Гематоксилін-еозин. х100.
У

залозистій

тканині

порушувалося

розташування

ацинусів.

Спостерігалися значні зони некрозу ацинусів, гнійні виділення в місцях
травмування. У тих ацинусів, що залишилися, у просвіті видні злущені
дегенеровані та дистрофічні епітеліальні клітини, які знаходилися у стадії
проліферації.
Міжацинарна

тканина

інфільтрована

лімфоцитами,

гістіоцитами,

плазматичними клітинами, місцями видно крововиливи, набряк та білковий
випіт. Епітелій, що вистеляв стінку, зплощено. Стінка деяких ацинусів
вогнещево зруйнована. В деяких випадках спостерігали виразне спадіння стінок
більшості ацинусів із зоровим потовщенням стінок, повну деструкцію частини
ацинусів з відкладенням вапна. Кровоносні судини часто повнокровні.
Слід відмітити, що КрПЗ характеризується уповільненням обмінних
процесів, зниженням бар’єрної, секреторної, інкреторної та моторної функцій
ПЗ. Спостерігається розвиток мікроциркуляторної ішемії, яка виступає
фактором порушень окиснювально-відновних процесів в ПЗ та тригером
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пригнічення

її

секреторної

активності,

внаслідок

чого

нівелюються

бактерицидні властивості секрету. Також, зниження функціональної здатності
епітелію ацинусів ПЗ призводить до порушення її інкреторних властивостей,
переважно

гонадопростатичних

зв’язків,

та

обумовлює

розвиток

репродуктивних порушень в особин чоловічої статі 442, 443.
Після курсу введення субстанції ХС морфо-функціональний стан
багатьох простатичних залозок досліджених зон ПЗ покращився порівняно з
КрПЗ (рис. 6.3).

а

б

в

Рис. 6.3. ПЗ щура, якому на тлі кріотравми вводили ХС:
а, б – стан ацинусів різних типів простатичних залозок не
змінено;
в – незначний ступінь запалення в парапростатичній тканині.
Гематоксилін-еозин. х200.
Однак ще мали місце ацинуси, які характеризувалися доволі великим
розміром, підвищеною звивистістю форми, стоншенням або вогнещевим
пошкодженням цілістності епітеліальної вистелки. У переважної більшості
щурів відсутня була запальна реакція в парапростатичній тканині і в
міжацинарній стромі. Гемодинамічні розлади не виразні.
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Після застосування Біоглобіну-У за умов КрПЗ значна кількість
простатичних залозок на ділянці кріовпливу збільшена в розмірі, але
епітеліальна вистелка стінок практично не страждає (рис. 6.4).

а

б

в

Рис. 6.4. ПЗ щура, якому на тлі кріотравми вводили Біоглобін-У:
а, б – збільшення розміру ацинусів різних простатичних залозок;
в – запалення в парапростатичній тканині.
Гематоксилін-еозин. х200.
Однак, у певній кількості ацинусів простежене виразне потоншення
стінки, розтягнутість залозок, що створює видимість порушення типового
рисунка цих зон. У міжацинарній стромі вогнещево видні помірні за розміром
клітинні інфільтрати, доволі часто спостерігали набряк з білковим її
просякненням. Кровоносні судини часто повнокровні. Препарат порівняння
Трибестан у цілому позитивно вплинув на стан цілого ряду ацинусів
простатичних залозок у зоні кріотравми (рис. 6.5). Стан їх епітелію свідчив про
нормальне функціонування, відмічено лише деяке збільшення розміру
ацинусів. Але ще значна кількість секреторних одиниць була деформована,
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розтягнута,

контури

надмірно

звивисті,

епітеліальна

вистелка

значно

потоншена, місцями стінка зруйнована.

а

б

в

Рис. 6.5. ПЗ щура, якому на тлі кріотравми вводили Трибестан:
а, б – помірне збільшення розміру ацинусів різних простатичних
залозок;
в
–
вогнищеві
зони
продуктивного
запалення
в
парапростатичній тканині. Гематоксилін-еозин. х200.
У поодиноких ацинусах спостерігали злущення епітеліальних клітин у
просвіт. Запальна реакція в міжацинарній стромі значно знижена, а в
парапростатичній тканини в частини щурів видні доволі крупні вогнища
продуктивного запалення. Місцями видно набряк строми, порушення місцевої
гемодинаміки зменшені. Позитивний вплив на стан простатичних залозок у зоні
кріодії після комбінованого введення ХС та Трибестану в цілому перевищував
такий за монозастосування ХС або Трибестану (рис. 6.6). Запалення у
парапростатичній тканинні були відсутні. Багато ацинусів різних типів
простатичних

залозок

морфологічно

неушкоджені,

знижені

прояви

гемодинамічних розладів, відсутній набряк. Втім вогнещево в міжацинарній
стромі простежени дрібні клітинні інфільтрати, мали місце ацинуси з
розтягненням, потоншенням стінки, підвищеною звивистістю контурів.
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Як видно на рисунку 6.7, інший препарат порівняння Простаплант форте в
такому ж режимі введення сприяв виразному збереженню стану значної
кількості ацинусів простатичних залозок, зникненню або зменшенню запалення
в міжацинарній стромі та парапрастатичній тканині.

а

б

в

Рис. 6.6. ПЗ щура, якому на тлі кріотравми вводили ХС + Трибестан:
а, б – нормальний стан ацинусів різних простатичних залозок;
в – відсутність ознак запалення в парапростатичній тканині.
Гематоксилін-еозин. х200.

а

б

в

Рис. 6.7. ПЗ щура, якому на тлі кріотравми вводили Простаплант форте:
а, б – стан ацинусів різних простатичних залозок не змінено;
в – вогнещева запалення реакція в парапростатичній тканині.
Гематоксилін-еозин. х200.
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Відсутній був набряк та білковий випіт міжацинарно. У зоні безпосереднього
кріовпливу в частині ацинусів була вогнещево зруйнована стінка, простежено
розтягнення та потоншення епітеліальної вистелки, підвищена звивистість
контурів ацинусів.
Морфологічна картина сім'яників щурів усіх досліджуємих груп свідчила
про відсутність порушень у статевих клітинах, клітинах, що виконують опорну
та трофичну функції, ендокринному апараті, тобто кількісні параметри
сперматогенезу відповідали групі «Контроль» (табл. 6.8).
Таблиця 6.8
Кількісна характеристика процесу сперматогенезу щурів після
кріотравми та її корекції, (n=8),   S  , Mе (Q25; Q75)





Показник
Кількість
Кількість
Кількість
Індекс
Група тварин
сперматогоній канальців із канальців зі сперматогеу канальці
12 стадією злущенним
незу, бали
мейозу, %
епітелієм, %
Контроль
59,65±1,46
3,5
0,17
3,33
(3; 4)
(0; 1)
(3,32; 3,36)
Хибнооперовані
57,92±2,28
3
1,66
3,33
(2; 4)
(1; 2)
(3,31; 3,35)
КрПЗ
58,36±2,45
3,13
1,25
3,31
(2; 4)
(0; 2)
(3,27; 3,34)
КрПЗ + ХС
60,09±2,03
3,38
0,38
3,33
(3; 4)
(0; 2)
(3,29; 3,35)
КрПЗ
+
58,5±1,86
3,25
0,63
3,29
Біоглобін-У
(2; 4)
(0; 2)
(3,15; 3,36)
КрПЗ
+
58,48±1,35
3,37
0,38
3,31
Трибестан
(3; 4)
(0; 1)
(3,29; 3,34)
КрПЗ + ХС +
58,77±2,56
3,5
0,25
3,33
Трибестан
(3; 4)
(0; 1)
(3,30; 3,35)
КрПЗ
+
58,82±1,97
3,38
0,62
3,32
Простаплант
(3; 4)
(0; 1)
(3,29; 3,34)
форте
Таким чином, отримані дані дозволяють зробити наступні узагальнення.
Припікання іплікатером «Вартнер» викликає у ПЗ щурів зміни, які через 12 днів
після кріотравми характеризуються насамперед деструкцією простатичних
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залозок у зоні кріовпливу і, як наслідок, зменшенням кількості нормально
функціонуючих залозистих одиниць. Ці зміни часто поєднуються з виразною
продуктивною запальною реакцією як у залозистій, так і парапростатичній
тканині, порушенням місцевої гемодинаміки. Можливо, зменшення кількості
нормально функціонуючих простатичних залозок обумовлює формування
оксидативного стресу, зменшення рівня андрогенної насиченості організму
тварин та порушення сперматогенезу.
Введення ХС або Біоглобіну-У сприяє відновленню морфоструктури
доволі значної кількості секреторних одиниць (ацинусів простатичних залозок),
зниженню

ознак

гемодинаміки.

запалення

Тобто,

простатопротекторну

після

обидва

дію.

Після

кріотравми,

засоба
ХС

за
у

покращенню
умов

щурів

КрПЗ

місцевої
виявляли

підвищувався

рівень

андрогенізації організму, а під впливом Біоглобіну-У менш виразно
Протекторна дія Простапланту форте була дещо більш впливова, ніж
Трибестану. За ефектом захисної дії на тканину ПЗ ХС перевищували
Трибестан і майже не поступалися Простапланту форте. Біоглобін-У за
протекторною дією дещо поступався Простапланту форте і був практично на
рівні з Трибестаном. Комбіноване введення ХС та Трибестану потенціювало
позитивний ефект на стан залози, який простежено після моновведення цих
препаратів.
Основні наукові результати розділу опубліковані у працях автора [542547].
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РОЗДІЛ 7
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СКИПИДАРНОГО
ПРОСТАТИТУ ЩУРІВ ТА КОРЕКЦІЯ ЙОГО ПОРУШЕНЬ

7.1 Показники функціонального стану репродуктивної системи щурів
самців за скипидарного простатиту до та після корекції
Патологічні процеси, які виникають за ХП, є поліетіологічними, оскільки
причиною їх виникнення можуть бути гемодинамічні, нейровегетативні,
імунологічні та гормональні розлади [10, 12, 19, 20, 21, 136, 180-185]. Відомо
[548], що змодельований простатит у щурів виникає переважно в латеральній
частині залози. Це обумовлено тим, що в цій частині погіршується дренування
в порівнянні з вентральною та дорсолатеральною частинами. У дорослих щурів
вентральні часточки ПЗ з віком атрофуються, що є наслідком більшої
чутливості

вентральної

частини

до

дії

андрогенів.

Тому

важливо

експериментально відтворювати простатити, за яких уражуються різні частини
ПЗ.
Моделювання СкПЗ проводили дворазовим ректальним введенням щурам
суміші скипидару з димексидом, згідно методики, описаної у розділі 2.
Скипидар, як ректально введений флогоген, уражає дорсолатеральну частину
ПЗ [443, 548].
Розвиток СкПЗ характеризується загально запальними реакціями, стан
яких оцінювали за концентрацією СРБ (табл. 7.1), кількістю лейкоцитів та
ШОЕ (табл. 7.2) у щурів за умов експериментального простатиту та його
корекції.
Дані таблиць 7.1 та 7.2 свідчать, що у тварин групи «Контроль» рівень
СРБ знаходився в концентрації до 2 мг/л. Після моделювання СкПЗ на 14 день
концентрація СРБ сягала меж 8 мг/л, спостерігалося підвищення кількості
лейкоцитів та ШОЕ.
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Таблиця 7.1
Концентрація СРБ у щурів із експериментальним СкПЗ та за умов
його корекції, (n=8), (Mе, min ÷ max),   S 





Ме

min ÷ max

  S 

2

2÷2

2±0

СкПЗ

8 1)

8÷8

8±0

СкПЗ + Простаплант форте

4 2)

2÷4

3,3±0,67

СкПЗ + ХС

12)

1÷2

1,3±0,33

СкПЗ + Трибестан

22)

2÷2

2±0

СкПЗ + ХС + Трибестан

42)

4÷8

5,3±1,33

СкПЗ + Біоглобін-У

22)

2÷2

2±0

Група
Контроль



Примітки:
1)
статистично значущі відмінності в порівнянні з групою
«Контроль», р ≤ 0,05.
2)
статистично значущі відмінності в порівнянні з групою «СкПЗ»,
р ≤ 0,05.
Таблиця 7.2
Показники периферичної крові щурів із експериментальним СкПЗ та за
його корекції, (n=8),   S 



Група тварин



Показник
Лейкоцити, 109/л
10,21±0,39

ШОЕ, мм/год
7,88±1,07

СкПЗ

23,00±1,031)

19,67±0,761)

СкПЗ + Простаплант форте

15,60±0,402)

11,20±0,582)

СкПЗ + ХС

13,20±0,742)

9,4±0,932)

СкПЗ + Трибестан

15,80±1,202)

11,60±0,751)2)

СкПЗ + ХС + Трибестан

15,40±0,932)

10,40±1,362)

СкПЗ + Біоглобін-У

14,80±0,672)

9,80±0,972)

Контроль

Примітки:
1)
статистично значущі відмінності в порівнянні з групою
«Контроль», р ≤ 0,05.
2)
статистично значущі відмінності в порівнянні з групою «СкПЗ»,
р ≤ 0,05.
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Кількість лейкоцитів у периферичній крові та ШОЕ в щурів із СкПЗ
перевищувала показники групи «Контролю» більше ніж у два рази, що також
вказує на наявність запалення. ХС, його комбінація з Трибестаном, Біоглобін-У
та індивідуально введений Трибестан проявляли протизапальні властивості за
умов СкПЗ, чим не поступалися за ефективністю препарату порівняння
Простаплант форте. Проте ХС та Біоглобін-У мають більш значну активність.
У таблиці 7.3 наведено показники мас андрогензалежних органів у щурів
із СкПЗ та за умов його корекції.
Таблиця 7.3
Показники маси андрогензалежних органів у щурів із СкПЗ та за
умов його корекції, (n=8),   S 



