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Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук
(доктора філософії) за спеціальністю 14.01.14 «Ендокринологія» (091 –
Біологія) – Державна установа «Інститут проблем ендокринної патології
ім. В. Я. Данилевського НАМН України», Харків, 2019.
Дисертаційна робота присвячена дослідженню відстрочених наслідків
впливу емоційного стресу та надлишкової фітоестрогенізації у період
молочного вигодовування на репродуктивну функцію дорослих щурів самців,
стан сім’яників, вміст статевих гормонів – тестостерон (Тс) та естрадіол (Е2),
деякі аспекти білкового, ліпідного обміну та оксидативного стану при
дослідженні крові, тканин печінки та сім’яників й встановленню наслідків
об’єднаної дії цих чинників. Експеримент виконано на самцях щурів
популяції Вістар віком 10 місяців − нащадків інтактних батьків.
Порівняння віддалених наслідків досліджених чинників показує, що
найбільші

зміни

в

гормонально-метаболічному

аспекті

у

межах

досліджуваних показників відбулися у тварин групи «Стрес»: лише три з
33 аналізів (11 досліджуваних сполук у трьох тканинах) відповідали
фізіологічній нормі. В інших групах такими виявились: у групі «ФЕ» – 13, а у
групі «Стрес+ФЕ» – 12 показників.
При

оцінці

віддалених

наслідків

неонатальних

впливів

для

репродуктивної функції за інтегральним показником Фі, найменш важкими
вони були у групі «ФЕ». У щурів груп «Стрес» та «Стрес+ФЕ» Фі
зменшувався більш, ніж вдвічі внаслідок високого рівня ембріональних втрат
у запліднених ними самок. Останнє вказує на порушення сперматогенезу та
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утворення дефектних сперматозоїдів, тобто, на проблему батьківського
геному, можливо, епігенетичної природи.
Отримані

дані

щодо

метаболічних

особливостей

неонатально

обтяжених самців (продукція NOх та його попередника аргініну) свідчать
про розвиток стану оксидативного стресу з урахуванням патогенетичної ролі
утворення радикалу пероксинітриту щодо порушень репродуктивної функції.
Аналіз результатів обстеження пацієнтів клініки ДУ «Інститут проблем
ендокринної

патології

ім. В. Я. Данилевського

НАМН

України»,

що

зверталися з приводу ідіопатичної гіпофертильності, показав сполучення
підвищення вмісту NOx, зниження концентрації вільного аргініну в сім’яній
плазмі, нормального рівня загального Тс у сироватці чоловіків з
астенозооспермією.
Аналогічний патерн змін виявлений для самців групи «Стрес+ФЕ»:
відповідна нормі концентрація сироваткового Тс та Е2, більший вміст NOx та
менший – аргініну, відсутність клінічно значущих змін показників
спермограми (астенозооспермія), незначні різноспрямованих зміни статевої
поведінки.

Водночас,

має

місце

стан

«прихованих»

гормонально-

метаболічних розладів з ознаками фемінізації, який може бути виявлений
лише при дослідженні тканин печінки та сім’яника.
Тобто, за сукупністю ознак стан стресованих та фітоестрогенізованих у
ранній період онтогенезу самців щурів можна вважати патогенетичною
моделлю

неонатально

індукованої

чоловічої

гіпофертильності

з

метаболічними розладами, яка розширює арсенал експериментальних
моделей чоловічої гіпофертильності.
На підставі комплексного дослідження поглиблено уявлення щодо
можливих чинників, дія яких у ранні періоди онтогенезу має імпринтинговий
характер та призводить до розвитку чоловічої гіпофертильності. Показано,
що емоційний стрес, надлишкова фітоестрогенізація та їхня сумісна дія у
період фізіологічного молочного вигодовування мають стійкі віддалені
наслідки у нащадків чоловічої статі щодо репродуктивної функції у
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дорослому віці, а саме – різноспрямовані зміни сперматогенезу, ослаблення
статевої активності, зниження репродуктивного потенціалу на тлі абсолютної
та відносної гіперестрогенії та гіпоандрогенії.
Показано відстрочене зменшення фізіологічних статевих відмінностей
застосованих чинників щодо рівня статевих гормонів, характеру білкового та
ліпідного обміну з розвитком дисліпідемії, оксидативного стресу, білкового
дефіциту. Встановлено, що емоційний стрес або сумісна дія чинників у
підсосний період у дорослих самців щурів більш ніж удвічі зменшує
потенційну кількість нащадків переважно внаслідок дефектів сперматозоїдів
на субклітинному рівні на тлі відсутності клінічно значущих змін показників
спермограми,

концентрації

статевих

гормонів

та

незначних

різноспрямованих змін статевої поведінки.
Отримані

результати

теоретично

обґрунтовують

необхідні

профілактичні заходи щодо мінімізації негативних наслідків втручання під
час фізіологічного молочного вигодовування для збереження репродуктивної
функції в дорослому віці.
Ключовi слова: фітоестрогени, стрес, репродуктивна система, статеві
гормони, метаболізм, фертильність.
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Velichko N. F. Long-term effects of neonatal influence phytoestrogens and
stress on reproductive function and hormonal-metabolic parameters in adult males
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specialty 14.01.14 «Endocrinology» (091 – biology) – State Institution
«V. Danilevsky Institute for Endocrine Pathology Problems National Academy of
Medical Sciences of Ukraine», Kharkiv, 2019.

5
The dissertation is devoted to the investigation of deferred effects of
emotional stress and excess phytoestrogenization in the period of breast feeding on
the reproductive function of adult male rats, the condition of the testicles, the
content of sex hormones - testosterone (Tc) and estradiol (E2), some aspects of
protein, lipid metabolism and oxidative I will be in the study of blood serum, liver
tissues and gonads and the establishment of the effects of the combined action of
these factors. The experiment was performed on male rats of the Vistar population
of 10 months old, the descendants of intact parents.
Comparison of the long-term consequences of the investigated factors shows
that the major changes in the hormonal-metabolic aspect within the studied
parameters occurred in animals of the group «Stresy»: only three out of 33
(11 investigated compounds in three tissues) corresponded to the physiological
norm. In other groups such were: in the group «PhE» - 13, and in the group
«Stress+PhE» - 12 indicators.
In assessing the remote effects of neonatal influences for reproductive
function by the integral index of Fi, they were the least severe in the group «PhE».
In rats, the «Stress» and «Stress + PhE» groups decreased more than twice as a
result of a high level of embryonal loss in their females fertilized. The latter
indicates a violation of spermatogenesis and the formation of defective sperm, that
is, on the problem of the parent genome, perhaps epigenetic nature.
The obtained data on metabolic peculiarities of neonatal males (production
of NOx and its precursor arginine) indicate the development of the oxidative stress
state in view of the pathogenetic role of peroxynitrite radical formation in relation
to reproductive function disorders. Analysis of the results of the examination of
patients in the clinic «V. Danilevsky Institute for Endocrine Pathology Problems,
NAMS of Ukraine», who referred to idiopathic hypophenotypes, showed a
combination of an increase in the content of NOx, a decrease in the concentration
of free arginine in seminal plasma, a normal level of general Tc in serum men with
asthenozoospermia.
A similar pattern of changes was found for the «Stres + PhE» group of
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males: the normal concentration of serum Tc and E2, the higher content of NOx
and less arginine, the absence of clinically significant changes in spermogram
(asthenozoospermia), and minor, heterogeneous changes in sexual behavior.
At the same time, there is a state of «hidden» hormonal-metabolic disorders
with signs of feminization, which can only be detected in the study of liver and
testicles tissues. That is, on the set of signs the state of stressed and
phytoestrogenized in the early period of ontogenesis of male rats can be considered
a pathogenetic model of neonatal malformed hypopoerality with metabolic
disorders, which extends the arsenal of experimental models of male
hypopoerality.
On the basis of a comprehensive study, an idea of the possible factors,
whose effect in the early periods of ontogeny has an imprinting character and leads
to the development of male hypopultism, is deepened. It is shown that emotional
stress, excess phytoestrogenization and their combined action during the period of
physiological breast feeding have stable long-term consequences for male
offspring on reproductive functions in adulthood, namely, multivariate changes in
spermatogenesis, attenuation of sexual activity, reduction of reproductive potential
against the background of absolute and relative hyperestrogen and hypodiagnosis.
Delayed reduction in physiological sex differences is shown of the applied
factors on the level of sex hormones, the nature of the protein and lipid metabolism
with the development of dyslipidemia, oxidative stress, protein deficiency is
shown.
It has been established that emotional stress or combined action of factors in
the suction period in adult male rats more than doubles the potential number of
offspring, mainly due to defects in spermatozoa at the subcellular level, in the
absence of clinically significant changes in spermogram, sex hormonal
concentration and minor miscellaneous changes in sexual behavior.
The obtained results theoretically substantiate the necessary preventive
measures to minimize the negative effects of intervention during physiological
breast feeding to preserve reproductive function in adulthood.
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ ТА УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