Група тварин



Маса органів, мг
СМ

ПЗ

СП

Контроль
3243,75±109,56
1206,25±78,17
1343,75±120,43
1)
СкПЗ
3193,75±97,49
706,25±40,57
843,75±43,751)
СкПЗ
+
3331,25±169,01
956,25±44,761) 2) 1318,75±110,982)
Трибестан
СкПЗ + ХС
3275,00±136,60
1081,25±80,142)
1493,75±101,532)
СкПЗ
+
3112,50±112,90
1043,75±57,042)
1168,75±129,882)
Біоглобін-У
СкПЗ + ХС +
3231,25±136,26
1156,25±101,082) 1125,00±112,202)
Трибестан
СкПЗ
+
3212,50±144,16
1175,00±84,522)
1356,25±124,802)
Простаплант
форте
Примітки:
1)
статистично значущі відмінності в порівнянні з групою
«Контроль», р ≤ 0,05;
2)
статистично значущі відмінності в порівнянні з групою «СкПЗ»,
р ≤ 0,05.
У тварин із СкПЗ відмічалося зниження маси СП на 37 % та ПЗ на 41 % в
порівнянні з групою «Контроль», що свідчить про розвиток стійких ознак
СкПЗ, який характеризується порушенням гемодинаміки та трофіки в
репродуктивних органах [438, 443, 548]. За застосування усіх груп
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досліджуємих засобів у тварин із СкПЗ відбувалося підвищення маси СП та ПЗ
до показників «Контролю» (див. табл. 7.3).
Показники ПОЛ/АОС у гомогенатах щурів з СкПЗ наведено в таблиці 7.4.
Таблиця 7.4
Показники ПОЛ/АОС у гомогенатах ПЗ щурів із СкПЗ та за умов
його корекції, (n=6), Mе (Q25; Q75)
Група тварин
Показник
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*◊
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 в порівнянні з групою
«Контроль», р ≤ 0,05;
◊ – статистично значущі відмінності в порівнянні з групою «СкПЗ»,
р ≤ 0,05.
Дослідження системи ПОЛ/АОС показало, що вміст ВГ був знижений на
46,2 % у щурів з СкПЗ порівняно з групою «Контроль», але під час
застосування окремо ХС та Трибестану його рівень підвищувався на 69,1 %. У
групі тварин, яким вводили комбінацію ХС разом з Трибестаном, вміст ВГ у
гомогенаті простати був збільшений на 77,3 % порівняно з показником СкПЗ та
був найвищим серед всіх груп тварин, які отримували досліджувані засоби. У
щурів, що застосовували Простаплант Форте і Біоглобін-У, вміст ВГ був
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збільшений на 60,5 та 47,6 % відповідно порівняно з групою СкПЗ, проте рівень
ВГ не досягав показника «Контролю» (див. табл. 7.4).
Концентрація ДК за СкПЗ була збільшена у п’ять разів порівняно з
показником у групі «Контроль». Вміст ДК у щурів, які одержували ХС, був
нижче на 70,0 %, Трибестан – на 28,0 %, ХС + Трибестан – на 45,1 %,
Простаплант Форте – на 55,5 %, Біоглобін-У – на 41,7 % порівняно з цим
показником у групі за СкПЗ.
Вміст ГПЛ у щурів із СкПЗ був вище у 5,8 рази ніж у «Контролі». У
тварин, яким застосовували ХС, вміст ГПЛ знизився у чотири рази, Трибестан –
лише на 35,8 %, ХС у комбінації з Трибестаном – у 2,3 рази, Простаплант
Форте – у 2,1 рази, Біоглобін-У – на 93,5 % порівняно з показником за СкПЗ.
Вміст ТБК-АП у гомогенатах ПЗ щурів із модельованим простатитом був
вищій у 5,3 рази порівняно з показником у групі «Контроль». У тварин, яким
вводили ХС на фоні СкПЗ, концентрація ТБК-АП знизилася на 84,6 %,
Трибестан – лише на 33,3 %, ХС разом з Трибестаном – у два рази, Простаплант
Форте – на 41,7 %, Біоглобін-У – у 2,2 рази порівняно з показником у щурів із
модельованою патологією (див. табл. 7.4).
Таким чином, результати дослідження продуктів системи ПОЛ/ АОС у
гомогенатах ПЗ щурів вказували на більш високу ефективність застосування
саме ХС у порівнянні з іншими засобами, що досліджувалися. Ці дані
підтверджуються й найвищим вмістом у цих тварин ВГ в її тканині як
антиоксиданту, а як наслідок – найнижчим вмістом продуктів ПОЛ у
гомогенаті простати. Введення усіх засобів сприяло зниженню інтенсивності
процесів ПОЛ, зокрема вміст первинних та вторинних продуктів. Оцінка
ступеню отриманих змін показала, що лише субстанція ХС найвиразніше
гальмувала накопичення продуктів ПОЛ; інші препарати за виразністю не
поступалися препарату порівняння Простаплант форте та переважали дію
Біоглобін-У. Щодо середнього показника вмісту ВГ за умови застосування
субстанції ХС, він не відрізнявся від показника у групі «Контроль»,
переважаючи за активністю Простаплант форте.
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У таблиці 7.5 наведено дані щодо андрогенної насиченості організму
експериментальних тварин.
Таблиця 7.5
Показники рівня тестостерону, фруктози, кислої фосфатази на моделі
СкПЗ у щурів, (n=8),   S 





Контроль

23,02±1,77

Фруктоза,
ммоль/л
3,37±0,16

СкПЗ

14,00±1,171)

1,25±0,181)

СкПЗ + Трибестан
СкПЗ + ХС

20,90±1,222)
22,32±1,262)

2,20±0,271)
2,44±0,161)

2)

СкПЗ + Біоглобін-У

19,97±1,452)

2,27±0,201)

2)

Група тварин

Тс, нмоль/л

КФ, Од/л

2)

20,38±1,05
40,50±2,611)
29,38±2,282)
24,13±2,512)
24,50±2,152)

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 в порівнянні з групою
«Контроль», р ≤ 0,05;
2)
статистично значущі відмінності в порівнянні з групою «СкПЗ»,
р ≤ 0,05.
Дані таблиці 7.5 свідчать, що рівень Тс за введення скипидару вірогідно
зменшувався, що супроводжувалось падінням у 2,7 разів вмісту фруктози у СП
та підвищенням активності КФ у сироватці крові вдвічі (група – СкПЗ та
«Контроль»), що підтверджує наявність деструктивних процесів у ПЗ.
За введення Трибестану, Біоглобін-У, ХС, Простаплант форте та за
сумісного застосування ХС та Трибестану рівень чоловічого статевого гормону
та активність КФ нормалізувалися. Але вміст фруктози у СП підвищувався
тільки на 75 % по відношенню до тварин групи із СкЗ в усіх досліджуваних
групах тварин.
Запальний процес, який розвинувся на фоні введення скипидару,
порушення рівноваги між прооксидантними та антиоксидантними процесами, а
також супутнє зниження андрогенної насиченості організму викликало
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статистично

достовірне

погіршення

функціонального

стану

зрілих

сперматозоїдів, результати дослідження представлено в таблиці 7.6.
Таблиця 7.6
Морфофункціональний стан сперміїв щурів за умов СкПЗ та його
корекції препаратами, (n=8), Mе (Q25; Q75)
Показник
Час
Кількість
Патологічні
Група тварин
Рухливість
збереження
сперміїв,
форми
сперміїв, %
рухливості
млн/мл
сперміїв, %
сперміїв, хв
Контроль
62,50
23,50
75,00
282,50
54,00; 68,25 20,50; 27,00 73,75; 79,00 258,75; 322,50
СкПЗ

28,00*
28,00
37,00*
157,50*
24,00; 33,50 24,75; 34,50 30,00; 43,75 142,50; 188,75
СкПЗ + ХС
53,50◊
25,50
62,50*◊
240,00
38,50; 55,25 23,75; 27,75 47,25; 67,50
182,5; 288,75
СкПЗ
+
41,50*◊
25,50
57,50*◊
165,00*
Трибестан
28,75; 49,50 23,75; 31,00 48,75; 65,00 146,25; 197,50
СкПЗ + ХС +
47,50*◊
25,50
60,00*◊
237,50
Трибестан
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 в порівнянні з групою
«Контроль», р ≤ 0,05;
◊ – статистично значущі відмінності в порівнянні з групою «СкПЗ»,
р ≤ 0,05.
Відповідно до отриманих даних, у щурів з групи СкПЗ знижувалася
кількість сперматозоїдів у 2,2 рази, зменшувався відсоток рухливих сперміїв у
два рази та тривалість їх рухливості в 1,8 разів. Усі досліджувані засоби
покращували показники спермограми у щурів самців за умов СкПЗ. Але слід
відзначити, що найвища кількість сперміїв та найбільший процент їх рухливих
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форм сперміїв спостерігався у групах щурів із СкПЗ, які застосовували ХС та їх
комбінацію із Трибестаном (див. табл. 7.6).
Зниження інтенсивності ПОЛ у гомогенатах ПЗ сприяло послабленню
процесів запалення та позитивно впливало на морфофункціональні параметри
сперматозоїдів, тобто на тлі досліджуваних засобів підвищувалася кількість
сперматозоїдів, відсоток рухомих сперміїв та тривалість їх руху.
На відміну від моделі КрПЗ, коли відбувається некротизація тканини ПЗ,
за умов СкПЗ відбувається порушення в ній гемодинаміки. Всі ці процеси
супроводжуються запаленням у ПЗ.
До змін у структурній організації залози приєднувалися достатньо виразні
зміни в гормональному статусі, який оцінювали за типом кристалізації секрету
ПЗ (табл. 7.7).
Таблиця 7.7
Рівень андрогенної насиченості організму щурів за типом
кристалізації секрету ПЗ після моделювання СкПЗ та його корекції (бали),
(n=6), Mе (Q25; Q75)
Показник
Тип кристалізації секрету ПЗ
Контроль
3,42 (3,33; 4,0)
СкПЗ
2,00* (1,0; 2,5)
2,82*/** (2,5; 3,0)
СкПЗ + ХС
2,65*/** (2,4; 3,0)
СкПЗ + Біоглобін-У
СкПЗ + Трибестан

2,54*/** (2,33; 2,66)
2,57*/** (2,5; 2,8)

СкПЗ + Простаплант форте
СкПЗ + ХС + Трибестан
2,75*/** (2,75; 3,0)
Примітки:
* – статистично значущі відмінності в порівнянні з групою
«Контроль», р ≤ 0,05.
** – статистично значущі відмінності в порівнянні з групою «СкПЗ»,
р ≤ 0,05.
Оцінка характеру типу кристалізації секрету в групі СкПЗ становить два
бали, що свідчило про доволі виразне зменшення андрогенної насиченості
організму. У щурів, що отримували ХС, рівень андрогенної насиченості
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відновлювався до рівня «Контролю» і становив 2,82 бала. Відновлення
гормонального статусу у тварин інших груп відбувалося не так показово, як
морфологічний стан залозок – показники рівня андрогенної насиченості
знаходилися в діапазоні 2,54-2,75 балів.
Таким чином, на моделі СкПЗ спостерігали виразні простатопротекторні
властивості ХС. Виявлений ефект препарату на функціональний стан
сперматозоїдів реалізується за рахунок його нормалізуючого впливу на процеси
ліпопероксидації.
СкПЗ характеризується інтенсифікацією процесів ПОЛ та зниженням
процесів антиоксидантного захисту, що негативно впливає на функціональний
стан сперматозоїдів. Всі досліджувані засоби мають нормалізуючий вплив на
процеси ліпопероксидації та функціональний стан сперматозоїдів. Дослідження
продуктів системи ПОЛ/ОАС у гомогенатах ПЗ та показників спермограми
щурів показали найбільш виражений позитивний ефект застосування ХС за
експериментального СкПЗ у щурів.
7.2. Результати гістологічного дослідження простати
Гістологічні дослідження дозволили вивчити мікроструктуру простати
щурів-самців як контрольної групи, так і тварин із СкПЗ, а також тих, що
отримували усі корегуючі засоби. Дослідження здійснювали згідно методики із
розділу 2. Гістологічну картину ПЗ щура після введення скипидару наведено на
рисунках 7.1 та 7.2.
Як видно на рисунках 7.1 та 7.2, за умов СкПЗ спостерігаються виразні
гемодинамічні порушення залози. Кровоносні судини різного калібру різко
розширені, повнокровні, часто спостерігали стаз крові, периваскулярні круглоклітинні інфільтрати, потовщення стінок артерій. Також виявляються ознаки
запального процесу. У міжацинарній стромі, навкруги головних відділів
вивідних протоків, біля сім'явиносних протоків видні обширі клітинні
інфільтрати, що вказують на застійні процеси у ПЗ.
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Рис. 7.1. Дорсолатеральна частка ПЗ щура після введення скипидару:
а – виразна продуктивна запальна реакція міжацинарно ;
б – поблизу головних відділів вивідних протоків залоз;
в – у тканині біля сечовивідної протоки. Гематоксилін-еозин. х100.
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Рис. 7.2. Дорсолатеральна частка ПЗ щура після введення скипидару:
а – запальна реакція та гемостаз у парапростатичній тканині;
б – виразне розтягнення ацинусів, помірні клітинні інфільтрати
міжацинарно;
в – клітинний детрит у просвіті ацинуса. Гематоксилін-еозин.
х100.
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Вони містять еозинофільні клітини з домішкою лімфоцитів, макрофагів та
гістіоцитів. Ацинуси простатичних залозок часто виразно розтягнуті, іноді
деформовані (сплощені), секрет згущений. У просвіті деяких ацинусів видні
скупчення клітинного детриту. Всі ці ознаки можна розцінити як напругу
функціонального стану залозок (див. рис. 7.1 та 7.2).
Мікроскопічне дослідження тестикулярної тканини не виявило ніяких
змін в її структурній організації, стані статевих клітин. Відмічене підвищення
кількості інтерстиціальних ендокриноцитів у міжканальцевих локусах, появу
серед них дистрофічно змінених клітин – ядра просвітлені, без хроматинового
розсипу, переважно округлі (рис. 7.3).

а

б

Рис. 7.3. СМ щура за умов СкПЗ:
а – змін у стані статевих клітин не відмічено;
б – збільшення інтерстиціальних ендокриноцитів
міжканальцевому локусі, просвітлені ядра деяких клітин.
Гематоксилін-еозин. х400.

у

Після введення ХС у щурів були практично відсутні запальні процеси в
міжацинарній стромі, поблизу головних відділів вивідних протоків
простатичних залозок та стінки сім'явиносних проток, парапростатичній
тканині, виразно зменшені розлади місцевої гемодинаміки. Більшість ацинусів
простатичних залозок за морфофункціональним станом не відрізнялася від
групи «Контроль», хоча деякі ацинуси різних простатичних залозок були
виразно розтягнуті, без згущення секрету в них (рис. 7.4).
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Рис. 7.4. Дорсолатеральна частка ПЗ щура після введення ХС за умов СкПЗ:
а-б – нормальний стан ацинусів простатичних залозок;
в – та парапростатичної тканини. Гематоксилін-еозин. х100.
Біоглобін-У, введений за умов СкПЗ, запобігав запаленню в міжацинарній
стромі, парапростатичній тканині, навколо вивідних протоків залоз та
сім'явиносних протоків. У досліджених зонах відсутні деструктивні зміни
ацинусів простатичних залозок, але більша частина ацинусів збільшена в
розмірі. Менш виразні і розлади місцевої гемодинаміки (рис. 7.5).
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Рис. 7.5. Дорсолатеральна частка ПЗ щура після введення Біоглобін-У за
умов СкПЗ:
а – б збільшення розміру ацинусів різних простатичних залозок,
відсутність запалення в міжацинарній стромі;
в – парапростатична тканина без ознак запалення. Гематоксилінеозин. х100.
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Застосування Трибестану за умов СкПЗ добре вплинуло на відновлення
структурно-функціонального стану значної кількості простатичних залозок в
дослідженому відділі ПЗ, зменшило продуктивну клітинну реакцію в
парапростатичній тканині (рис. 7.6).
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Рис. 7.6. Дорсолатеральна частка ПЗ щура, якому вводили Трибестан за
умов СкПЗ:
а-б – невиразне збільшення розміру функціонально нормальних
ацинусів простатичних залозок;
в – виразне зменшення запальної реакції в парапростатичній
тканині. Гематоксилін-еозин. х100.
На більшості ділянок проблемних зон дорсолатеральної частки залози
щура, якому вводили Трибестан за умов СкПЗ, у міжацинарній стромі відсутні
ознаки запалення, зменшені судинні розлади. Втім, іноді вогнещево виявлені
деструктивні зміни ряда ацинусів, дрібноклітинні інфільтрати та набряк з
білковим просякненням міжацинарної строми та виразне розширення та
повнокровність судин різного калібру, стаз крові. Після комбінованого
введення ХС та Трибестану тваринам за умов СкПЗна також відмічено
позитивний вплив на стан дослідженої ділянки ПЗ. Структурна цілісність
ацинусов зберігалася, розмір їх помірно варіював. Виразність запалення була
знижена, хоча в окремих щурів виявлені незначні вогнища клітинних
інфільтратів поблизу стінки сім'явиносної протоки та в парапростатичній
тканині (рис. 7.7).
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Рис. 7.7. Дорсолатеральна частка ПЗ щура, якому вводили ХС у комбінації
з Трибестаном за умов СкПЗ:
а-б – практично нормальний стан ацинусів простатичних залозок;
в – парапростатичної тканини. Гематоксилін-еозин. х100.
У щурів, що отримували препарат порівняння Простаплант форте за умов
СкПЗ, відмічали нормалізацію структурно-функціонального стану переважної
більшості простатичних залозок дослідженого відділу ПЗ у всіх щурів. Виразно
зменшені запальні процеси на всіх проблемних ділянках часточки. Кровоносні
судини помірно повнокровні, периваскулярні інфільтрати відсутні (рис. 7.8).
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Рис. 7.8. Дорсолатеральна ПЗ щура, якому вводили Простаплант форте
за умов СкПЗ:
а-б – помірне збільшення розміру функціонально нормальних
ацинусів простатичних залозок;
в – відсутність судинної та виразне зменшення запальної реакції в
парапростатичній тканині. Гематоксилін-еозин. х100.
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Дослідження морфологічного стану сім'яників і кількісних показників
сперматогенезу в усіх групах не виявило ніяких відхилень від фізіологічної
норми. Чисельність інтерстиціальних ендокриноцитів у міжканальцевих
локусах часто на погляд була помірно збільшена, але морфологічний стан
клітин був достатньо повноцінний (табл. 7.8).
Таблиця 7.8
Кількісна характеристика процесу сперматогенезу щурів після СкПЗ
та її корекції, (n=8),   S  , Mе (Q25; Q75)