АДМА

− асиметричний диметиларгінін

АЗБ

− андрогензв’язуючий білок

АЛТ

− аланінамінотрансфераза

АКТГ

− адренокортикотропний гормон

АстЗС

− астенозооспермія

АСТ

− аспартатамінотрансфераза

АТФ

− аденозінтрифосфат

АФК

− активні форми кисню

ацетил-КоА

− ацетилкоензим А

ВООЗ

− всесвітня організація охорони здоров’я

ГГРФ

− гіпоталамічний гонадотропін-рилізинг фактор

ГГСК

− гіпоталамо-гіпофізарно-сім’яниковий комплекс

ГЗСГ

− глобулін, що зв’язує статеві гормони

ДГТ

– дигідротестостерон

д.ж.

– доба життя

ДНК

– дизоксирибонуклеїнова кислота

ІКСІ

– інтрацитоплазматична ін’єкція

ЕКЗ

– екстракорпоральне запліднення

Е2

– естрадіол

ЗХС

– загальний холестерин

ЛГ

– лютеїнізуючий гормон

ЛПВЩ

− ліпопротеїди високої щільності

ЛПНЩ

− ліпопротеїди низької щільності

ЛПДНЩ

− ліпопротеїди дуже низької щільності

мРНК

− матрична рибонуклеїнова кислота

м. т.

– маса тіла
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НАД

− нікотинамід-аденін-динуклеотид

НАДФ∙Н2

− нікотинамід-аденін-динуклеотид-фосфат відновлений

НЗС

− нормозооспермія

ОАстЗС

− олігоастенозооспермія

ОЗС

− олігозооспермія

ОС

− оксидативний стрес

ПОЛ

– перекисне окислення ліпідів

РНК

− рибонуклеїнова кислота

СДМА

− симетричний диметиларгінін

СТГ

– соматотропний гормон

ТГ

− тригліцериди

Тс

− тестостерон

ум. Од

− умовні одиниці

ФАДН2

− флавінаденіндинуклеотид відновлений

ФСГ

– фолікулостимулюючий гормон

ФЕ

− фітоестрогени

ХС

− холестерин

ХС ЛПВЩ

− холестерин ліпопротеїдів високої щільності

цАМФ

– циклічний аденозинмонофосфат

ЦНС

– центральна нервова система

Ala

− аланін

Asp

− аспарагінова кислота

ER

− рецептори до естрогенів

ERα та ERβ

– рецептори до естрогенів типу α та типу β

GR

– рецептори до глюкокортикоїдів

Фі

– середня реалізована (потенційна) плідність самців

NaCl

− хлорид натрію

NO

− оксид азоту

NOх

− сумарний вміст нітрит- та нітрат-аніонів

16
NOS

− синтази оксиду азоту

PR

– рецептори до пролактину

UT-B

− urea transporter-В
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ВСТУП

Актуальність теми. Кожне п’яте-шосте подружжя в світі не має дітей.
За результатами широкомасштабних досліджень спермограм здорового
населення різних країн світу констатується факт зниження фертильності
чоловіків. І за даними Всесвітньої оганізації охорони здоров’я (ВООЗ) це
призвело до зростання частоти чоловічого безпліддя, яка дорівнює частоті
жіночого [1]. Приблизно в 39 % випадках чоловічого безпліддя констатується
його ідіопатична форма, коли погіршення фертильності відбувається,
зокрема, внаслідок порушення програмування розвитку особини у критичні
періоди онтогенезу (період гестації та ранній неонатальний період) 2. Тому
актуальним та важливим медико-соціальним завданням є пошук чинників
зниження плідності чоловіків, дослідження етіології та патогенезу чоловічого
безпліддя, що дозволить проводити більш обґрунтовану та ефективну
діагностику й терапію розладів функції відтворення.
Загально визнано, що стрес у перинатальний період порушує статеву
диференціацію мозку, позначаючись на стані репродуктивної функції
дорослих нащадків [3, 4, 5]. Зміни статевої поведінки у дорослому віці
спостерігали й у стресованих під час вигодовування нащадків-самців [6].
Тому, беручи до уваги поширеність стану психоемоційного стресу у матерів
під час лактації [7, 8], зростає важливість дослідження його віддалених
наслідків у нащадків.
Процес статевої диференціації мозку також порушується при наявності
в амніотичній рідині або материнському молоці сполук, які здатні імітувати
дію ендогенних естрогенів та зв’язуватись з рецептори естрогенів (ER) [9].
Зокрема, описано зміни сомато-статевого розвитку нащадків [10, 11, а у
дорослих – порушення статевої поведінки, зниження плідності за умов
надлишку фітоестрогенів (ФЕ) у кормі самки під час вагітності або лактації
[12]. Тобто, ФЕ здатні змінювати стан репродуктивної функції при
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надмірному надходженні не тільки у батька і дорослих тварин [13, 14], але й
на етапах раннього розвитку. З огляду на таке дуже поширене сполучення у
сучасних соціальних умовах, як психоемоційний стрес матері та надмірне
надходження з її раціоном ФЕ, багатим джерелом яких є соя, це з великою
імовірністю може бути причиною гіпофертильності більш чутливих нащадків
чоловічої статі.
Враховуючи

значущість

гепатобіліарного

метаболізму

статевих

гормонів, стан печінки є надзвичайно важливим для репродуктивної функції
[15]. Тому хронічні розлади цієї системи з залученням ліпідного, білкового
обміну та оксиду азоту (NО), можуть супроводжуватися зниженням
концентрації та якості сперматозоїдів [16, 17]. Адже такі сполуки як білок,
сечовина, аргінін, продукти ліпідного обміну (тригліцериди (ТГ), холестерин
(ХС)) та NO мають важливе фізіологічне значення для повноцінного
функціонування

сперматозоїдів.

Натепер

доведено,

що

характер

метаболічних процесів у печінці програмується на ранніх етапах онтогенезу
під контролем статевих гормонів [18]. Вважають, що і стрес, і надлишок ФЕ
здатні змінити програму функціонування печінки [19], що вплине й на стан
репродуктивної функції. Однак віддалені наслідки дії стресу, надходження
надлишку ФЕ та їх сумісної дії в період молочного вигодовування для
здатності печінки впливати на співвідношення основних статевих гормонів
натепер невідомі. Це визначає необхідність поглибленого дослідження за
вищенаведених

умов

гормонопродукуючої

(за

показниками

вмісту

тестостерону (Тс) та естрадіолу (Е2)) і гермінативної функції сім’яників та
метаболічних процесів, що впливають на стан статевих залоз та взагалі на
репродуктивну функцію. Також потребують визначення особливості обміну
ліпідів у печінці з огляду на її центральне місце у синтезі ХС – субстрату для
утворення статевих гормонів [16]. Оскільки метаболізм ХС та жирних кислот
регулюється й статевими гормонами, баланс між цими системами може
позначатися на стані репродуктивної функції [20], Важливим вважається
вивчення особливостей обміну амінокислоти аргініну, наявність якої
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корелює зі станом репродуктивної функції завдяки утворенню з аргініну
NО –

сигнальної

молекули

для

репродуктивної

системи

[21].

Такі

дослідження у дорослих тварин, що у ранньому віці зазнали дії емоційного
стресу або/та надходження надлишку ФЕ, дозволять виявити особливості
функціонування сім’яників та зв’язок з метаболічними процесами у різних
тканинах (гонади, кров та печінка) та висвітлити можливі патогенетичні
механізми розвитку неонатально індукованої чоловічої гіпофертильності.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційну роботу виконано відповідно плану науково-дослідних робіт ДУ
«Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН
України» і вона є фрагментом НДР «Віддалені наслідки впливу стресу та
надлишку фітоестрогенів у період молочного вигодовування на репродуктивну функцію особин і корекція її порушень (експериментальне дослідження)
(№ державної реєстрації 0109U000309, 2009-2011 рр.) та НДР «Визначити
особливості репродуктивних розладів, індукованих неонатально або локальною гіпертермією, та можливість фармакологічної корекції за допомогою
тіазолініламіду камфорної кислоти» (№ державної реєстрації 0111U010494,
2012-2014 рр.). Автор роботи був співвиконавцем вказаних НДР.
Мета і завдання дослідження. Мета – встановити особливості
функціонування репродуктивної системи та гормонально-метаболічного
стану дорослих самців щурів, які у неонатальний період зазнали дії
емоційного стресу, надходження надлишку суміші фітоестрогенів або
сумісної дії цих чинників.
Для реалізації поставленої мети вирішувалися наступні завдання:
1.

Оцінити

стан

репродуктивної

функції

(за

показниками

сперматогенезу, статевої поведінки та фертильності) піддослідних самців, які
під час молочного вигодовування зазнавали дії емоційного стресу.
2.

Визначити

гормонально-метаболічні

особливості

дорослих

неонатально стресованих самців щурів щодо інтактних тварин різної статі (за
показниками вмісту Тс, Е2, обміну ліпідів (вміст ТГ, загального ХС,
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холестерину ліпопротеїдів високої щільності (ХС ЛПВЩ)), білків (за вмістом
загального

білка, сечовини, аргініну,

активності

трансаміназ), суми

стабільних метаболітів циклу оксиду азоту (NOx) у сироватці крові, тканинах
гонад та печінки.
3.

Охарактеризувати стан репродуктивної функції дорослих самців

щурів, які під час молочного вигодовування отримували надмірну кількість
суміші фітоестрогенів.
4.

Встановити

особливості

гормонально-метаболічних

характеристик дорослих самців щурів, які під час молочного вигодовування
отримували надмірну кількість суміші фітоестрогенів та проаналізувати
результати у порівнянні з показниками інтактних тварин.
5.

Оцінити характер змін репродуктивної функції дорослих самців,

яких піддавали сумісній дії надлишку фітоестрогенів та емоційного стресу.
6.

Визначити

гормонально-метаболічні

особливості

дорослих

тварин, яких піддавали сумісній дії надлишку фітоестрогенів та емоційного
стресу у порівнянні з показниками інтактних тварин обох статей.
Об'єкт дослідження – порушення функціональної активності статевих
залоз самців шурів, гормонально-метаболічних процесів та репродуктивної
функції внаслідок неонатальних втручань (емоційний стрес, надходження
надмірної кількості фітоестрогенів, поєднаний вплив чинників).
Предмет дослідження – функціональна активність статевих залоз,
статева поведінка, сперматогенез, фертильність, гормональні та метаболічні
показники тканин печінки, сім’яників, сироватки крові самців щурів.
Методи дослідження: фізіологічні – для дослідження статевої
поведінка та фертильності піддослідних самців; цитологічні – для оцінки
стану сперматогенезу у суспензії епідидимальних сперматозоїдів визначали
їхню кількість, рухливість та відсоток патологічних форм гамет; гітологічні –
для визначення кількісних характеристик сперматогенезу за допомогою
морфометричної оцінки

стану сім’яродного епітелію та подальшим

світлооптичним дослідженням зразків сім’яників за стандартними методами;
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біохімічні – для оцінки метаболічного стану у піддослідних тварин за
визначенням показників білкового (загальний білок, сечовина, аргінін,
активність

ферментів

аланінамінотрансферази

(АЛТ),

аспартатамінотрансферази (АСТ)), ліпідного обміну (загальний ХС, ТГ,
холестерину

ліпопротеїдів

високої

щільності

(ХС ЛПВЩ)),

NOx;

імуноферментні – для дослідження гормонального стану у піддослідних
тварин за визначенням рівня статевих гормонів Тс та Е2 у сироватці крові,
гомогенатах органів печінки та сім’яників; статистичні – для визначення
оцінки нормальності, розрахунку основних статистичних параметрів (середнє
значення і його похибка) використовувався пакет аналізу програм Excel 2003
та

Statistika 6.0, нормальність розподілу у вибірках

перевіряли з

використанням критерію W Шапіро-Вілка, перевірку нульової гіпотези про
відсутність

різниці

між

групами

проводилась

із

застосуванням

параметричних та непараметричних методів, а саме: при порівнянні двох
груп використовували U-критерій Манна-Вітні, а кількох груп – критерій Q
Дана, значущість розбіжностей відносних показників між групами оцінювали
за критерієм χ2.
Наукова новизна одержаних результатів. Вперше доведено, що
емоційний стрес, надмірна фітоестрогенізація та комплексна дія цих
чинників у період фізіологічного молочного вигодовування мають стійкі
віддалені наслідки у дорослих нащадків-самців щодо репродуктивної функції
(зміни