Показник
Кількість
Кількість
Кількість
Індекс
спермато
канальців з канальців з сперматогеГрупа тварин
гоній
у 12 стадією злущенним незу, бали
мейозу, %
епітелієм,
канальці
%
Контроль
59,65±2,54
3,5
0,17
3,33
(3; 4)
(0; 1)
(3,32; 3,36)
СкПЗ
58,4±2,87
3,5
0,25
3,32
(2; 5)
(0; 1)
(3,30; 3,35)
59,46±3,45
3,66
0
3,36
СкПЗ + ХС
(3; 4)
(3,30; 3,35)
3,6
0,2
3,33
СкПЗ + Біоглобін-У 58,41±1,98
(3; 4)
(0; 1)
(3,32; 3,34)
СкПЗ + Трибестан
58,13±2,34
3,4
0
3,32
(2; 5)
(3,30; 3,34)
СкПЗ + ХС + 58,75±1,55
3,5
0,4
3,34
Трибестан
(3; 4)
(0; 2)
(3,33; 3,35)
СкПЗ +
Простаплант форте

59,48±1,43

3,2
(3; 4)

0,2
(0; 1)

3,33
(3,32; 3,34)

Рядом робіт була доведена важлива роль ГАГ у регуляції функціонування
сім'яників [47, 48, 53, 360, 390, 391].
У групах тварин із СкПЗ та тих, які отримували вищенаведені засоби, для
виявлення ГАГ та ГП на зрізах проводили реакцію Хейла з діалізованим
залізом у комбінації з ШИК-реакцією за Мак-Манусом; методику наведено у
розділі 2 [462].
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Рівень ГАГ та ГП у сім’яниках самців щурів після впливу препаратів, що
покращують стан СТк на тлі СкПЗ представлено на рисунку 7.9.

Рис. 7.9. 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 в порівнянні з даними
для групи «Контроль», р ≤ 0,05;
** – статистично значущі відмінності в порівнянні з даними
для групи «СкПЗ», р ≤ 0,05;
*** – статистично значущі відмінності в порівнянні з даними
для групи «Трибестан», р ≤ 0,05.
У щурів з групи «Контроль» власна оболонка сім′яних канальців, капсула
органу та міжканальцева СТк містять незначну кількість ГП 1,50±0,13 (1,00;
2,00) балів (рис. 7.10). У клітинах сперматогенного епітелію виявлено або ГАГ
3,70±0,53 (3,50; 4,00 балів, синє фарбування), або суміш їх із ГП з помітною
перевагою перших. Крім того, присутність певної кількості ГАГ виявлена і у
СТк міжканальцевих локусів у вигляді різних за розміром нечітко окреслених
синіх за відтінком зон. За умов СкПЗ у клітинах практично всіх генерацій
сперматогенного епітелію виразно збільшено наявність ГП 3,62±0,50 (3,00;
4,00) бали порівняно з групою «Контроль» і зменшено відповідно ГАГ –
1,50±0,25 (1,00; 2,00) бали, про що свідчить поява рожево-пурпурного відтінку
(рис. 7.11).
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Практично не спостерігалися ознаки ГАГ у сполучній міжканальцевій
тканині.
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Рис. 7.10. СМ щура групи «Контроль». ШИК-Хейл реакція:
а – наявність ГП у сім′яних канальцях та міжканальцевій СТк
(червоний колір) та суміші ГАГ із ГП у стрічці
сперматогенного епітелію. х250;
б-в – нечітко окреслені сині за відтінком зони наявності ГАГ у
міжканальцевій СТк. х400.

а
б
Рис. 7.11. СМ щура із СкПЗ. ШИК-Хейл реакція:
а – виразне збільшення ГП у
стрічці сперматогенного
епітелію. х200.
б – відсутність ГАГ у тканині міжканальцевого локуса. х400.
Після введення ХС відмічали виразну за інтенсивністю Хейл-реакцію
(навіть переважаючу групу «Контроль») у стрічці сперматогенного епітелію в
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переважній більшості сім′яних канальців, що вказує на значний вміст ГАГ –
3,70±0,53 (3,50; 4,00) бали, та суттєво зменшений вміст ГП – 1,50±0,25 (1,00;
2,00) бали. Відновлена і присутність їх у міжканальцевій СТк (рис. 7.12 та 7.13).

Рис. 7.12. СМ щура, якому вводили на тлі СкПЗ ХС. ШИК-Хейл реакція.
х250.
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Рис. 7.13. СМ щура, якому вводили на тлі СкПЗ ХС. ШИК-Хейл реакція.
х400:
а,б – ГАГ у міжканальцевій СТк.
Помітне відновлення вмісту ГАГ 3,50±0,45 (3,00; 4,00) бали виявлено і
після введення Біоглобін-У як у статевих клітинах в стінці сім′яних канальців,
так і у міжканальцевій СТк (рис. 7.14).
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Рис. 7.14. СМ щура за умов СкПЗ та після корекції Біоглобіном-У. ШІКХейл реакція:
а – перевага ГАГ у статевих клітинах за різних етапів
розвитку. х200.
б – відновлення зон з вмістом ГАГ у міжканальцевому локусі.
х400.
Після введення Трибестану ГАГ виявляються у сперматогенних клітинах
перших

етапів

розвитку

(сперматогонії

та

сперматоцити)

2,80±0,35

(2,50; 3,00) бали, а суміш ГАГ з ГП – у більш пізніх статевих клітинах
(сперматоцити, сперматозоїди), що наближено до стану «Контролю» (рис. 7.15).
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Рис. 7.15. СМ щура, якому вводили на тлі СкПЗ Трибестан. ШИК-Хейл
реакція х400:
а – розподіл ГАГ і ГП у статевих клітинах різних етапів
розвитку відповідає «Контролю». х200
б – зони із вмістом ГАГ в міжканальцевому локусі не виражені.
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У той же час у міжканальцевих локусах виявлялися зони із вмістом ГАГ.
Комбіноване застосування ХС та Трибестану щурам із СкПЗ потенціює
більш позитивний ефект ніж за окремого введення цих засобів (рис. 7.16). Так,
вміст ГАГ у статевих клітинах та сполучній міжканальцевій тканині
збільшується 3,80±0,25 (3,00; 4,00) бали (див. рис. 7.16).

х200.
х400.
Рис. 7.16. СМ щура, якому вводили на тлі СкПЗ сумісно ХС та Трибестан.
Значний вміст ГАГ у статевих клітинах різних етапів розвитку
ШИК-Хейл реакція.
Таким чином, на підставі отриманих результатів можно зробити наступні
висновки:
За умов експериментальної моделі СкПЗ у дорсолатеральній частині ПЗ
(саме в тих зонах, що безпосередньо прилеглі до передньої стінки прямої
кишки)

спостерігається

деструктивних

змін

у

виникнення
ряді

кінцевих

підгострого

запального

процесу,

відділів

простатичних

залозок,

функціональної напруги решти залозок. Запальні процеси супроводжуються
виразними порушеннями з боку місцевої гемодинаміки. На відбитках секрету
ПЗ виявлено порушення типу кристалізації секрету, що свідчило про зниження
андрогенної насиченості організму. Окрім того, у СМ щурів простежена
проліферація

інтерстиціальних

ендокриноцитів,

що,

можливо,

є
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компенсаторними проявами, намаганням організму тварин підвищити свій
гормональний статус.
ХС

виразно

зменшував

прояви

запальної

та

судинної

реакції,

попереджував деструктивні зміни ацинусів простатичних залозок. Сприяв
доволі виразному відновленню гормонального статусу організму щурів. За
виразністю позитивного впливу на морфологічний стан ПЗ та гормональний
статус організму ХС дещо перевищував препарат порівняння Простаплант
форте. ХС за комплексним позитивним впливом на організм щурів трохи
перевищував і дію Трибестану. Комбіноване введення ХС і Трибестану не
потенціювало монодію ХС.
Біоглобін-У мав майже порівняну з ХС позитивну дію на стан
дослідженої частки ПЗ, однак менш впливав на рівень андрогенізації тварин (як
на відновлення порушеного рисунку кристалів секрету ПЗ на її відбитках, так і
прояви

проліферації

перевищував

препарат

інтерстиціальних
порівняння

ендокриноцитів).

Простаплант

форте

за

Біоглобін-У
виразністю

протизапальної та протективної дії на ПЗ був практично на рівні з ним за
впливом на гормональний статут організму щурів. За проявами захисної та
протизапальної дії після шкідливого впливу скипидару він дещо перевищував
Трибестан та був на рівні з ним за впливом на гормональний статус тварин.
Під час проведення світлооптичного дослідження встановлено, що за
патології ПЗ, індукованої скипидаром, гістологічна структура яєчок щурів не
змінюється. Не виявлено змін і в морфометричних показниках процесу
сперматогенезу. Однак, під час гістохімічного дослідження встановлено, що в
яєчках щурів, яким відтворювали патологію простати, різко зменшується вміст
ГАГ у клітинах сперматогенного епітелію і у СТк у локусах між сім′яними
канальцами.
Таким чином, вживання ХС сприяє не тільки відновленню інтенсивності
Хейл-реакції (вмісту ГАГ) як у сперматогенному епітелії, так і у сполучній
міжканальцевій тканині, і навіть посилює її.
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Біоглобін-У також позитивно впливає на вміст та розподіл ГАГ у
тканинах яєчка щурів з патологією ПЗ.
Трибестан більш виразно відновлює вміст ГАГ у статевих клітинах і
майже не впливає на вміст їх у сполучній міжканальцевій тканині.
Комбіноване введення ХС та Трибестану потенціює позитивний ефект
щодо засобу Трибестан і практично відповідає такому за моновведення ХС за
оцінки стану сперматогенного епітелію, виразно потенціює ефект під час
оцінки тканин міжканальцевих локусів.
Результати експерименту свідчать про зниження вільнорадикального
окиснення ліпідів біомембран ПЗ на тлі введення ХС. ХС є високополімерними
мукополісахаридами – ГАГ, які беруть участь у синтезі ПГ у СТк, що також
сприяє підвищенню опірності біомембран ПЗ щодо пероксидації [46, 250, 394,
396, 397, 404, 413, 415].
Аналізуючи отримані дані, можна припустити, що за дії ХС відбувається
відновлення вмісту досліджуваних параметрів до фізіологічного рівня,
внаслідок зниження запалення та процесів ліпопероксидації, у тварин відмічали
поліпшення характеристик морфофункціонального стану сперматозоїдів.
Основні наукові результати розділу опубліковані у працях автора [549554].
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РОЗДІЛ 8
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДОБРОЯКІСНОЇ
ГІПЕРПЛАЗІЇ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ ЩУРІВ ТА КОРЕКЦІЯ ЇЇ
ПОРУШЕНЬ

8.1. Показники функціонального стану репродуктивної системи щурівсамців за доброякісної гіперплазії передміхурової залози до та після
корекції
Дослідження останніх років розширили уявлення про патогенез ДГПЗ,
зокрема про порушення процесів ароматизації андростендіолу і Тс, що
призводить до відносного підвищення вмісту Е2, про роль гіпоталамогіпофізарно-гонадної системи, про порушення стромальної і мезенхімальної
проліферації тощо [555].
У результаті цих досліджень з’явилися нові підходи до лікування ДГПЗ,
які дозволили покращити якість життя чоловіків, зменшити кількість
хірургічних втручань та їх ускладнень. Однак, у зв'язку зі значною
поширеністю захворювання і невирішеністю багатьох питань, лікування ДГПЗ
залишається актуальною проблемою сучасної андрології, що спонукає до
пошуку нових медикаментозних рішень.
Відомо, що за ДГПЗ відбуваються зміни сполучнотканинного елементу
простати,

які

обумовлені

порушенням

співвідношення

стромальної

і

епітеліальної тканини, тому було важливим дослідити зміни у СТк на
експериментальній моделі ДГПЗ під впливом ХС у порівнянні з ефектом
препаратів різних фармакологічних груп. Моделювання ДГПЗ здійснювали
згідно методики, яка наведена в розділі 2.
Спершу була проведена оцінка впливу корегуючих засобів на показники
запалення ДГПЗ, результати випробувань представлено в таблицях 8.1 та 8.2.
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Таблиця 8.1
Показники периферичної крові під впливом препаратів, які
досліджуються, на моделі ДГПЗ та за умов її корекції, (n=8),   S 



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



Показник
Лейкоцити, 10 /л
ШОЕ, мм/год
9,97±0,35
8,10±0,27
1)
14,00±0,43
11,25±0,36 1)
11,40±0,45 2)
10,20±0,38
10,52±0,45
9,4±0,37 2)
12,20±0,50 2)
10,60±0,45 2)
12,31±0,31 2)
10,40±0,46 2)
10,60±0,47 2)
9,35±0,32 2)
9

Примітки:
1)
статистично значущі відмінності в порівнянні з даними для групи
«Контроль», р ≤ 0,05;
2)
статистично значущі відмінності в порівнянні з даними для
групи «ДГПЗ», р ≤ 0,05.
Таблиця 8.2
Концентрація СРБ у щурів на моделі ДГПЗ та за умов її корекції,
(n=8), (Mе, min ÷ max),   S  ,



Група тварин



Показник концентрації СРБ, мг/л
Ме

min ÷ max

  S 

2

2÷2

2±0

ДГПЖ
ДГПЖ + Простаплант форте

4 1)
2 2)