сперматогенезу,

ослаблення

статевої

активності,

зниження

репродуктивного потенціалу) та гормонально-метаболічних характеристик.
Вперше показано відстрочений фемінізуючий ефект щодо рівня статевих
гормонів (абсолютна чи відносна гіперестрогенія та андрогенний дефіцит),
характеру ліпідного та білкового обміну (дисліпідемія, білковий дефіцит,
ознаки оксидативного стресу). У неонатально обтяжених самців вперше
виявлено органні особливості біохімічних процесів у сім’яниках і печінці та
їхній взаємозв’язок з функцією відтворення.
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Доповнено наукові дані щодо ймовірних патогенетичних причин
розвитку чоловічої гіпофертильності невизначеного ґенезу. Показано, що при
комплексній дії у підсосний період досліджуваних чинників у дорослих
самців щурів при відсутності значних змін гормонального балансу, статевої
поведінки та порушень сперматогенезу більш ніж удвічі зменшується
потенційна кількість нащадків внаслідок зростання внутрішньоутробних
втрат у вагітних інтактних самок, запліднених цими самцями. Показано, що у
тварин спостерігаються такі гормонально-метаболічних розлади з ознаками
фемінізації, які можуть бути виявлені лише при дослідженні тканин печінки
та сім’яника. У клінічній практиці ці випадки можуть бути визначені як
гіпофертильність невизначеного ґенезу з метаболічними розладами.
Конкретизовано

та

осучаснено

наукові

знання

щодо

статевих

відмінностей деяких метаболічних показників крові та печінки інтактних 10місячних щурів різної статі.
Практичне значення одержаних результатів. Визначено можливі
чинники, дія яких у ранні періоди онтогенезу призводить до розвитку
чоловічої гіпофертильності, та теоретично обґрунтовано профілактичні
заходи

щодо

мінімізації

негативних

наслідків

втручання

під

час

фізіологічного молочного вигодовування для збереження репродуктивної
функції в дорослому віці.
Розроблено

та

впроваджено

в

практику

спосіб

моделювання

неонатально індукованої гіпофертильності самців щурів з метаболічними
розладами шляхом дії емоційного стресу на новонароджених щурят та їх
матір з одночасним додаванням до раціону самки-матері суміші ФЕ (Патент
України

на

корисну

модель

№ 95758),

що

розширило

арсенал

експериментальних моделей чоловічої гіпофертильності.
Результати
патогістології

дисертаційної
ДУ

ім. В. Я. Данилевського

«Інститут
НАМН

роботи

впроваджено

проблем
України»,

у

ендокринної
у

відділі

лабораторії
патології

ендокринології

репродукції та адаптації ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин
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імені В. П. Комісаренка НАМН України», включено у лекційні курси
Київського Національного медичного університету імені О. Богомольця.
Особистий внесок здобувача. Результати, викладені в рукописі,
отримано автором самостійно або за його безпосередньої участі. Автором
самостійно проведено аналіз наукової літератури за даною проблемою.
Спільно з науковим керівником проведено визначення теми дисертаційної
роботи, мети та завдань, вибір об’єкту, методів дослідження, аналіз та
інтерпретація отриманих даних. Весь фактичний матеріал отриманий
дисертантом самостійно на базі лабораторії репродуктивної ендокринології
ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН
України». Аналіз та систематизацію результатів, статистичну обробку даних,
обґрунтування наукових положень, а також написання дисертаційної роботи
автор виконав самостійно. Дослідження статевої поведінки самців щурів та
визначення фертильності самців виконувались спільно зі співробітниками
лабораторії
ендокринної

репродуктивної
патології

ендокринології

ДУ

ім. В. Я. Данилевського

«Інститут
НАМН

проблем
України»,

морфологічний аналіз сім’яників проводився за участі канд. біол. наук
Ю. Б. Лар’яновської, які є співавторами наукових публікацій.
Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації доповідалися
та обговорювалися на науково-практичних конференціях з міжнародною
участю: Ендокринна патологія у віковому аспекті (Харків, 2009; 2010; 2011;
2012; 2013; 2014; 2015); Досягнення та перспективи експериментальної і
клінічної ендокринології (Данилевські читання) (Харків, 2009; 2010, 2011;
2012; 2013; 2015; 2016); Довкілля і здоров’я (Тернопіль, 2010; 2012); ХІV
Конгрес СФУЛТ (Донецьк-Київ-Чикаго, 2012).
Публікації за матеріалами дисертаційної роботи. За матеріалами
дисертаційної роботи опубліковано 25 наукових праці, у тому числі 7 статей
(1 – самостійна та 6 у співавторстві) у фахових наукових виданнях України
(рекомендованих ДАК МОН України) та включених до міжнародних
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наукометричних баз. Матеріали дисертації відображено також в 1 патенті
України на корисну модель та 17 тезах.
Структура та обсяг дисертації. Роботу викладено на 216 сторінках
комп’ютерного тексту. Дисертація складається із анотації, списку публікацій
здобувача, основної частини (вступу, огляду літератури, розділу матеріалів та
методів дослідження, трьох розділів власних досліджень, аналізу та
узагальнення результатів досліджень, висновків), списку використаних
джерел, що містить 319 посилання та складає 35 сторінки, 3 додатків.
Дисертацію проілюстровано 22 таблицями та 43 рисунками.
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РОЗДІЛ 1
СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ЩОДО ЕТІОЛОГІЇ ВИНИКНЕННЯ ТА
РОЗВИТКУ ЧОЛОВІЧОЇ ІНФЕРТИЛЬНОСТІ
(огляд літератури)

Сучасна демографічна ситуація багатьох країн світу, у тому числі й
України,

характеризується

погіршенням

репродуктивного

здоров’я

населення. По даним ВООЗ у світі нараховується від 60 до 80 мільйонів
безплідних пар, що становить 15 – 20 % від загальної кількості. Впродовж
багатьох

років

вважалось,

що

безпліддя

–

це

переважно

жіноче

захворювання. Однак, на сьогодні встановлено, що частота виявлення
жіночого та чоловічого безпліддя приблизно однакова [22].
За останні 50 років за результатами широкомасштабних досліджень
спермограми здорового населення різних країн світу (Іспанія, Франція,
Германія) констатується факт зниження фертильності чоловіків. Найвищий
показник чоловічої інфертильності спостерігається в країнах Африки та
Східної Європи [23 − 26]. Також відзначено зменшення репродуктивної
функції чоловіків Індії, Японії та Китаю, причому швидкість цього процесу
виявилася у них навіть вищою, ніж у європейців [27, 28]. Дослідження
етіології, патогенезу, діагностики та лікування чоловічого безпліддя набуває
актуальності в сучасній науці, зокрема, ендокринології [29]. Саме тому ми
зосередили нашу увагу на одній із форм чоловічого безпліддя, а саме –
гіпофертильності невизначеного генезу.
1.1. Ідіопатична гіпофертильність – як одна з форм чоловічого
безпліддя
Чоловічий фактор безпліддя як причина відсутності дітей за різними
даними досягає 30 − 50 %. Причину безпліддя у приблизно в 31,3 − 39 %
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випадках виявити неможливо, тому в такому разі констатується його
ідіопатична форма (за даними E. Nieschlag, H.M. Behre (2001) − 31,3 %, у
Божедомова та співавторів (2004) − 38,0 %, по даним ВООЗ (2002) − 39 %
[30, 31, 32]). Діагноз ідіопатичної або невизначеної патозооспермії
встановлюють за даними спермограми шляхом виключення наявності
доказових патоспермій, які є наслідком гіпогонадизму, травматичних та
запальних уражень статевих органів, варікоцелє. Зміни, характерні для
ідіопатичної патозооспермії, представлені як: оліго-, астено-, терато-,
азооспермія
На сьогодні виявлено зниження об’єму еякуляту в середньому з 3,4 до
2,7 мл та концентрації гамет з 113 до 66 млн/мл. Згідно з популяційними
дослідженнями швидкість зниження концентрації сперматозоїдів здорових
чоловіків одного віку становить приблизно 2 % на рік [33]. Натепер за
рекомендаціями ВООЗ нижня межа норми концентрації сперматозоїдів
становить 15 млн/мл [34].
Слід

зазначити,

що

в

сучасній

медицині

відсутні

глибокі

систематизовані дані щодо причин формування різних видів патоспермій.
Адже їхні порушення відбуваються на клітинному рівні та включають
мікробіологічні,

біохімічні,

імунологічні

та

цитологічні

аспекти.