4÷4
2÷4

4±0
2,75±1,04

ДГПЖ + ХС

2 2)

1÷2

1,75±0,46

ДГПЖ + Трибестан

3 2)

2÷4

3±0,87

ДГПЖ + ХС + Трибестан

2 2)

1÷4

2,5±1,10

ДГПЖ + Біоглобін-У

2 2)

1÷2

1,88±049

Контроль



Примітки:
1)
статистично значущі відмінності в порівнянні з даними для групи
«Контроль», р ≤ 0,05;
2)
статистично значущі відмінності в порівнянні з даними для
групи «ДГПЗ», р ≤ 0,05.
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Із таблиці 8.1 видно, що на кінець експерименту у тварин з групи «ДГПЗ»
спостерігалося підвищення кількості лейкоцитів та ШОЕ в 1,4 рази в порівнянні
зі щурами групи «Контроль», (р ≤ 0,05); цей факт свідчить про наявність
запалення за умов моделювання ДГПЗ. Оскільки відомо, що за гострого
процесу такі загально клінічні показники запалення, як кількість лейкоцитів і
ШОЕ зростають у рази і навіть десятки разів. Отримані нами результати
свідчать про незначну інтенсивність процесу, що більш характерно для
хронічного перебігу.
Наші результати оцінки периферичної крові у тварин із ДГПЗ
підтверджують наявність запалення, що співпадає з результатами інших
досліджень. Вони також продемонстрували, що у крові і в самій тканині
простати пацієнтів із ДГПЗ виявлені підвищені концентрації цитокінів, клітин
та інших факторів запалення. Це свідчить про перспективність застосування
протизапальних лікарських засобів [556, 557]. Введення щурам із ДГПЗ
досліджуваних засобів сприяло зменшенню проявів запалення, що підтверджує
їх протизапальні властивості. Слід зазначити, що ХС та Біоглобін-У за
нормалізацією кількості лейкоцитів не поступалися дії препарату порівняння
Простаплант форте, а за зменшенням ШОЕ перевершували його вплив.
У той же час Трибестан як самостійно, так і в поєднанні з ХС (де дози
обох препаратів були удвічі зменшені) мав слабший протизапальний ефект
(див. табл. 8.1).
Є дані, що хронічне запалення, яке асоційоване з ДГПЗ, має пряму
залежність

зі

збільшеним

об’ємом

простати

та

сприяє

клінічному

прогресуванню його симптомів. Тому актуальним є пошук адекватних маркерів
запалення, які можуть бути використані для відокремлення пацієнтів із високим
ризиком розвитку ДГПЗ або асоційованих із цим станом симптомів. Одним із
маркерів, яким приділяється увага, є СРБ. Не зважаючи на те, що СРБ відносять
до неспецифічних індикаторів запалення, була продемонстрована його
інформативність у пацієнтів із ДГПЗ. Зокрема, в чоловіків із концентрацією
СРБ вище 3,0 мг/л в 1,47 рази більше шансів виникнути трьом або більше
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симптомам ДГПЗ, ніж у чоловіків із концентрацією СРБ нижче 3,0 мг/л [558,
559].
За результатами визначення концентрації СРБ у щурів із ДГПЗ
зафіксовано підвищення у два рази даного показника в порівнянні з групою
тварин «Контроль», (р ≤ 0,05) (див. табл. 8.2). Усі досліджувані засоби
знижували вірогідно концентрацію СРБ у щурів із ДГПЗ.
Більш суттєвим був ефект ХС та Біоглобін-У, і не лише у порівнянні із
тваринами ДГПЗ, але й за співставлення з результатами препарату порівняння
Простаплант форте. Трибестан застосований самостійно, і також у поєднанні з
ХС продемонстрував меншу ефективність зниження запалення в порівнянні з
ХС

та

Біоглобіном-У,

які

є

стимуляторами

метаболічних

процесів

(див. табл. 8.2). Оскільки порушення функцій СТк супроводжує розвиток
більшості захворювань людини, у тому числі і простати [560]. Отримані нами
результати застосування екзогенного ХС та Біоглобін-У за ДГПЗ можуть
свідчити про позитивний вплив цих засобів і на метаболізм, і на функцію СТк.
У таблиці 8.3 наведено показники маси органів-мішеней для андрогенів у
щурів із ДГПЗ та за умов його корекції.
Так, у тварин з ДГПЗ відмічалося збільшення маси СП та ПЗ на 40 % у
порівнянні з групою «Контроль», що свідчить про розвиток стабільної моделі
ДГПЗ. Цей факт відповідає положенням теорії патогенезу ДГПЗ, де підвищення
5α-редуктази, яка бере участь у перетворенні Тс у ДТГ та призводить до
гормонального дисбалансу, сприяє накопиченню внутрішньотканинного ДТГ
майже у п’ять разів. Також під час моделювання ДГПЗ використовували
препарат Еглоніл, активною речовиною якого є сульпірид, блокатор
дофамінових рецепторів [445, 446, 561]. Його довготривале введення збільшує
рівень пролактину та гальмує вивільнення гонадотропних гормонів. Пролактин
стимулює проліферацію клітин ПЗ та його андрогеннезалежну супресію
апоптозу простатичного епітелію і може призводити до гіперплазії простати
[17, 204, 425, 445, 446].
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Таблиця 8.3
Показники маси органів-мішеней у щурів із ДГПЗ та за умов його
корекції, (n=8),   S 



Група тварин
Контроль
ДГПЗ



Маса органів, мг
Сім’яники

ПЗ

3293,75±83,15

1218,75±51,70

3281,25±119,50

2043,75±103,271)

СП
1393,75±76,44
2218,75±116,091)

ДГПЗ + Трибестан 3212,50±161,67
1850,00±69,441)
1593,75±77,602)
ДГПЗ + ХС
3200,00±85,57
1237,50±71,812)
1387,50±86,992)
ДГПЗ + Біоглобін3175,00±101,33 1618,75±118,372) 1437,50±91,492)
У
ДГПЗ
+
ХС+
3156,25±85,79
1331,25±96,802) 1362,50±103,402)
Трибестан
ДГПЗ +
3256,25±138,57 1256,25±96,56 2) 1443,75±107,50 2)
Простаплант форте
Примітки:
1)
статистично значущі відмінності в порівнянні з даними для групи
«Контроль», р ≤ 0,05;
2)
статистично значущі відмінності в порівнянні з даними для
групи «ДГПЗ», р ≤ 0,05.
У групах тварин, яким після моделювання ДГПЗ вводили препарат
порівняння Простаплант форте, Біоглобін-У», ХС індивідуально та сумісно з
Трибестаном відбувалося зниження маси СП та ПЗ майже до показників групи
«Контроль». Однак у щурів, які отримували монопрепарат Трибестан,
спостерігалося зниження тільки маси СП по відношенню до групи «ДГПЗ»
(див. табл. 8.3).
У таблиці 8.4 наведено дані щодо андрогенної насиченості організму
тварин. Так, рівень Тс за моделювання ДГПЗ вірогідно знижувався, що
супроводжувалось падінням вмісту фруктози у СП. Це відбувається тому, що в
організмі тварин підвищується рівень пролактину, а, отже, це викликає
гіперплазію андрогензалежних органів та зниження показників андрогенізації
організму [17, 204, 425, 445, 446].
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Таблиця 8.4
Показники рівня тестостерону, фруктози, активності кислої
фосфатази на моделі ДГПЗ у щурів, (n=8),   S 





Тс, нмоль/л

Фруктоза,
ммоль/л

КФ, Од/л

Контроль
ДГПЗ
ДГПЗ + Трибестан
ДГПЗ + ХС

26,07±1,76
15,01±0,321)
16,69±0,911)

3,43±0,17
1,56±0,181)
1,90±0,171)

20,66±1,56
46,69±2,611)
36,60±3,141) 2)

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)

Група тварин

2,43±0,141)

2)

27,96±2,922)

ДГПЗ + Простаплант
19,81±0,721)2)
2,25±0,181)
26,78±2,552)
форте
Примітки:
1)
статистично значущі відмінності в порівнянні з даними для групи
«Контроль», р ≤ 0,05;
2)
статистично значущі відмінності в порівнянні з даними для
групи «ДГПЗ», р ≤ 0,05.
Відмічалося також підвищення активності КФ у сироватці крові, що
підтверджує наявність процесів деструкції тканини ПЗ у цих тварин
(див. табл. 8.4).
За введення Простапланту форте, ХС індивідуально та сумісно з
препаратом Трибестан рівень чоловічого статевого гормону та фруктози
підвищувався відносно групи тварин з модельованою ДГПЗ, але не
нормалізувалися.

Що

стосується

активності

КФ,

то

вона

майже

нормалізувалася, що вказує на відновлення структури ПЗ.
У групах тварин, що отримували Трибестан та Біоглобін-У, рівень Тс був
низький, майже як у тварин з ДГПЗ, активність КФ знижувалася на 40 % по
відношенню до групи ДГПЗ (див. табл. 8.4). Після моделювання ДГПЗ
відбувалося зниження андрогенної насиченості організму, що викликало
статистично

достовірне

погіршення

функціонального

стану

зрілих

сперматозоїдів. У тварин з ДГПЗ спостерігали зниження концентрації
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сперматозоїдів та кількості їх рухливих форм у два рази, зменшення часу
збереження рухливості сперматозоїдів в 1,7 рази (табл. 8.5).
Таблиця 8.5
Морфофункціональний стан сперміїв щурів за умов ДГПЗ та його
корекції препаратами, (n=8),   S 





Показник
Група
тварин
Контроль
ДГПЗ

Кількість
сперміїв,
млн/мл

Патологічні
форми
сперміїв, %

Рухливість
сперміїв, %

Час
збереження
рухливості
сперміїв, хв

59,38±4,63

24,50±1,74

76,13±2,99

280,00±19,13

24,25±2,381)

28,00±2,62

37,38±3,291)

176,25±10,761)

ДГПЗ +
41,25±3,161)
27,13±2,73 50,00± 3,661) 2)
163,75±8,651)
2)
Трибестан
ДГПЗ +
52,63±4,292) 25,71±2,15 63,13± 5,261) 2) 232,50±21,022)
ХС
ДГПЗ +
48,50±4,622) 26,63±2,92 55,38± 5,461) 2) 222,50±16,722)
Біоглобін-У
ДГПЗ +
49,63±4,042) 24,88±3,26 58,50± 4,751) 2) 228,75±18,152)
ХС +
Трибестан
ДГПЗ +
Простаплант 42,50±4,652) 25,88±2,30 53,75± 4,671) 2) 200,63±18,721)2)
форте
Примітки:
1)
статистично значущі відмінності в порівнянні з даними для групи
«Контроль», р ≤ 0,05;
2)
статистично значущі відмінності в порівнянні з даними для
групи «ДГПЗ», р ≤ 0,05.
Вивчення стану сперматогенезу під впливом досліджуваних препаратів 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
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підвищення рухливості сперміїв відносно негативного контролю. У щурів після
введення Трибестану та препарату порівняння Простаплант форте концентрація
та рухливість сперміїв підвищувалася відносно тварин з простатитом, але не
досягала показників Контролю (див. табл. 8.5).
Оскільки важливим ефектом Трибестану є не тільки нормалізація рівня
Тс, а й взагалі обміну речовин, а саме ліпідів, як попередників статевих
гормонів, то можливо й пояснення того факту, що в цих тварин не відбувалося
підвищення рівня Тс у сироватці крові, але підвищувався вміст фруктози у СП
та, а як наслідок, і покращувалися деякі кількісні та якісні параметри
спермограми. Також Трибестан, володіючи протизапальними властивостями,
впливав на зниження запального процесу як основної патогенетичної ланки
розвитку ДГПЗ (див. табл. 8.5).
Проведено вивчення впливу стану ПОЛ/АОС у гомогенатах ПЗ щурів,
результати наведено в таблиці 8.6.
Збільшення

в

гомогенаті

простати

вмісту

ВГ,

як

маркеру

антиоксидантного захисту, порівняно з ДГПЗ спостерігалось за дії всіх 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
(див. табл. 8.6). Вміст ДК був збільшений у щурів з ДГПЗ у 2,63 рази, за дії
ХС – на 42,2 %, за дії Трибестану і ХС із Трибестаном – на 45,0 %,
Простапланту форте – у два рази, Біоглобіну-У – на 82,2 % порівняно з
показником у групі «Контроль». Концентрація ДК за дії різних засобів була
зниженою порівняно з показником у ДГПЗ, окрім групи тварин, яку піддавали
дії препарату порівняння Простаплант форте.Вміст ГЛП у щурів із ДГПЗ був
підвищений на 98,1 % порівняно з групою «Контроль». За дії ХС – на 46,9 %,
Трибестану – на 74,8 %, ХС із Трибестаном – на 40 %, Простаплант форте – на
71,1 % порівняно з тваринами групи «Контроль». Зниження показника
порівняно з ДГПЗ було встановлено за дії ХС – на 25,8 %, ХС з Трибестан – на
29,0 %, Біоглобіном-У – на 27,1 % відповідно. Вміст ТБК-АП у гомогенаті
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простати щурів за ДГПЗ порівняно з групою «Контроль» був збільшений на
65,8 %. Зниження вмісту ТБК-АП спостерігалось за дії ХС – на 36,7 %,
Біоглобіну-У – на 36,2 % та ХС з Трибестаном на 36,5 % порівняно з
показником за ДГПЗ (див. табл. 8.6).
Таблиця 8.6
Показники ПОЛ/АОС у гомогенатах ПЗ щурів із ДГПЗ та за умов
його корекції, Mе (Q25; Q75)
Група,
кількість
тварин
Контроль,
n=6
ДГПЗ

ВГ,
мкмоль/г
3,44
3,22; 3,66
1,76*
1,74; 1,77
3,09*◊
2,69; 3,20
3,44◊
3,20; 3,67

Показники
ДК,
ГПЛ,
мкмоль/г
мкмоль/г
3,98
31,06
3,30; 4,49
25,74; 35,06
10,45*
61,54*
9,20; 12,05
56,73; 69,23
5,66*◊
45,64*◊
5,59; 7,95
37,18; 51,11
5,77*◊
54,28*
5,55; 6,14
50,42; 57,82

ТБК-АП,
мкмоль/г
11,60
10,54; 12,56
19,23*
16,22; 22,44
12,18◊
12,05; 12,56
17,44*
15,38; 18,85