Поліетіологічний характер та різноманітність механізмів розвитку чоловічого
безпліддя нерідко потребують для курації цих пацієнтів залучення фахівців
різного профілю – окрім уролога-андролога, ще й терапевта, ендокринолога,
невропатолога,

генетика

та

інших)

[35].

Так,

наявність

системних

захворювань, таких як цукровий діабет, ожиріння, хвороб нирок або печінки
можуть погіршувати фертильність, адже відомо, що для розвитку статевих
залоз та нормального сперматогенезу необхідне надходження в організм
достатньої кількості цілого комплексу різноманітних сполук (білків, жирів,
вуглеводів,

мікроелементів,

вітамінів,

гормонів).

Тому

перебіг

усіх

біохімічних процесів має знаходитись на відповідному фізіологічному рівні
або в межах фізіологічної норми. Особливо активно метаболічні процеси
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відбуваються в печінці, яка, цілком слушно, вважається біохімічною
лабораторією

організму.

Печінка

керує

найскладнішими

процесами

травлення і обміну речовин, тим самим впливаючи на життя та нормальну
роботу всіх клітин організму без винятку [36]. Тому будь які відхилення від
норми в її функціонуванні можуть призвести до порушень кровообігу,
варикозного розширення вен, закупорювання лімфатичних судин, збільшення
серця і селезінки, гормонального дисбалансу, що може стати причиною
безпліддя. Так, наприклад, погіршення в роботі кровоносної системи через
жовчнокам’яну хворобу призводить до застою крові, що проявляється в її
згущенні. Це заважає транспорту гормонів до місць призначення в достатній
концентрації та в необхідний термін. Залози починають виробляти гормони в
надмірний кількості, що призводить до гіперсекреції. Коли лімфатичний
відтік із залоз замалий, застій виникає в них самих. Це, в подальшому,
призводить

до

жовчокам’яній

недостатнього
хворобі

синтезу

спостерігають

та

секреції

зменшення

гормонів.

печінкою

При

синтезу

альбуміну, найпоширенішого білка сироватки крові, що відповідає за
підтримання осмотичного тиску плазми крові та кількість факторів згущення
крові. Зниження осмотичного тиску призводить до зменшення притоку
поживних речовин в клітини, у тому числі й до репродуктивних органів.
Наслідком цього може стати ускладнення відтоку лімфи, що призводить до
виникнення набряків, а отже − поступового погіршення статевої функції [37,
38, 39].
Відомо, що секреторна та інкреторна функції яєчок залежать
насамперед від нормального кровообігу в них. Тому судинні порушення в
яєчках внаслідок патологічних процесів в печінці можуть призвести до
розвитку уражень генеративного епітелію та гландулоцитів (секреторних
клітин). Наслідком цього стає функціональна недостатність яєчок, яка
пояснюється високою чутливістю сперматогенного епітелію навіть до
короткочасної ішемії. Дефіцит та недоліки у кровообігу на периферії з
прогресуючим його погіршенням згодом призводять до недостатнього
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живлення яєчка й згасання функції статевих залоз. Як наслідок − істотно
понижується активність сперматогенної та андрогенної функції. Згодом
виникають перитубулярний, а потім тубулярний склероз з облітерацією
канальців, поступово зменшується кількість гландулоцитів в проміжній
тканині,

що

є

ознакою

передчасного

або

фізіологічного

старіння

репродуктивної системи [40]. Базуючись на вище сказаному можна
зазначити, що виявлення причини патоспермії, яка викликала безпліддя та
досягнення успіху в її курації є вельми складною та трудомісткою роботою
[41]. Лікування чоловічого безпліддя залишається малоефективним та носить
емпіричний характер з не прогнозованим результатом [42], що стає
серйозною глобальною проблемою.
Вочевидь, на теперішній час, існуючі лабораторні методи тестування є
досить не досконалими та не коректними, і не для всіх патологічних
механізмів порушення чоловічої репродуктивної системи вони підходять.
Навіть попри велику увагу, що приділяється цій проблемі, діагностика
наявними методами ускладнена, а шанси на усунення безпліддя неясного
ґенезу надзвичайно низькі [43].
Стан

в

сучасній

сперматології

науковці

характеризують

як

методологічну безвихідь (глухий кут), що практично себе вичерпав та
обґрунтовано критикується [44]. Інноваційні розробки на основі геноміки та
протеоміки ще досить не досконалі [45]. Звичайний аналіз сперми, яким
понад 50 років користувалися для верифікації запліднюючої здатності,
втратив свою значимість та дає мінімум інформації при ідіопатичному
безплідді, що є домінуючою формою репродуктивної патології.
Однією з причин уповільнення темпів прогресу в області діагностики
чоловічого безпліддя вважається обмеженість в розумінні основних
механізмів життєдіяльності зрілих сперматозоїдів. Переважно, це стосується
молекулярних основ фертильності та розшифрування всіх взаємодій між
хімічними сполуками, що залучені до реалізації функції відтворення. Також
відсутня

інтегральна

(кумулятивна)

схема

метаболічних

змін

при
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ідіопатичному безплідді, яка б узагальнювала динамічний стан всіх відомих
маркерів плодючості на різних рівнях організації гіпоталамо-гіпофізарнотестикулярної вісі. Не встановлена спрямованість взаємодії чисельних
структур білкової, ліпідної та вуглеводної природи сім’яної плазми та їхній
взаємозв'язок з морфофункціональними властивостями сперматозоїдів і
значенням в загальному положенні механізмів пристосування та дезадаптації
в функціонуванні репродуктивної системи.
Аналіз еякуляту надає обмежену діагностичну та прогностичну
інформацію, оскільки не може показати дійсний потенціал фертильності, що
й потребує визначення додаткових маркерів [46]. Так, наприклад, повний
перелік специфічних для сперматозоїдів білків об’єднує понад шість тисяч
структур, 30 % яких експресується в самих яєчках [47]. Ці білки відносяться
до різних клітинних процесів, у тому числі й основних метаболічних шляхів,
апоптозу, клітинного циклу, мейозу та трансмембранного транспорту. Також
потребують уваги й інші аспекти біохімічних напрямків еякуляту, пов’язаних
з вуглеводним, ліпідним та енергетичним обміном в сім’яній плазмі та
сперматозоїдах [48]. Так, наприклад, ХС, як цільовий молекулярний об’єкт
капацитації може бути самостійним діагностичним тестом, оскільки він є
переважаючою ліпідною фракцією спермоплазми. А його відхилення від
норми були виявлені при всіх варіантах ідіопатичного безпліддя [49]. Так, у
роботі Э. Ф. Галімової (2016) показано, що у чоловіків з ідіопатичним
безпліддям основними особливостями метаболічного профілю мікрооточення
сперматозоїдів було зниження концентрації загального білка на тлі
збільшення рівню сечовини та креатиніну, енергодефіцитний стан за рахунок
падіння вмісту глюкози, пірувату, цитрату, аденозинтрифосфату (АТФ) та
гіпервідновлювальний