ДГПЗ + ХС,
n=5
ДГПЗ +
Трибестан,
n=5
ДГПЗ + ХС
3,45◊
5,77*◊
43,59*◊
12,44◊
+ Трибестан,
2,68; 3,52
5,65; 6,26
41,02; 48,72
11,69; 12,56
n=5
ДГПЗ +
2,95*◊
8,02*
53,15*
17,95*
Простаплант
2,58; 3,00
5,91; 9,55
50,57; 58,40
16,67; 24,36
форте, n=5
ДГПЗ +
2,78*◊
7,25*◊
44,87◊
12,26◊
Біоглобін-У,
2,77; 2,81
7,05; 7,33
33,33; 47,43
11,41; 15,77
n=5
Примітки:
* – статистично значущі відмінності в порівнянні з групою
«Контроль», р ≤ 0,05;
◊ – статистично значущі відмінності в порівнянні з групою «ДГПЗ»,
р ≤ 0,05.
Таким чином, засоби, що досліджувалися, позитивно впливали на стан
ПОЛ/АОС у тканині простати в щурів. Найбільш ефективними виявились ХС,
Біоглобін-У та сумісне призначення ХС з Трибестаном за дії яких відбувалось
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зростання вмісту ВГ як показника антиоксидатного захисту на фоні зниження
вмісту ДК, ГЛП та ТБК-АП порівняно з показниками в щурів за ДГПЗ.
До змін у структурній організації залози приєднувалися достатньо виразні
зміни в гормональному статусі, який оцінювали за типом кристалізації секрету
ПЗ (табл. 8.7).
Таблиця 8.7
Рівень андрогенної насиченості організму щурів за типом
кристалізації секрету ПЗ після моделювання ДГПЗ та його корекції, (бали)
(n=6), Mе (Q25; Q75)
Група тварин
Тип кристалізації секрету ПЗ
Контроль

3,42 (4; 3,33)

ДГПЗ

2,20 (2,15; 2,50)*

ДГПЗ + ХС

2,74*/** (2,5; 3)

ДГПЗ + Біоглобін-У

2,45* (2,33; 2,66)

ДГПЗ +Трибестан
ДГПЗ + Простаплант-форте
ДГПЗ + ХС + Трибестан

2,48* (2; 3)
2,57*/** (2,8; 2,5)
3,00** (3,0; 3,5)

Примітки:
* – статистично значущі відмінності в порівнянні з групою
«Контроль», р ≤ 0,05;
** – статистично значущі відмінності в порівнянні з групою
«ДГПЗ», р ≤ 0,05.
Оцінка характеру типу кристалізації секрету в групі ДГПЗ становить
2,20 бали, що свідчить про доволі виразне зниження андрогенної насиченості
організму (див. табл. 8.7). Під час дослідження типу кристалізації секрету ПЗ в
групі щурів, які отримували монопрепарат Трибестан, показало 2,48 бали, що
свідчило про зниження андрогенної насиченості. Подібну картину спостерігали
і за умов введення тваринам препарату порівняння Простаплант форте на фоні
ДГПЗ (оцінка секрету становила 2,57 бала) (див. табл. 8.7).
Сумісне застосування ХС та Трибестану сприяло виразному покращенню
андрогенної насиченості організму і в цілому по групі становило 3,00 бали
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(див. табл. 8.7). ХС здебільшого сприяв виразному покращенню андрогенної
насиченості, наближенню її до рівня групи «Контроль» (2,8-3 бали). У цілому
по групі оцінка цього показника підвищувалася та становила 2,74 бали (див.
табл. 8.7).
Незважаючи на покращення морфологічного стану простатичних залозок
під впливом Біоглобіну-У, андрогенна насиченість організму щурів цієї групи
була 2,45 бали (див. табл. 8.7).
8.2. Результати гістологічного дослідження простати
Гістологічні дослідження дозволили вивчити мікроструктуру простати
щурів-самців, як контрольної групи, так і тварин із ДГПЗ, а також тих, що
отримували усі досліджувані засоби; дослідження здійснювали згідно методики
із розділу 2. Гістологічну картину ПЗ щура за умов ДГПЗ наведено на
рисунках 8.1 та 8.2.

а
б
в
Рис. 8.1. ПЗ щура за ДГПЗ:
а-в – проліферація, вакуолізація епітелію ацинусів
простатичних залозок зони перешийку між вентральними
частками злущення дегенерованих клітин у просвіт ацинуса
залозки середньої частини дорсолатеральної частки.
Гематоксилін-еозин. х250.
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а
б
Рис. 8.2. ПЗ за умов ДГПЗ зона перешийку між вентральними частками:
а – міжацинарний інфільтрат запалення,
б – збільшення вмісту сполучнотканинних структур
міжацинарно. Гематоксилін-еозин. х250.
Як видно на рисунках 8.1 та 8.2 у досліджених зонах ДГПЗ щурів
виявлені деякі зміни залозистого епітелію цілого ряду ацинусів простатичних
залозок та їх вивідних протоків. У цих ацинусах спостерігали проліферацію
клітин епітелію. У зоні перешийку між вентральними частками в ацинусах
втрачався упорядкований однорядний характер розташування клітин та
простежувалося розташування їх у декілька рядів. Де не де була видна
дистрофія епітеліальних клітин (вакуолізація), злущення їх (у різних стадіях
дегенерації) у просвіт ацинусів.
Відмічена також нерівномірна величина та форма частини ацинусів. У
ацинусах дослідженої зони дорсолатеральної частки наслідком проліферації
епітеліальних клітин було подовження та разгалуження складок епітеліальної
вистелки. У вивідних протоках залозок також збільшувалася щільність
розташування клітин, простежено галуження контурів. Певні зміни відмічені і з
боку строми. Вогнищево в міжацинарній стромі і периацинарно незначно
підвищувався

вміст

сполучнотканинних

структур

(початкова

стадія

фіброгенезу). В окремих місцях між ацинусами серед ніжних колагенових
волокон поблизу кровоносних судин зустрічалися невеликі інфільтрати, які
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містили лімфоцити та плазматичні клітини. Ці інфільтрати є ознакою вторинно
виникненого запалення.
Загальновідомо, що надмірна продукція ДГТ призводить до появи
надлишку колагену, тобто активації патологічних процесів у СТк органів
репродуктивної системи, а також і уповільнення процесу апоптозу [18-20, 443,
562-564].
Інтерстиціальні ендокриноцити також не змінені, але в частини щурів їх
на здавалося дещо більше, ядра деяких були гіперхромні.
Після введення щурам на тлі змодельованої ДГПЗ ХС епітелій
переважної більшості простатичних залозок досліджених зон ПЗ мав
упорядкований однорядний характер, відсутні були дистрофічні зміни
епітеліальних клітин, злущення клітин у просвіт ацинусів (рис. 8.3 та 8.4).

а
б
в
Рис. 8.3. ПЗ щура, якому вводили ХС за умов ДГПЗ:
а-б – нормальний стан більшості ацинусів простатичних
залозок зони перешийку між вентральними частками та
середньою частиною дорсолатеральної частки;
в – середня частина дорсолатеральної частки. Гематоксилінеозин. х200.
Доволі рідко простежено ацинуси залозок, в яких епітелій був
розташований у кілька рядів.
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Жодного випадку масивних проліфератів епітелію, як у тварин групи
«Контроль», не було виявлено, складки епітелію у ацинусах в основному були
помірні по довжині.

а
б
Рис. 8.4. ПЗ щура, якому вводили ХС за умов ДГПЗ:
а – однорядний характер розташування епітеліальних клітин у
стінці ацинусів;
б – вогнещевий многорядний характер розташування
епітеліальних клітин у поодиноких ацинусах простатичних
залозок зони перешийку між вентральними частками.
Гематоксилін-еозин. х400.
У той же час незначна частина ацинусів була зі збільшеним розміром і
зміненими контурами. Ознаки запальної клітинної інфільтрації в міжацинарній
стромі відсутні.
Після введення Біоглобіну-У на тлі сформованої ДГПЗ стан багатьох
простатичних залозок, розташованих у зоні перешийку між вентральними
частками та в середній частині дорсолатеральної частки, візуально відповідав
нормальному стану (рис. 8.5 та 8.6). Епітелій, що вистиляв стінку ацинусів цих
залозок, був однорядний, дистрофічних змін клітин не спостерігали Складки
епітеліальної вистілки не збільшені, відсутнє злущення клітин у просвіт
ацинусів. Частина залозок мала розтягнутий вигляд, а висота епітеліальних
клітин дещо зменшена. У обмеженій частині ацинусів залозок епітелій
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розташовано в декілька рядів, між якими порушена чіткість. Міжацинарна
строма без особливостей (див. рис. 8.5 та 8.6).

а
б
в
Рис. 8.5. ПЗ щура, якому за умов ДГПЗ вводили Біоглобін-У:
а-б – ацинуси простатичних залозок зони перешийку між
вентральними
частками
та
середньою
частиною
дорсолатеральної частки;
в – середня частина дорсолатеральної частки або дещо
збільшена в розмірі (а), або нормального вигляду (б-в).
Гематоксилін-еозин. х200.

а

б

Рис. 8.6. ПЗ (зона перешийку між вентральними частками) щура, якому
вводили Біоглобін-У за умов ДГПЗ:
а – у стінках ацинусів епітеліальні клітини розташовані в один
ряд;
б – епітеліальні клітини розташовані в декілька рядів.
Гематоксилін-еозин. х400.
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Після введення препарату Трибестан в аналогічному режимі більшість
ацинусів різних простатичних залозок у досліджених зонах ПЗ була або не
змінена, або мала дещо збільшені розміри і більш видовжені складки епітелію.
У переважній більшості ацинусів епітеліальні клітини розташовані
однорядно, втім, в частині ацинусів епітелій проліферував (у деяких доволі
виразно). Злущення епітелію не спостерігали, запальна клітинна інфільтрація
міжацинарно була відсутня (рис. 8.7 та 8.8).

а

б

в

Рис. 8.7. ПЗ щура, якому вводили Трибестан за умов ДГПЗ (зони
перешийку між вентральними частками):
а-б – помірно варіюючий стан ацинусів простатичних
залозок зони перешийку між вентральними частками та
середньою частиною дорсолатеральної частки;
в – середня частина дорсолатеральної частки за розміром,
видовженням складок епітелію. Гематоксилін-еозин. х200.
Після введення препарату порівняння Простаплант форте епітелій
переважної більшості ацинусів простатичних залозок зони перешийка та
середньої частини дорсолатеральної частки ПЗ був однорядний, з чіткою
базальною орієнтацією ядер (рис. 8.9). Місцями відмічена помірна вакуолізація
епітеліальних клітин. Форма та розмір ацинусів у більшості груп тварин
відповідала групі «Контроль». Відсутні були вогнещеві клітинні інфільтрати в
міжацинарній стромі.
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а

б

Рис. 8.8. ПЗ щура, якому вводили Трибестан за умов ДГПЗ (зони
перешийку між вентральними частками):
а – нормальна епітеліальна вистілка ацинусів апростатичних
залозок;
б – проліферація епітеліальних клітин. Гематоксилін-еозин.
х400.

а
б
в
Рис. 8.9. ПЗ щура, якому вводили Простаплант форте за умов ДГПЗ:
а-б – нормальний розмір, форма та стан секрету ацинусів
простатичних залозок зони перешийку між вентральними
частками та середньою частиною дорсолатеральної частки;
в – середня частина дорсолатеральної частки, відсутність
клітинних
інфільтратів
у
міжацинарній
стромі.
Гематоксилін-еозин. х200.
За сумісного застосування тваринам ХС та Трибестану після відтворення
моделі ДГПЗ епітелій простатичних залозок в досліджених ділянках ПЗ був
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упорядкований та однорядний, не спостерігалися й дистрофічні перебудови
епітеліальних клітин та злущення клітин у просвіт ацинусів (рис. 8.10 та
рис. 8.11).

а
б
в
Рис. 8.10. ПЗ щура після ДГПЗ та сумісного введення ХС та Трибестан:
а-б – нормальний стан більшості ацинусів простатичних
залозок зони перешийку між вентральними частками та
середньої частини дорсолатеральної частки;
в – середньої частини дорсолатеральної частки.
Гематоксилін-еозин. х200.

а
б
Рис. 8.11. ПЗ щура після ДГПЗ та сумісного введення ХС та Трибестан:
а – однорядний характер розташування епітеліальних клітин
у стінці ацинусів;
б – поодинокий вогнещевий многорядний характер
розташування епітеліальних клітин в ацинусах простатичних
залозок зони перешийку між вентральними частками.
Гематоксилін-еозин. х400.
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Майже не зустрічаються ацинуси, в яких епітелій був багаторядним.
Відсутні зони масивних проліфератів епітелію, порівняно з тваринами із ДГПЗ.
Однак, поодинокі частини ацинусів були дещо збільшені в розмірі та із
зміненими контурами. Ознаки запальної клітинної інфільтрації в міжацинарній
стромі були відсутні. Дослідження на світлооптичному рівні встановило, що
морфологічний стан сім'яників щурів групи ДГПЗ не змінився (табл. 8.8).
Таблиця 8.8
Кількісна характеристика процесу сперматогенезу щурів за умов
ДГПЗ та її корекції, (n=6),   S  , Mе (Q25; Q75)





Показник
Кількість
Кількість
Кількість
Індекс
Група
сперматогоній канальців з 12 канальців з сперматогетварин
у канальці
стадією
злущенним
незу, бали
мейозу, %
епітелієм,
%
Контроль
59,65±2,56
3,5
0,17
3,33
(3; 4)
(0; 1)
(3,32; 3,36)
ДГПЗ
57,06±2,74
2,5*
0,33
3,28
(2; 3)
(0; 1)
(3,25; 3,30)
ДГПЗ + ХС
58,02±3,45
3
0,4
3,36
(2; 4)
(0; 1)
(3,34; 3,38)
ДГПЗ
+
57,53±2,75
2,89
0,4
3,28
Біоглобін-У
(2; 4)
(0; 2)
(3,24; 3,30)
ДГПЗ
+
59,21±1,89
3,4
0
3,32
Трибестан
(3; 4)
(3,27; 3,36)
ДГПЗ+ХС
+
58,86±2,35
3,3
0,19
3,45
Трибестан
(3; 3,5)
(0; 1)
(3,00; 3,5)
ДГПЗ
+
58,38±2,48
3,2
0,8
3,31
Простаплант(2; 4)
(0; 2)
(3,30; 3,33)
форте
Примітка. * – статистично значущі відмінності в порівнянні з групою
«Контроль», р ≤ 0,05.
У звивистих сім'яних канальцях у наявності були всі генерації статевих
клітин без ознак дистрофії та дегенерації. Видимих змін у стані підтримуючих
клітин не знайдено.
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Під час кількісного аналізу процесу сперматогенезу цих щурів виявлено
зниження чисельності канальців з 12-ю стадією мейозу та зменшення індексу
сперматогенезу відносно групи «Контроль», що можно розцінювати як деяке
гальмування диференціювання сперматогенних клітин.
Сім'яники щурів, які отримували ХС окремо на фоні ДГПЗ, видимих на
змін у структурній організації тестикулярної тканини та ендокринного апарату
не спостерігали. Кількісні параметри процесу сперматогенезу були практично
на рівні щурів із групи «Контроль», тобто можна стверджувати, що ХС сприяв
адаптації та захисту від гальмуючої дії ДГПЗ на диференціювання статевих
клітин.
Морфологічний стан паренхіми та ендокринного апарату СМ та кількісні
параметри сперматогенезу щурів, яким вводили Біоглобін-У за ДГПЗ,
відповідав «Контролю», тобто пригнічуючої дії на сперматогенез не
спостерігалося (див. табл. 8.8). Щодо стану СМ щурів, які застосовували
Трибестан, то ніяких змін ні в морфологічній організації статевих клітин та
інтерстиціальних ендокриноцитів, ні в кількісних параметрах процесу
сперматогенезу не виявлено, тобто можливо Трибестан має протективні
властивості проти гальмуючого впливу ДГПЗ. Під час дослідження СМ щурів
після ввдення комбінації ХС та Трибестану за ДГПЗ не виявили видимих на
світлооптичному рівні змін у структурній організації тестикулярної тканини та
ендокринного апарату. Кількісні параметри процесу сперматогенезу були на
рівні групи «Контроль». У сім'яниках шурів, яким вводили на фоні ДГПЗ
препарат порівняння Простаплант форте, стан герменативного епітелію був у
межах

норми.

Морфологічних

ознак

змін

функціональної

активності

інтерстиціальних ендокриноцитів не виявлено, кількісні показники активності
процесу сперматогенезу були на рівні «Контролю» (див. табл. 8.8).
Таким чином, на підставі отриманих даних, можна зробити такі
узагальнення: за моделювання ДГПЗ у щурів утворюється осередкова
гіперплазія простатичного епітелію в зоні перешийка між вентральними
частками і в середній частині дорсолатеральної частки ПЗ, які реєструються
після відтворення моделі. Подібна осередкова (вогнищева) гіперплазія
простатичного

епітелію

в

певній

мірі

нагадує

проліферати

епітелію
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аденоматозного характеру за ДГПЗ людини. Андрогенна насиченость організму
щурів (за рівнем секреції Тс) на тлі експериментальної ДГПЗ знижується, у
сім'яниках відбувається гальмування диференціювання сперматогенних клітин.
Хондроїтину сульфат за введення на тлі змодельованого ДГПЗ сприяв
зменшенню ознак проліферації залозистого епітелію досліджених зон ПЗ,
поступовому

відновленню

андрогенізації

організму

тварин.

Процеси

сперматогенезу та сперміогенезу, стан інтерстиціальних ендокриноцитів не
змінюються.

Застосування засобу Біоглобін-У також сприяло зменшенню

ознак проліферації залозистого епітелію, не змінювало стан інтерстиціальних
ендокриноцитів, однак не мало помітного позитивного впливу на рівень
андрогенізації організму щурів і на гальмування диференції статевих клітин. За
виразністю дії на проліферативні прояви простатичного епітелію і ХС, і
Біоглобін-У не поступаються препарату порівняння Простаплант форте та дещо
перевищують препарат порівняння Трибестан. За впливом на рівень
андрогенізації ХС випереджають препарати порівняння, а Біоглобін-У діє на їх
рівні. Найбільш виразні відновлювані зміни спостерігалися за сумісного
введення ХС та Трибестану. У цих тварин не відмічалися й дистрофічні
перебудови епітеліальних клітин, не зустрічалися ацинуси, в яких епітелій був
багаторядним, відсутні зони масивних проліфератів епітелію, порівняно з
тваринами із ДГПЗ. Також були відсутні ознаки запальної клітинної
інфільтрації в міжацинарній стромі. За дослідження андрогенної насиченості в
цій групі спостерігалося майже повна її нормалізація. У цілому, усі засоби, які
досліджувалися на експериментальній моделі ДГПЗ, знижували прояви
запального процесу, підвищували процеси регенерації ПЗ та зменшували
прояви фіброзу, тобто можна сказати, що вони модулюють та покращують
структуру СТк, зменшуючи фіброзні інфільтрати в міжацинарній стромі, що
обумовлені порушенням диференціювання стромальної та епітеліальної
тканини.
Основні наукові результати розділу опубліковані у працях автора [565570].
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РОЗДІЛ 9
АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ

Неплідність у чоловіків є актуальною проблемою у світі та зокрема в
Україні, а також питанням, яке потребує подальших досліджень патогенезу для
підвищення компетентних знань про гіпофетильність та пошук нових підходів,
методів та засобів щодо лікування цього порушення фертильності чоловіків [5,
31, 38, 72, 412]. Діагностика і лікування захворювань статевої системи у
чоловіків є нагальним питанням сучасної репродуктології. Проте для кращого
розуміння клініко-патогенетичних особливостей перебігу цих захворювань
експериментальне моделювання різних патологій сім’яників та передміхурової
залози є, у свою чергу, важливим та необхідним напрямом досліджень в
експериментальній ендокринології [ 128, 132, 412].
Моделювання патологічних процесів на щурах дозволяє в подальшому
науковцям клінічної медицини більш глибоко та повно оцінити механізми
розвитку гонадопатій у чоловіків, прослідкувати гормональні взаємозв’язки,
оцінити ступінь метаболічних порушень, а також підібрати раціональну
фармакотерапію із застосуванням сучасних препаратів. Особливо актуальним
останнім часом є включення у схеми лікування хворих на патологію
репродуктивної системи чоловіків препаратів природного походження, які
містять різні речовини – рутинові глікозиди, стероїдні сапоніни, фітостероли,
поліпептиди та глікозаміноглікани [9, 26, 30, 271]. Ці речовини мають низькі
токсичність

та

побічні

ефекти,

порівняно

з

класичними

засобами

фармакотерапії, що робить їх досить перспективними для застосування. Але, як
свідчить наука і практика, без експериментального підтвердження ефективності
того чи іншого лікарського засобу природного походження та вивчення його
безпосереднього впливу на морфофункціональний стан статевої системи не
може бути визнана його клінічна ефективність та підняте питання про клінічне
застосування.
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Дисертаційна

робота

присвячена

актуальній

проблемі

сучасної

медицини – дослідженню патогенетичних аспектів корекції гормональних
порушень репродуктивної функції в особин чоловічої статі, а також
особливостей стану сполучної тканини яєчок і простати в умовах порушення
гонадотропної функції та за впливу препаратів, що впливають на метаболізм
сполучної тканини.
Відомо, що безпліддя в чоловіків може бути викликане різними
механізмами:

порушенням

кровотоку,

запаленням

(бактеріального

і

небактеріального генезу), гіпертрофічними, атрофічними змінами та іншими
патологічними процесами в яєчках і простаті. Клінічними проявами вказаних
порушень можуть бути варикоцеле, гіпогонадизм, гіпоандрогенія, простатити,
гіперплазія пердміхурової залози та ін. Етіологічними чинниками можуть
виступати фізичні фактори (переохолодження, перегрівання, вплив вібрації,
іонізуючого випромінення та інше), хімічні (яди, пестициди, органічні
розчинники тощо, а також лікарські препарати з цитостатичною або
цитотоксичною дією), психічні порушення (стреси), спосіб життя (надмірні
фізичні навантаження, гіподинамія, ожиріння, куріння, алкоголь та ін.). У той
же час відомо, що більше ніж 30 % випадків безпліддя в чоловіків відносять до
ідіопатичних, етіологія яких залишається нез’ясованою [72].
Під час виконання роботи нами були використані моделі гонадопатій та
простатопатій, що були обрані за загальновідомими факторами, які викликають
неплідність у чоловіків, а саме варикоцеле, радіологічне та цитостатичне
ураження яєчок, простатити, гіперплазія пердміхурової залози.
До гонадопатій відносяться моделі: серотонінового ураження яєчок
(варіант

варикоцеле),

загального

радіаційного

опромінення

щурів,

цитотоксичного ураження яєчок препаратом доксорубіцина гідрохлорида. До
простатопатій належать моделі: небактеріальних простатитів (кріотравматичний та скипидарний) та доброякісної гіперплазії простатичної залози. У
механізмі розвитку серотонінового ураження яєчок провідну роль відіграє
вазоконстрикторна дія серотоніну гідрохлориду, внаслідок чого порушується
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трофіка та спостерігається поява патологічних змін, які виникають у чоловіків
за варикоцеле в результаті веностазу [426]. За моделювання радіаційного
ураження яєчок під впливом загального іонізуючого опромінення дозою 3 Гр
виникає

гонадопатія,

яка

призводить

до

тестикулярної

гормональної

трансформації, морфофункціональних порушень в сім'яниках, в результаті чого
порушується сперматогенез, і, власне, знижується фертильність [427-429]. До
механізму дії доксорубіцину гідрохлориду за моделювання цитостатичного
ураження відносять токсичне ураження клітин яєчок та пригнічення процесів
клітинного поділу, а також різке пригнічення сперматогенезу, розвиток
запальної реакції в інтерстиції та в базальній мембрані яєчок. [430-432].
Модель кріотравматичного простатиту із застосуванням препарату
«Вартнер»

(Фармаспрей,

Нідерланди)

дозволяє

відтворити

патогенез

небактеріального простатиту, який викликаний холодом. У результаті ініціації
холодом патофізіологічних процесів порушується гемодинаміка в простаті,
активуються дві функціональні фізіологічні властивості дрібних кровоносних
судин, а саме звуження і спонтанне розширення капілярів, що відіграє значну
роль в адаптивному ремоделюванні мікроциркуляції. Тобто, пусковим
моментом кріотравми є ангіоспазм із подальшою ішемією тканини простати,
альтерація клітин залозистого епітелію та строми, які є первинними у розвитку
запального процесу в передміхуровій залозі [408, 438-442].
Скипідарна модель хронічного простатиту, за даними авторів [438, 443],
відображає патогенетичні зміни, обумовлені індукцією першої фази запалення
альтерації (ушкодження) тканин і клітин шляхом секреції медіаторів та
венозної гіперемії (порушення місцевої гемодинаміки) передміхурової залози.
На сьогодні вважають, що хронічне запалення простати є одним із
механізмів ДГПЗ, яке призводить до прогресування захворювання, а саме
збільшення простати та симптомів порушення сечовипускання. Модель
доброякісної

гіперплазії

внутрішньочеревинним

передміхурової

веденням

залози,

сульпіриду

яку

протягом

викликали
30

днів,

характеризується розвитком гіперплазії латеральних частин простати, що
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корелює з аналогічними патологічними змінами простатичної залози в людини
[444-446].
Загальновідомим є той факт, що сполучна тканина в тестикулах виконує
важливі механічну, термостатичну (захист від переохолодження, перегрівання),
захисну

(виведення

продуктів

метаболізму,

фагоцитоз

–

макрофаги,

фібробласти сполучної тканини, презентація антигену та інші), трофічну
(забезпечення клітин яєчка поживними речовинами, підтримка гомеостазу в
гонадах), а також пластичну (процеси регенерації) функції. Між канальцями в
яєчках розташована пухка волокниста сполучна тканина, в яку занурені клітини
Лейдіга, що продукують чоловічі статеві гормони (тестостерон і його похідні),
та

судини.

Клітини

Сертолі

розташовані

на

базальній

мембрані

сперматогенного епітелію між сперматогоніями. Відомо, що саме підтримуючі
клітини приймають участь в утворенні гематотестикулярного бар'єру,
морфологічними елементами якого є й : ендотелій капілярів; базальна мембрана
ендотелію;

перицити, що

мають виражену фагоцитарну активність і

розташовуються в рошаруваннях базальної мембрани; прошарки інтерстицію (а
саме пухкої волокнистої сполучної тканини) [228, 230].
Сполучна тканина постійно оновлюється, вона перебудовується у
відповідь на навантаження і пошкодження [306]. Стан сполучнотканинних
структур, інтенсивність біосинтезу фібробластів залежать від багатьох
факторів,

наприклад,

спадкових,

несприятливих

факторів

зовнішнього

середовища фізичної та хімічного природи, гормональних (зміни концентрації
андрогенів, естрогенів, прогестерону й інших гормонів, в процесі старіння, за
різних видів гормональних порушень) тощо [306]. Вивчення чутливості
окремих компонентів сполучної тканини до гормональної дії має науковий
інтерес. Це пов'язано з актуальною проблемою пошуку механізмів регуляції
системних реакцій сполучної тканини. Доведено, що глікозаміноглікани є
активними

учасниками

численних

процесів

метаболічних реакцій [47, 48, 53, 349, 350].

регуляції

і

координації
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У рамках виконання роботи було досліджено маркери ушкодження гонад
і простати та проведена оцінка впливу корекції сполучної тканини препаратами
природного походження Хондроїтину сульфатом та

«Біоглобіном-У», які

мають безпосередній вплив на стан сполучної тканини яєчок і передміхурової
залози. В якості порівняння обрано препарати Простаплант та Трибестан, які
застосовують в андрологічній практиці для лікування чоловічого безпліддя.
Також вводилася комбінація Трибестану та Хондроїтин сульфату, в загальній
дозі 60 мг/кг, тобто по 30 мг/кг кожного препарату.
Результати
показниках

дії

вищеозначених

гормонального

статусу,

препаратів

було

спермограмі,

віддзеркалено

біохімічних

в

маркерах

метаболічних процесів (перекисне окиснення ліпідів, білки гострої фази
запалення, хондроїтинсульфати, фруктоза, кисла фосфата), загально-клінічних
показниках крові (лейкоцитарна формула, швидкість осідання еритроцитів) та
морфофункціональному стані яєчок і передміхурової залози (гістологічні,
гістохімічні та електронно-мікроскопічні дослідження).
Встановлено, що основною рисою всіх трьох моделей гонадопатій були
деструктивні зміни органел клітин яєчка.
Так, у значної кількості клітин Лейдіга і Сертолі були присутні вогнища
некрозу цитоплазми. Мітохондрії клітин сім’яників мали зруйновані зовнішні
мембрани, набряклість, а також вогнища лізису крист), а цистерни
ендоплазматичної мережі сильно розширені.
Тобто спостерігалося суттєве підвищення відсотоку морфологічно
змінених мітохондрій за гонадопатії (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 на тлі гонадопатій.
Загально відомо, що мітохондрії є ключовою ланкою в передаванні сигналу під
час апоптозу, пов'язаного з пошкодженням ДНК, коли на клітину впливають
фактори різного походження [195, 427, 474-477, 564].
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Відомо, що різні чинники (фізичні, хімічні, лікарські препарати) можуть
впливати на генетичний апарат клітин, призводячи до деструкції, посилення
процесів метилювання ДНК тощо, що відбивається на механізмах регулювання
експресії генів [523]. Нами було виявлено, що в моделях гонадопатій
спостерігається порушення ядерної мембрани клітин Лейдіга, що свідчить про
можливу деструкцію ДНК і, як наслідок, гальмування процесів транскрипції і
трансляції.
Скупчення мітохондрій та розташування дрібних і великих вакуолей, а
також мієліноподібних структур поруч із мембранами вказує на порушення
синтетичних процесів у клітині. Вказані чинники викликали також порушення
процесу

сперматогенезу,

підтвердженням

чому

являються

аномалії

ультраструктури джгутика, що вказує на порушення рухового апарату
сперматозоїдів.