стан

нікотинамідних

нуклеотидів,

надлишок

гомоцистеїну, лактату, вільного ХС, недостатність молекулярних факторів
фертильності − глікоделіну, інгібіну, мелатоніну, греліну. Абсолютна
більшість

перерахованих

показників

була

наявною

у

пацієнтів

з

задокументованим порушенням еякуляту, тобто, при патоспермії. Однак, такі
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метаболічні відхилення були знайдені у безплідних чоловіків без очевидної
патології, тобто, у найбільш складних випадках [50, 51].
Також, необхідно відмітити, що у 40 % чоловіків з ідіопатичним
безпліддям виявляють надмірну вагу тіла, а у 34 % − ожиріння [52]. Жирова
тканина активно виробляє естрогени, тому навіть по при нормальному
функціонування

яєчок,

відносна

концентрація

Тс

може

виявитись

недостатньою. Серед чоловіків з ожирінням відносний гіпогонадизм
трапляється у 50 % випадків. Ожиріння призводить до безпліддя, оскільки
супроводжується порушенням фізіологічної концентрації статевих гормонів,
зменшенням

кількості

сперматозоїдів,

збільшенням

окислювального

пошкодження ДНК сперми та зміною її епігенетичного статусу. Такі
відхилення у повноцінному функціонуванні сперматозоїдів внаслідок
ожиріння

додатково

пов’язують

з

порушенням

розвитку

ембріонів,

зниженням рівню народжуваності та збільшенням частоти викиднів [53].
Не меншої уваги потребує і морфологічний аналіз сперматозоїдів, який
найчастіше застосовують при ідіопатичному безплідді [54]. Адже при
заплідненні яйцеклітини тільки сперматозоїди з нормальною формою
рухаються прямолінійно з потрібною швидкістю та можуть дати початок
новому життю. Дослідження частоти аномалій спермальних клітин показав
наявність широкого спектру порушень у інфертильних чоловіків з
патосперміями: дефекти голівки, шийки, джгутика, наявність залишкової
цитоплазматичної краплі. Остання характеристика, у якості самостійного
показника, була виявлена у пацієнтів з нормоспермією, тобто, збереження
резидуальної цитоплазми є характерною ознакою неповноцінних, незрілих
статевих клітин при всіх формах інфертильності [25].
Фертильність ссавців залежить від чітко організованого комплексу
реакцій, що починаються із сперматогенезу в яєчках та продовжуються аж до
проникнення сперматозоїда в ооцит [55]. Будь-який дефект у рамках цього
багатоетапного процесу може призвести до безпліддя або до зниження
плодючості.
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Різноманітні аномалії тіла та хвоста сперматозоїдів, що порушують
рухливість клітини, знижують шанси на зачаття природнім шляхом [56]. При
патології голівки сперматозоїди частіше не здатні потрапити в яйцеклітину.
В іншому разі розвиток плоду відбувається з аномаліями, на ранніх термінах
трапляється викидень [57].
В останні роки з’явилися доказові дані впливу вільних радикалів на
показники еякуляту. Відомо, що активні форми кисню (АФК) відіграють
важливу роль у процесах капацитації та акросомальної реакції [58]. Однак,
незважаючи на те, що нормальне функціонування сперматозоїдів вимагає
присутності фізіологічної кількості АФК, окислювальний стрес має
негативний вплив на сперматогенез і фертильність в цілому. АФК, що
генеруються

сперматозоїдами

також,

в

надмірній

кількості

можуть

ініціювати в них самих оксидативні ушкодження клітинних ліпідів, протеїнів
та ДНК. Вважають, що цитоплазматичні краплини на сперматозоїдах є
додатковим субстратом для процесів перекисного окислення ліпідів (ПОЛ).
При безплідді спостерігається не тільки підвищення вмісту АФК, а й
пригнічення антиоксидантної системи [59]. Утворення АФК в еякуляті
чоловіків з олігозооспермією значно вище, ніж у здорових донорів [60].
Зокрема, в спермі чоловіків з варікоцелє, ідиопатичним безпліддям,
простатитом їхній вміст значно перевищує норму [61, 62].
Важливим фактором у виборі тактики лікування ідіопатичного
безпліддя є розуміння механізмів його розвитку та виявлення причин. Так,
розвиток технології аналізу ДНК показав, що близько 20 % інфертильних
чоловіків, у яких раніше діагностували ідіопатичне безпліддя, мають
генетичні порушення. Результати багатьох досліджень свідчать про те, що
рівень хромосомної патології в сперматозоїдах у безплідних чоловіків вище,
ніж

в

групі

фертильних

донорів

сперми

[63,

64].

Чоловіки

з

нормозооспермією мають приблизно 1 % анеуплоїдних ядер сперматозоїдів, з
олігозооспермією − 8 %, з необструктивною азооспермією − близько 15 %
[65]. У деяких дослідженнях було показано, що підвищення рівня
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хромосомних порушень сперматозоїдів призводить не тільки до погіршення
якісних параметрів сперми, але і до зниження ймовірності зачаття, появи
генетично обумовлених захворювань у нащадків, збільшення числа
спонтанних переривань вагітності [66]. З високим рівнем анеуплоїдії
сперматозоїдів також пов’язують часті невдалі спроби екстракорпорального
запліднення

/

інтрацитоплазматичної

ін’єкції

(ЕКЗ/ІКСІ).

Так,

при

дослідженні генотипу плодів та дітей, що були зачаті від чоловіків з
підвищеною частотою хромосомних аномалій в сперматозоїдах, відмічався
високий рівень генетичних порушень. Результати вагітності після ЕКЗ/ІКСІ з
використанням

сперми

від

безплідного

чоловіка

продемонстрував

підвищений ризик de novo хромосомних аномалій у нащадків [67], більшість
з яких була успадковані від чоловіка [68].
Таким чином, базуючись на вище сказаному можна зробити підсумок,
що

подальше

вивчення

причин,

які

порушують

сперматогенез

та

запліднюючу здатність еякуляту зможуть сприяти розробці методів
профілактики та диференціації нових варіантів чоловічого безпліддя для
запобігання розвитку його ідіопатичної форми та підвищенню ефективності
терапії.
1.2. Формування чоловічого фенотипу на ранніх етапах онтогенезу
Генетична або хромосомна стать визначається у момент зачаття та
залежить від хромосомного матеріалу, який отримає яйцеклітина від
сперматозоїда [69]. Формування сім’яників відбувається з первинної нирки
зародку

–

mesonephros.