Мікроскопічне

дослідження

препаратів

яєчок

показало

осередки дегенерації сполучної тканини [427, 474-477, 502].
Усі три моделі демонстрували розвиток андрогенодефіциту (зниження
інтратестикулярного та загального тестостерону в самців щурів), зниження
маси анрогензалежних органів (вентральної передміхурової залози та сім’яних
пухірців), порушення їх функціонування (зниження вмісту фруктози та
активності кислої фосфатази), погіршення спермограми.
Отже, наші дослідження встановили, що не залежно від етіологічного
чинника гонадопатії ми спостерігали однонаправленність змін показників, які
лише незначуще відрізнялися за інтенсивсивністю.
Так,

на

формування

андрогенодефіциту

вказує

зниження

інтратестикулярного та загального тестостерону в самців щурів, який
призводить

до

зниження

маси

анрогензалежних

органів

(вентральної

передміхурової залози та сім’яних пухірців), порушуючи їх функціонування
(зниження вмісту фруктози та активності кислої фосфатази), погіршення
спермограми. У тварин із серотоніновою гонадопатією знижувався рівень
тестостерону в сім’яниках майже в чотири рази та в сироватці крові у два рази,
рівень фруктози у 3,55 рази в сім’яних пухирцях та активність кислої
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фосфатази в передміхуровій залозі у 2,54 рази порівняно з інтактними
тваринами. Слід відмітити таку ж тенденцію й за радіаційної гонадопатії –
знижувався рівень тестостерону, вміст фруктози в сім’яних пухирцях та
активність кислої фосфатази в передміхуровій залозі порівняно з інтактним
контролем в 3; 4 та 1,97 рази відповідно. Що стосується моделі цитостатичної
гонадопатії, то ці показники також знижувалися майже в 3,7; два; два рази
відповідно [482, 484].
Як наслідок андрогенодефіциту, за умов серотонінової гонадопатії
спостерігалось вірогідне порушення сперматогенезу, а саме: на 50,7; 51,6 та
38,4 % знижувалась кількість сперматозоїдів, відсоток рухливих сперміїв, час
збереження їхньої рухливості відповідно та значно зростала кількість
патологічних форм сперматозоонів, а також погіршувалася морфометрична
характеристика сперматогенезу у сім’яних канальцях [473-484]. .
Піл час загального опромінення відбувалося зниження цих параметрів
спермограми на 33, 52 та 50 % відповідно. Цитостатичне ураження сім’яників
призвело до такого ж зниження параметрів спермограми – на 26; 67 та 34 %
відповідно [504-510, 528-535].
Слід відзначити, що порушення в яєчках за моделювання гонадопатій
паралельно супроводжувалися зниженням вмісту хондроїтинсульфатів у
спермоплазмі та глікозаміногліканів у сім’яних канальцях та в міжканальцевій
стромі, що вказує на наявність деструктивних змін також і у сполучній тканині
яєчок. Результати гістохімічного дослідження глікозаміногліканів у сім′яних
канальцях

і

міжканальцевій

стромі

яєчок

щурів

із

гонадопатіями

продемонстрували практично повну відсутність фіолетового забарвлення (по
відношенню до результату інтактного контролю), що свідчить про дефіцит
глікозаміногліканів у сполучній тканині яєчок. Біохімічне визначення вмісту
глікозаміногліканів, а саме хондроїтинсульфатів, у спермоплазмі щурів із
простатопатіями зафіксувало зниження рівня показника майже в 1,8 рази в
порівнянні з групою інтактних тварин. Відомо, що хондроїтинсульфати, які
являються одним із сульфатованих видів ГАГ, є основними інгібіторами
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міграції нейронів [395, 396], а саме ця властивість може лежати в основі
зменшення проявів болю за експериментальної патології. Крім цього,
хондроїтинсульфати знижують активність матриксної металопротеїнази та
мають антиангіогенну дію, яка сприяє зменшенню гіперемії, стазу та
надходження лейкоцитів у вогнище запалення. Отже, саме вказані властивості
хондроїтинсульфатів є важливими для пригнічення запальної фази альтерації та
зменшення болю [392]. Отримані результати суттєвого зменшення ГАГ в
яєчках та спермоплазмі свідчать про залучення сполучної тканини в
патологічний процес за простатопатій [483, 507, 533-535].
Після введення серотоніну вміст хондроїтинсульфатів у спермоплазмі та
в сім’яниках щурів був знижений у 2,2 рази та у чотири рази відповідно,
порівняно з показником в інтактному контролі. У моделях радіаційного та
цитостатичного ураження спостерігалася аналогічне різке зниження цих
показників.
Доведено, що після введення Хондроїтину сульфату 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.

Знижується

відсоток

руйнованих

мембран

мітохондрій, набряклих органоїдів та лізису крист (35 %).
Великий обсяг цитоплазми клітин Лейдіга припадає на численні
мітохондрії, кристи яких занурені в матрикс. Для успішного стероїдогенезу
мітохондрія має активно дихати. Типовою картиною для клітин Лейдіга є
тісний контакт мітохондрій з елементами гладкого ендоплазматичного
ретикулума, що свідчить про високу синтезуючу здатність даних клітинних
елементів [427, 502]. У зв'язку з цим, будь-які зміни у стані даної функції
мітохондрії можуть вплинути на процес регуляції біосинтезу стероїдів.
Вважається, що будь-який токсичний вплив викликає запелення, надмірний
синтез активних форм кисню, кумулятивний окиснювальний стрес, який є
однією з патогенетичних ланок некрозу, клітинного старіння і зниження
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здатності синтезувати тестостерон у клітинах Лейдіга [427, 502]. Ядерна
мембрана клітин Лейдіга та Сертолі 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 [427, 523, 524]. Доведено, що в ядрі клітини
саме глікозаміноглікани беруть участь в організації матриксу і в регуляції
активності хроматину [526, 527].
Продемонстровано, що поряд з відновленням структури мітохондрій
клітин Лейдіга і Сертолі, відбувалося відновлення вмісту тестостерону,
андрогенної насиченості організму, вмісту найважливіших структур сполучної
тканини (вмісту хондроїтинсульфатів у спермоплазмі та глікозаміногліканів у
сімяних канальцях та в міжканальцевій стромі) на тлі розвитку гонадопатій.
Тестостеронемія у тварин, що отримували Хондроїтин сульфат, сумісно
Хондроїтин сульфат+Трибестан та «Біоглобін-У» за серотонінової гонадопатії,
підвищувалась майже в 2,7; 3,2 та 2,5 рази разів відповідно по відношенню до
контрольної патології та відповідала таким показникам у щурів за введення
Трибестану. 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. Разом з цим показники андрогенної насиченості
підвищувалися майже удвічі у щурів, що отримували «Біоглобін-У», Трибестан
та Хондроїтин сульфат та за умови їх сумісного застосування по відношенню
до тварин групи серотонінової гонадопатії. Вміст глікозаміногліканів у
сім’яниках відновлювалася (за виключенням Трибестану), концентрація
хондроїтинсульфатів у спермоплазмі цих тварин не відрізнялась від показника
в інтактних щурів, але після застосування препарату «Біоглобіну У» була
нижче на 20,1 %, трибестану – на 35,6 % порівняно з інтактними щурами, але
вищою за контрольну патологію. Слід підкреслити, що Хондроїтин сульфат та
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«Біоглобін-У» не впливають на гонадотропну активність гіпофізу в самців
щурів з серотоніновою гонадопатією [473-485].
Позитивні зміни спостерігали й на моделі радіаційного ураження. За
введення препарату Трибестан тестостерон підвищився у 1,5 рази, а за введення
Хондроїтину сульфату, препарату «Біоглобін-У» та сумісного застосування
субстанції Хондроїтину сульфату та Трибестану майже у два рази порівняно з
гонадопатією, викликаною загальним опроміненням. Слід відмітити, що
показники активності кислої фосфатази у простаті та вміст фруктози у СП
значно підвищувалися (майже у 2,5 разів) порівняно з гонадопатією, а
показники спермограми повністю нормалізувалися під впливом препаратів
«Біоглобін У», Хондроїтин сульфату та сумісного застосування Хондроїтину
сульфату та Трибестану на тлі радіаційного ураження. Поряд з цим
відновлювалися глікозаміноглікани у спермоплазмі та сім’яниках.
Аналогічні зміни демонструвало й введення препарату «Біоглобін-У»,
Трибестану, субстанції Хондроїтину сульфату та сумісного застосування цих
препаратів у вищеозначених дозах на тлі цитостатичного ураження призводило
до підвищення рівня тестостерону в сироватці крові на 60; 90; 49 та 129 %
відповідно, порівняно з контрольною патологією, але не нормалізувало його
вміст. Після введення субстанції Хондроїтин сульфату та в комплексі з
Трибестаном на тлі застосування доксорубіцину гідрохлориду показники
вмісту хондроїтинсульфатів не відрізнялись від показника в інтактному
контролі, але після застосування «Біоглобін-У» на 39,7 %, Трибестану – лише
на 25,7 % вище, ніж у тварин контрольної патології. Поряд з цим покращувався
вміст

глікозаміногліканів

у

сім’яниках

тварин

після

введення

всіх

досліджуваних препаратів (крім Трибестану). Всі вищеозначені позитивні зміни
призводили й до покращення кількісних та якісних параметрів спермограми та
морфометричних характеристик сперматогенезу у сім’яних канальцях.
За застосування Трибестану за будь-якої гонадопатії ми спостерігали
притаманне даному препарату посилення секреції тестостерону шляхом
активації гонадотропної функції гіпофізу, що призводить до покращення
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сперматогенезу [38, 40, 72, 408, 420, 421, 423]. Цей ефект більш виразний, коли
існує паралельне посилення секреції тестостерону за сумісного застосування
Хондроїтин сульфату+Трибестану. Проте, окремо введений Трибестан суттєво
не впливає на відновлення вмісту глікозаміногліканів у сім’яниках та
спермоплазмі. Слід зазначити, що не всі клітини Лейдіга під впливом
Трибестану

на

тлі

гонадопатії

відновлюють

типову

субмікроскопічну

архітектоніку. Зберігалися інтерстиціальні ендокриноцити та підтиримуючі
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 [473-485,
504-510, 528-535].
Отриманий результат свідчить, що за гонадопатій недостатньо однієї
стимуляції гонадотропної функції гіпофізу, і існує необхідність активації
процесів регенерації структури сполучної тканини, яка здійснює живлення,
підтримку що може бути досягнуто шляхом застосування Хондроїтин
сульфату. Відновлення вмісту хондроїтинсульфатів у сімяниках є передумовою
для

покращення

гонадопатіями.
ремоделювання

сперматогенної

Відомо,

що

сполучної

внутрішньоклітинний

вміст

та

статеві

інкреторної
гормони

тканини:
води,

функції

впливають
естрогени

тестостерон

викликає

в
на

щурів

з

процеси

підвищують
проліферацію

фібробластів та синтез ними компонентів сполучної тканини [9, 26, 30, 271,
473-485].
Отже, встановлено, що покращення функціонування репродуктивної
функції самців щурів безпосередньо залежить й від регенерації сполучної
тканини, що сприяє відновленню функції клітин Сертолі та Лейдіга (а саме
живлення клітин і мікрооточення та захисту), яке у свою чергу залежить від
мітохондріальної

функції

та

пов’язанного

з

цим

підвищення

рівня

тестостерону, нормалізації сперматогенезу та вмісту компонентів сполучної
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тканини

у

спермоплазмі

і

сім’яних

канальцях,

та

носили

якісно

однонаправлений характер і лише дещо відрізнялися за інтенсивністю.
Підсумовуючи дані щодо експериментального моделювання гонадопатій
у тварин, можна констатувати, що для усіх моделей загальною характерністю є
порушення морфо-функціонального стану мітохондрій, пошкодження ядерної
мембрани, порушення інкреторної та сперматогенної функції яєчок та тлі
зменшення вмісту глікозаміногліканів у спермоплазмі та сім’яниках.
Ушкодження
андрогенодефіциту

сполучної
та

тканини

спермопатій,

є
а

одним із факторів
застосування

розвитку

препаратів,

що

ремодулюють стан сполучної тканини дозволяють відновити ці функції.
Застосування Хондроїтину сульфату нормалізує вміст глікозаміногліканів у
сім’яній плазмі та яєчках, що сприяє активації процесів сперматогенезу та
стимуляції інкреторної функції сім’яників. Отримані результати підтверджують
наявність тісного взаємозв’язку між вмістом компонентів, що впливають стан
сполучної тканини і функцією яєчок. Нами підтверджено, що регенерація
сполучної тканини за умов введення Хондроїтину сульфату та «Біоглобіну-У»
сприяла суттєвому покращенню функціонування репродуктивної функції
самців щурів, підтвердженням чому було відновлення функції клітин Сертолі
та Лейдіга, нормалізації рівня тестостерону та процесу сперматогенезу. Слід
також зауважити, що ефективність Хондроїтин сульфату та «Біоглобін-У» була
вірогідно вищою за дію препаратів порівняння [483, 507, 533-535].
Незалежно від етіології простататопатій спостерігали загальні запальні
реакції, про що свідчить вірогідне підвищення в щурів з контрольною
патологією концентрації С-реактивного білка (майже в чотири рази по
відношенню до інтактних тварин), кількості лейкоцитів та швидкості осідання
еритроцитів (більше, ніж у два рази в порівнянні з інтактним контролем), які
характеризують наявність та інтенсивність запалення. Як відомо С-реактивний
білок відносять до «головних» реактантів гострої фази і в умовах гострого
запалення його рівень під вищується у 20 і більше разів, тоді як за хронічного
запалення – у три-п’ять разів або не перевищує 10 мг/л [190, 191, 542-547,

259
549-554, 565-570]. Одним із маркерів запалення, зокрема сполучної тканини, є
підвищення рівня глікопротеїнів – (3,62 (3,00; 4,00) бали. Результати
цитохімічного дослідження препаратів виявили позивну ШИК-реакцію в
сім′яних канальцях і міжканальцевій стромі яєчок щурів із контрольною
патологією, що вказує на підвищений вміст глікопротеїнів за простатопатій.
Отримані результати підтверджують наявність загального запального процесу
за експериментальних моделей захворювань передміхурової залози, в який
залучена

сполучна

тканина.

У

фазу

альтерації

запального

процесу

спостерігалися структурно-функціональні порушення передміхурової залози та
зниження рівня андрогенів.
Введення щурам з модельованою патологією передміхурової залози
препаратів, що регенерують сполучну тканину, а саме Хондроїтин сульфату та
«Біоглобін-У», встановило виразні протизапальні властивості препаратів, які за
ефективністю

зменшення

прозапального

та

прооксидативного

статусу

перевершують ефекти препаратів порівняння Трибестану та Простапланту
форте.
Також

за

простатитопатій

спостерігалося

порушення

системи

антиоксидантного захисту та посилення процесів перекисного окиснення
ліпідів [199, 542-547, 549-554, 565-570]. Так, встановлено, що за простатопатій
майже вдвічі знижується вміст глутатіону, який відносять до компонентів
неферментативної ланки антиоксидантної системи, і важливою функцією якого
є пригнічення перекисного окиснення ліпідів на рівні ініціювання ланцюгового
процесу. У той же час, спостерігали підвищення рівня продуктів перекисного
окиснення ліпідів більше, ніж у п’ять разів (у порівнянні з інтактною групою) –
ТБК-активних продуктів, гідроперекисей ліпідів та дієнових кон’югатів
Отже, зниження антиоксидантного статусу та посилення процесів
перекисного окиснення ліпідів може бути однією із ініціюючих ланок
ушкодження внутрішньоклітинних структур та сполучної тканини в яєчках і
простаті і бути тісно пов’язаним із розвитком запалення. Під час моделювання
кріотравматичного простатиту спостерігали, що вміст відновленого глутатіону

260
був знижений на 46,2 %, дієнових кон’югатів

– підвищений у п’ять разів,

гідроперекиси ліпідів – у 5,8 рази, а ТБК-продуктів – у 5,3 рази порівняно з
показниками в інтактному контролі.
Аналогічні зміни в оксидантно-прооксидантної системі спостерігалися й
за скипидарного простатиту. Під час застосування досліджуваних засобів у
тканині передміхурової залози знижувався вміст первинних та вторинних
продуктів

перекисного

окиснення

ліпідів.