За

рахунок

розростання

багатошарового

епітеліального покрову утворюється епітеліальний зачаток первинної
статевої залози. Він проникає в глибину mesonephros, утворюючи первинні
статеві тяжі, що складаються з гоноцитів (попередників спермій), клітин
сполучної тканини (будуть виробляти статеві гормони) і недиференційованих
клітин, що виконують трофічну та опорну роль [70].
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При розвитку сім’яника людини з восьмого тижня первинні статеві
тяжі активно розростаються та перетворюються у сім’яні канальці з
формуванням в них просвіту. В ньому знаходяться статеві клітини –
сперматогонії. Вони виникають із гоноцитів та у майбутньому покладуть
початок сперматогенезу. Сперматогонії розташовуються на сустентоцитах,
що

здійснюють

трофічну

функцію.

Із

зачатків

сполучної

тканини

mesonephros утворюються міжуточні клітини, які здатні виробляти чоловічі
статеві гормони впродовж певного періоду ембріогенезу. Розвиток первинної
статевої залози у сім’яники завершується до 60 доби внутрішньоутробного
розвитку

плоду.

Встановлено,

що

яєчком

плоду

виділяється

Тс,

андростендіон, андростерон та інші стероїди андрогенної природи [71].
Важливою особливістю розвитку чоловічих плодів є їхня здатність
синтезувати статеві гормони. Цей процес ініціюється секрецією у плода
гіпоталамічного гонадотропін-рилізинг фактору (ГГРФ), який продукується
нейронами гіпоталамусу, що розвивається. Під впливом ГГРФ гіпофіз
секретує фолікулостимулюючий гормон (ФСГ), що програмує відповідну
кількість клітин Сертолі. Від цього залежить інтенсивність сперматогенезу в
дорослому віці. Тобто, це етап розвитку, який програмується у ранньому
дитинстві. У щурів на 16 добу вагітності в амніотичній рідині в десятки разів
зростає рівень ГГРФ, що співпадає з появою в гіпофізі клітин, здатних
реагувати з антисироваткою до лютеїнізуючого гормону (ЛГ). Рецептори до
ЛГ виявляються в сім’яниках плодів з 17 доби ембріогенезу, коли синтез
стероїдів в цих залозах вже йде повним ходом. До 20 доби рівень ЛГ в плазмі
плодів знаходиться на дуже низькому рівні [51].
Спонтанна секреція Тс в сім’яниках ембріону людини починається вже
на восьмому – дев’ятому тижні вагітності, а його концентрація сягає
максимуму (9 - 13 нмоль/л) на 10 тижні. Інтерстиціальні клітини сім’яників
та андрогенкомпетентні

клітини екстрагонадних структур

набувають

здатності перетворювати Тс в активні метаболіти. Надалі секреція гормону
поступово знижується та на момент народження його сироваткова
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концентрація у хлопчиків та дівчат становить 0,9-3,0 нмоль/л. Аналогічна
динаміка характерна для концентрації естрогенів, що продукуються
сім’яниками ембріону, але на значно нижчому рівні. Після народження у
хлопчиків концентрація Тс становить 2,8-3,5 нмоль/л, а Е2 – 0,11-0,15 нмоль/л
[72].
У щурів підвищення тестикулярної продукції андрогенів та естрогенів
відбувається на 15-17 добу ембріогенезу і досягає максимуму на 18-22 добу.
Після народження у щурят відбувається деякий спад секреторної активності
гонад. Однак рівень Тс в крові залишається високим до 4-6-го дня. Надалі
концентрація Тс та Е2 знижується. При цьому рівень андрогенів продовжує
залишатись низьким до препубертатного періоду (48 добу), після чого
відбувається різке та стійке їхнє підвищення внаслідок дії гонадотропінів.
Рівень Е2 після неонатального спаду зростає внаслідок дії α-фетопротеїну та
надалі ще більше знижується до препубертатного періоду. α-Фетопротеїн
захищає

естрогени

від

метаболічних

перетворень,

проникає

через

гематоенцефалічний бар’єр та здатен діяти як транспортер естрогенів в мозок
і зв’язувати надлишок естрогенів [73].
Андрогени, що секретуються сім’яниками ембріону, індукують
незворотній розвиток мезонефральних протоків та диференціацію з них
епідидимісу, протоків, сім’яних пухирців, коагулятивних залоз, формування з
урогенітального синусу і сечового міхура передміхурової залози, бульбарноуретральних залоз та сечового каналу, диференціацію з урогенітального
горбка зовнішніх чоловічих геніталій. Також, тестикулярні андрогени в
ембріогенезі мають незворотну інгібуючу дію на розвиток зачатків молочних
залоз, виключають циклічні центри гіпоталамусу, активують центри
поведінки за чоловічим типом [74]. В ємбріональний період поява рецепторів
до статевих стероїдів в гіпокампі, гіпоталамусі, неокортексі та підвищення
концентрації андрогенів призводять до формування статевого диморфізму
структур головного мозку [75]. Дія тестостерону на головний мозок плоду та
центри гіпоталамусу безповоротньо вимикає циклічні центри вироблення
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гонадотропінів у самців, а також стимулює центри чоловічої поведінки
вироблення гонадотропінів (тонічний тип).
Андрогени в нейронах статевих центрів під впливом цитохром-Р-450ароматази перетворюються в естрогени, які здійснюють налаштування цих
центрів за чоловічим типом. Саме естрадіол грає провідну роль в статевій
диференціації мозку за чоловічим типом. Андрогени здатні активувати гени,
що кодують синтез ароматази в нейронах певних ядер гіпоталамуса,
стимулювати процеси диференціювання нейронів цих ядер і збільшувати тут
концентрацію естрогенів. У той же час, естрогени, що надходять до плоду від
матері, не викликають подібні явища, оскільки їхня концентрація у крові
плоду не висока і вони пов'язані з α-фетопротеїном, що і запобігає появі у
них маскулінізуючого ефекту.
Відомо, що у гризунів статева диференціація мозку відбувається
безпосередньо перед пологами та на першому тижні після них. На третю –
сьому добу після народження у щурят завершується статева диференціація
гіпоталамусу та спостерігається максимальний вміст Тс у сім’яниках і
високий у сироватці крові. Тобто, цей період є критичним щодо
програмування розвитку та функціонування чоловічого організму завдяки
існуванню так званого «піку тестостерону». Незрілі нейрони гіпоталамусу
втрачають чутливість до естрогенів і стають спроможними реагувати у
дорослому віці збудженням у відповідь на вплив Тс.
Таким чином програмується статева поведінка за чоловічим типом та
ациклічний характер секреції гонадотропних і андрогенних гормонів. У разі
відсутності

належного

впливу

андрогенів

на

незрілу

чоловічу

нейроендокринну систему, у особини формується «фемінізований» мозок
[76].
Статеві гормони ембріону також здатні програмувати та регулювати
діяльність головного мозку: центри гіпоталамусу, лімбічну систему та кору
великих півкуль. Відомо, що характер секреції соматотропного гормону
(СТГ), який синтезується гіпофізом, і пов’язані з ним розміри та маса тіла,
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залежать від статі. Таким чином, статеві стероїди здатні формувати
диференційований характер діяльності гіпоталамо-гіпофізарної системи не
тільки по лінії секреції гонадотропінів, обумовлюючи тим самим залежну від
статі регуляцію процесів розмноження, але й по лінії секреції СТГ,
впливаючи на регуляцію ростових, анаболічних та адаптаційних процесів
[16, 17].
Однак, у забезпеченні та прояві статевого і метаболічного диморфізму
приймають участь не тільки органи розмноження та відповідний склад
гормонів, а ще й інтегративні органи, до яких належить печінка. Встановлено
чітко залежний від статі характер протікання різноманітних реакцій у
клітинах печінки, яких на сьогодні відомо більше сотні, що обумовлено
гормоночутливими функціями гепатоцитів [77, 78].
Печінка