Оцінка

ступеню

виразності

отриманих змін показала, що серед усіх досліджуваних засобів застосування
субстанції Хондроїтину сульфат найвиразніше гальмувало накопичення
продуктів пероксидації ліпідів. Але слід відзначити, що найвища кількість
сперміїв та найбільший процент рухливих сперміїв спостерігався у групах
щурів із модельованим простатитом, які застосовували Хондроїтин сульфат та
сумісно

Хондроїтин

сульфат+Трибестан.

простатопротекторні

властивості

рахунок,

числі,

у

тому

його

Хондроїтин

Ймовірно,
сульфату

нормалізуючого

виразні

реалізуються

впливу

на

за

процеси

ліпопероксидації [559-554].
Після

застосування

Хондроїтину

сульфату

на

тлі

кріотравми

передміхурової залози вміст відновленого глутатіону збільшився на 69,2 %
порівняно з позитивним контролем, аналогічна картина спостерігалась й після
застосування Трибестану. Після застосування комбінації Хондроїтину сульфату
з Трибестаном вміст відновленого глутатіону був збільшений на 77,3 %,
Простапланту форте – на 60,5 %, «Біоглобіну-У» – на 47,6 % порівняно з
показником у позитивному контролі. Слід відзначити, що рівень відновленого
глутатіону після застосування препаратів досягав інтактного контролю лише за
застосування Трибестану, а також комбінації Трибестану з Хондроїтину
сульфатом. Концентрація ДК за умов скипидарного простатиту була збільшена
у п’ять разів порівняно з показником в інтактному контролі. Вміст дієнових
кон’югатів у групах тварин, які вживали Хондроїтину сульфат, був нижче на
70,0 %, Трибестан – на 28,0 %, Хондроїтину сульфат + Трибестан – на 45,1 %,
Простаплант Форте – на 55,5 %, «Біоглобін-У» – на 41,7 % порівняно з цим
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показником у групі позитивного контролю. Вміст гідроперекисів у щурів із
модельованим простатитом був вище у 5,8 рази порівняно з показником в
інтактному контролі. У щурів, яким застосовували Хондроїтин сульфат, вміст
ГПЛ знизився у чотири рази, Трибестан – лише на 35,8 %, Хондроїтин сульфат
у комбінації з Трибестаном – у 2,3 рази, Простаплант Форте – у 2,1 рази,
«Біоглобін-У» – на 93,5 % порівняно з показником у позитивному контролі.
Вміст

ТБК-продуктів

у

гомогенатах

передміхурової

залози

щурів

із

модельованим простатитом був вищій у 5,3 рази порівняно з показником в
інтактному контролі. У щурів, яким вводили Хондроїтин сульфат на фоні
скипидарного простатиту, вміст ТБК-продуктів знизився на 84,6 %, Трибестан –
лише на 33,3 %, Хондроїтин сульфат у комбінації з Трибестаном – у два рази,
Простаплант Форте – на 41,7 %, «Біоглобін-У» – у 2,2 рази порівняно з
показником у позитивному контролі. Слід зазначити, що незважаючи на майже
однакову за виразністю здатність знижувати в гомогенаті простати вміст як
первинних, так й вторинних продуктів пероксидації, саме за умови
застосування субстанції Хондроїтин сульфату середній показник вмісту
відновленого глутатіону не відрізнявся від показника інтактних тварин,
переважаючи за активністю препарат порівняння Простаплант форте [542-547].
Запальний процес та активація перекисного окиснення ліпідів призвели
до вірогідного погіршення функціонального стану зрілих сперматозоїдів. У той
же час, відомо, що клітини Сертолі здатні продукувати компоненти
позаклітинного матриксу, зокрема глікозаміноглікани, які важливі для
формування

тестикулярного

шнура

та

розвитку

статевих

клітин

(сперматогенезу). До того ж сім’яна рідина містить досить суттєві концентрації
протеогліканів, одним із структурних компонентів яких є глікозаміноглікани.
Окрім цього, в роботах продемонстровано, що протеоглікани утворюють
ядерний та цитозольний матрикс клітин, приймають участь у регуляції
активності хроматину. Зважаючи на ці дані, можна припустити, що порушення
організації сполучної тканини і її основних компонентів в яєчках і
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передміхуровій залозі є базовими і в зниженні гормонального статусу та в
процесах утворення і розвитку сперматозоїдів [356, 357].
Після введення Хондроїтину сульфату та «Біоглобіну-У» на тлі
хронічного простатиту спостерігали виразну за інтенсивністю Хейл-реакцію у
стрічці сперматогенного епітелію в переважної більшості сім′яних канальців,
що вказує на значний вміст глікозаміногліканів і може бути віддзеркаленням
посиленої регенерації сполучної тканини 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 глікопротеїнів у цих тварин, як
показника запалення у тканині – 1,50 (1,00; 2,00) та 1,50 (1,00; 2,00) відповідно.
Відновлена і присутність глікозаміногліканів у міжканальцевій сполучній
тканині, що є важливим моментом у нормалізації секреції тестостерону та
підвищенню якості сперми і підтвердженням того, саме чому відбувається
відновлення гормонального статусу та морфології сперматозоїдів.
Після

введення

сперматогенних

Трибестану

клітинах

перших

глікозаміноглікани
етапів

розвитку

виявляються

у

(сперматогонії

та

сперматоцити) – 2,80 (2,50; 3,00) бали, а суміш глікозаміногліканів з
глікопротеїнами

–

у

більш

пізніх

статевих

клітинах

(сперматоцити,

сперматозоїди), що наближено до стану інтактного контролю. В той же час у
міжканальцевих локусах зони із вмістом глікозаміногліканів не виразні.
Комбіноване введення Хондроїтин сульфату та Трибестану щурам із
патологією передміхурової залозивізуально потенціює позитивний ефект
одного Трибестану і практично відповідає за моновведення Хондроїтину
сульфату позитивному впливу останього на вміст глікозаміногліканів у
статевих клітинах – 3,80 (3,00; 4,00) бали. Щодо вмісту цих структур у
сполучній міжканальцевій тканині, їх рівень за комбінованого введення
збільшується більш виразно, ніж за моновведення обох компонентів [549-554].
Хондроїтин сульфат виразно зменшував прояви запальної та судинної
реакції, попереджував деструктивні зміни ацинусів простатичних залозо,
сприяв доволі суттєвому відновленню гормонального статусу організму щурів.

263
За виразністю позитивного впливу на морфологічний стан передміхурової
залози та гормональний статус організму Хондроїтин сульфат та «Біоглобін-У»
дещо перевищували препарат порівняння Простаплант форте.
Аналізуючи отримані дані, можна припустити, що позитивний вплив
Хондроїтину сульфату на функціональний стан яєчок в експериментальних
тварин з хронічним простатитом обумовлений не тільки його протизапальним
та антиоксидантним ефектом, а й відновленням вмісту глікозаміногліканів у
сперматогенному епітелії та міжканальцевій стромі сім’яників. Це сприяє
відновленню секреції
застосування

тестостерону. Стимуляція секреції тестостерону за

Трибестану

також

стимулює

процес

відновлення

глікозаміногліканів у статевих клітинах. Це свідчить, що достатня кількість
останніх у сім’яниках необхідна для адекватної секреції тестостерону, а
нормотестостеронемія є предиктором для накопичення глікозаміногліканів у
тканинах яєчок [9, 26, 30, 47, 48, 53, 271].
Наявність ознак хронічного простатиту та низькоінтенсивного запалення
в передміхуровій залозі може збільшити ризик розвитку доброякісної
гіпертрофії простати, симптомів нижчих сечовивідних шляхів та раку
передміхурової залози [565-570]. Все це погіршує якість життя чоловіків, може
супроводжуватися
еректильною

больовим

дисфункцією,

синдромом,

утрудненим

порушеннями

сечовипусканням,

фертильності

[539-541].

Спостерігалося підвищення кількості лейкоцитів та швидкості осідання
еритроцитів в 1,4 рази, С-реактивного білка – у два рази в порівнянні з
інтактними тваринами (р ≤ 0,05), що свідчить про наявність запалення за умов
моделювання й доброякісної гіперплазії передміхурової залози. Знижувався
рівень тестостерону, що супроводжувалось падінням вмісту фруктози в
сім’яних пухирцях, а також збільшенням активності кислої фосфатази в
сироватці крові (група – позитивний контроль), що підтверджує зниження
андрогенної насиченості організму та ушкодження тканини ПЗ. В організмі
цих тварин підвищується рівень пролактину, а отже це викликає гіперплазію
андрогензалежних органів та зниження показників андрогенізації організму. У
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досліджених зонах передміхурової залози щурів з ДГПЗ виявлені деякі 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.
Хондроїтин сульфат, введений на тлі змодельованої доброякісної
гіперплазії передміхурової залози, сприяв зменшенню ознак проліферації
залозистого епітелію досліджених зон передміхурової залози, запального
процесу та поступовому відновленню андрогенізації організму тварин. Процеси
сперматогенезу, сперміогенезу та стан інтерстиціальних ендокриноцитів не
змінюються. Так, за введення препарату Простаплант форте, Хондроїтин
сульфату та сумісного застосування субстанції Хондроїтин сульфату та
Трибестану в означених вище дозах рівень чоловічого статевого гормону та
фруктози підвищувалися відносно контрольної патології (групи тварин з
модельованою доброякісною гіперплазією передміхурової залози), але не
нормалізувалися. Нормалізувалася активність кислої фосфатази. Збільшення в
гомогенаті простати вмісту ВГ як маркера антиоксидантного захисту,
порівняно з позитивним контролем, спостерігалось за дії всіх препаратів:
Хондроїтин сульфату – на 75,6 %, Трибестану – на 95,5 %, Хондроїтин
сульфату в комплексі з Трибестаном – на 96,0 %, Простапланту форте – на
67,6 %, Біоглобіну-У – на 57,9 % відповідно [565-570]. Вивчення стану
сперматогенезу під впливом досліджуваних препаратів в умовах доброякісної
гіперплазії передміхурової залози показало їх виразний позитивний вплив на
показники спермограми щурів.
У групах тварин, які отримували Хондроїтин сульфат, «Біоглобін-У» та
сумісно Трибестан з Хондроїтин сульфатом після моделювання доброякісної
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гіперплазії передміхурової залози спостерігалася нормалізація концентрації
сперматозоїдів та часу збереження рухливості, а також підвищення рухливості
сперміїв відносно негативного контролю. Препарат «Біоглобін-У»також сприяв
зменшенню ознак проліферації залозистого епітелію, не змінював стан
інтерстиціальних ендокриноцитів, не мав помітного позитивного впливу на
рівень андрогенізації організму щурів і ознаки гальмування диференціювання
статевих клітин.
Найбільш виразні відновлювані зміни спостерігалися за сумісного
введення Хондроїтину сульфату та Трибестану. У цих тварин не спостерігалися
дистрофічні перебудови епітеліальних клітин, не зустрічалися ацинуси, в яких
епітелій був багаторядним, були відсутні зони масивних проліфератів епітелію,
порівняно з тваринами контрольної патології. Також були відсутні ознаки
запальної клітинної інфільтрації в міжацинарній стромі передміхурової залози,
що вказує на відновлення андрогенної насиченості організму тварин після
ДГПЗ [565-570]. Порушення стану сполучної тканини супроводжує розвиток
більшості захворювань людини, у тому числі і простатопатії [560], отримані
нами

результати

доброякісної

застосування

гіперплазії

екзогенного

передміхурової

Хондроїтин

залози

можуть

сульфату
свідчити

за
про

позитивний вплив препарату і на метаболізм/функцію сполучної тканини за
умов даної патології та про необхідність застосування даного препарату в
комбінованій терапії доброякісної гіперплазії передміхурової залози.
Наші дослідження показали, що механізм дії Хондроїтину сульфату під
час відновлення компонентів сполучної тканини в органах репродуктивної
системи, спрямований на пригнічення дії кисневих радикалів, маркерів
запалення, процесів некрозу, фіброзу та поліпшення процесів мікроциркуляції і
регуляції

проліферації

клітин. Ефект

на запалення Біоглобіну-У, що

відноситься до біогенних стимуляторів, яким притаманні важливі регуляторні
та репараційні властивості, на запалення також був виразним за показником
швидкості

осідання

еритроцитів,

кількістю

лейкоцитів

та

вмістом

глікопротеїнів, співвідносним із дією Хондроїтин сульфату.
Підсумовуючи вплив Хондроїтин сульфату та «Біоглобіну-У, які
регулюють стан сполучної тканини, на моделі доброякісної гіперплазії
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передміхурової залози, зменшуючи фіброзні інфільтрити в міжацинарній
стромі, можна сказати, що застосування вказаних лікарських засобів
призводить до зниження запального процесу, зниження перекисного окиснення
ліпідів та підвищення процесів регенерації передміхурової залози, зменшення
проявів фіброзу, покращення структури сполучної тканини, зменшуючи
фіброзні інфільтрати у міжацинарній стромі, до відновлення стромальної та
епітеліальної тканини. Оскільки ці дослідження встановили, що Хондроїтину
сульфат покращує структуру сполучної тканини в передміхуровій залозі, він
може розглядатися, як простатопротектор не тільки за умов хронічного
простатиту, але й доброякісної гіперплазії передміхурової залози, бо загально
відомо, що на тлі цього відбуваються патологічні зміни сполучнотканинного
елементу простати, які обумовлені порушеннями співвідношення стромальної і
епітеліальної тканини [555-561].
Таким чином, у результаті проведеного дослідження нами підтверджено,
що незалежно від етіологічного чинника кожної моделі, базовим у розвитку
патологічних процесів являється порушення структурно-функціонального
стану сполучної тканини яєчок і простати, наслідком чого є розвиток
запалення, оксидативного стресу, порушення морфо-функціонального стану
мітохондрій,

руйнація

ядерної

мембрани,

гіпоандрогенії,

порушення

сперматогенезу. Терапевтичний ефект Хондроїтин сульфату та Біоглобіну-У на
перебіг гонадо- та простатопатій обумовлений, перш за все, їх нормалізуючим
впливом на компоненти сполучної тканини, що позитивно вплинуло на зміни
гормонального статусу, морфологію сперматозоїдів, відновило баланс процесів
антиоксидантного захисту, зменшило прояви запалення.
Отримані результати обгрунтовують доцільність клінічних досліджень
щодо використання засобів - стимуляторів регенерації сполучної тканини
(Хондроїтин сульфату та Біоглобіну-У) в андрології та репродуктивній
ендокринології і дозволять розширити спектр їх медичного застосування за
андрогензалежних порушень сперматогенної функції сім’яників. Можливий
механізм позитивного впливу Хондроїтин сульфату на відновлення стану
репродуктивної системи за умов моделювання гонадопатій та хронічного
простатиту представлений на рисунках 9.1 та 9.2.
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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. 9.1. Механізм позитивного впливу засобів, що впливають на
структуру сполучної тканини на стан репродуктивної системи
щурів за умов моделювання гонадопатій.
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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. 9.2. Механізм позитивного впливу засобів, що впливають на
структуру сполучної тканини на стан репродуктивної системи
щурів за умов моделювання простатопатій.

269
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, сприяє відновленню 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 Лейдіга та нормалізацію
гонадотропної активності гіпофізу в самців щурів з гонадопатією.
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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 Лейдіга (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
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
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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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