є

важливим

об’єктом,

модулятором

та

посередником

різноманітних програмуючих і регуляторннх ефектів естрогенів і андрогенів.
Основними

детермінаторами

виникнення

гормональної

програми

є

андрогени. Саме довготривалої присутності ендогенних андрогенів потребує
печінка для повного закріплення андрогенної програми активності більшості
функцій печінки у самців [77]. Ці процеси можуть повністю або зворотньо
пригнічуватися внаслідок регулюючої дії естрогенів, які здатні активно
посилювати фемінізацію органу.
Первинний фемінізуючий вплив естрогенів призводить до утворення
гормональної пам'яті фемінізації та є незвотротнім або зворотнім дуже
повільно. У самців фемінізація 15β-гідроксилазної та 5α-редуктазної
активності, та пов'язаної з нею системи цитохромів Р-450, зберігається
довготривалий

час

після

препинення

первинної

дії

естрогенів.

Програмування маскулінізації частіше проходить без претворення андрогенів
в естрогени. Вважають, що така пластичність надає кращі можливості для
виживання та сприяє здатності організму до репродукції в зміненому
довкіллі.
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1.3. Метаболічні аспекти чоловічої репродуктивної системи
Морфологічна будова та запліднююча здатність чоловічих статевих
клітин у більшості випадків залежить від біохімічного оточення. Спермальна
рідина містить у сукупності приблизно 80 різноманітних елементів. До її
складу входять: білки, жири, вуглеводи (фруктоза), ферменти, гормони,
мінерали (кальцій, магній, цинк), вітаміни (С, В12), вільні амінокислоти
(холін, спермідин, спермін, креатин) та інші. Кожна з цих речовин виконує
тільки свою відповідну біологічну функцію, яку замінити не зможе інша.
Повний перелік білків, специфічних для сперматозоїдів, поєднує 6198 різних
структур, із яких близько 30 % експресується в яєчках [24]. Протеом
(сукупність білків) хвоста сперматозоїда людини містить 1049 білків,
половина з яких залучена до процесів генерації енергії та окислення ліпідів
[79]. Тобто, в своїй основі сперматозоїди складаються з білків, причому з
числа різних амінокислот найбільше в них міститься аргініну. В тканині
сім’яників із нього утворюється декілька основних метаболітів: орнітин,
сечовина, цитрулін, креатин, NО. Усі ці сполуки мають важливе фізіологічне
значення для повноцінного функціонування сперматозоїдів. Так, клітини
Сертолі можуть продукувати сечовину, яка необхідна для нормального
розвитку сім’яників. Надалі із сім’яників вона виводиться за допомогою UTB-транспортера

(urea

transporter-В)

[80].

Вперше

цей

факт

було

задокументовано R. A Fenton та співавторами [81].
Також аргінін в своєму складі можуть містити такі низькомолекулярні
білки, як протаміни (від 47 до 80 %). Вони відіграють вирішальну роль у
безпомилковій упаковці ДНК сперміїв [82], забезпечують організацію
хроматину в ядрах та заміщують в них гістони [83]. Це дозволяє щільніше
конденсувати хроматин, блокувати його активність та зменшити розміри
ядра, припинити синтез РНК та процеси транскрипції [84]. Існують дані, що
недостатність протамінів у гаплоїдних мишей призводить до неправильного
пакування хроматину та безпліддя. Тому порушення синтезу таких клітинних
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компонентів може бути маркером уражень сперматозоїдів на молекулярному
рівні та слугувати поясненням деяких випадків ідіопатичного безпліддя у
чоловіків [85]. Оскільки спермальні клітини відповідають за транспортування
батьківського геному до ооциту, тому будь-які відхилення у генетичному
матеріалі є вкрай небезпечними для розвитку їхнього потомства.
Метаболізм аргініну по аргіназному шляху призводить до синтезу
регуляторних поліамінів – важливих прекурсорів молекул росту, репарації та
поділу клітин. Вони входять до складу ядерного хроматину та приймають
участь в реплікації ДНК, стимулюють транскрипцію та трансляцію. Дані
сполуки можуть впливати на стан прооксидантно-антиоксидантної системи,
оскільки здатні проявляти антиоксидантні властивості. Однак, у великій
концентрації при їхньому окисленні утворюється надлишок пероксиду
водню, що призводить до розвитку оксидативного стресу (ОС) [86]. Також
розвитку ОС може сприяти посилений метаболізм аргініну по NO-синтазному шляху. Оскільки ця амінокислота є субстратом для багатьох
ензиматичних систем, в тому числі й для НАДФН-залежних NO-синтаз
(NOS), які, зокрема знайдені в клітинах Ляйдігу. Вони продукують оксид
азоту (NO) окисленням L-аргініну в L-цитрулін. NO є вільним радикалом,
який у фізіологічній концентрації задіяний у багатьох процесах запліднення.
Але підвищення вмісту NO призводить до розвитку нітрозивного стресу, що
негативно позначається на функціонуванні репродуктивної системи [87, 88].
За фізіологічних умов для нормального функціонування сперматозоїди
можуть виробляти АФК, які дозозалежним чином впливають на їхню
рухливість. Низький рівень АФК через активацію цАМФ сприяє посиленню
рухливості, а високий − інгібує, оскільки прискорюються реакції ПОЛ
плазматичної мембрани [89]. Також це може сприяти зниженню концентрації
гамет, появі аномальних форм.
Метаболізм білків є надзвичайно складним процесом і значну роль в
ньому відіграють реакції трансамінування, які протікають в сім’яниках.
Ферменти АЛТ та АСТ є каталізаторами для зворотного транспорту
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аміногруп від амінокислот аланін (Ala) та аспартат (Asp) до α-кетоглутарату з
утворенням оксалоацетату, пірувату та глутамату. Реакції трансамінування
мають тісний зв’язок із такими метаболічними шляхами, як гліколіз,
глюконеогенез, цикл Кребса. Так, наприклад, при фізіологічних умовах
піруват разом з глюкозою стимулюють гліколіз та синтез АТФ незалежно від
мітохондріального дихання, що сприяє капацитації сперматозоїдів. У той же
час окислення пірувату в мітохондріях активується малатом. Тому зниження
концентрації або біодоступності будь якої вище зазначеної сполуки
призводить до пригнічення трансамінування та розвитку гіпоенергетичного
стану. А це, у свою чергу, може негативно позначитись на енергетичнозалежному та енергетично-затратному процесі рухливості спермальних
клітин, яка залежить від концентрації АТФ.
Спермальні клітини багаті на ліпіди, які є складовою частиною
клітинної мембрани та цитоплазми й забезпечують нормальну форму гамет.
Ліпіди

являються

одними

з

основних

речовин,

що

окислюються

сперматозоїдами при диханні та забезпечують їхню активну рухливість.
Основними

ліпідами

сперматозоїдів

являються

фосфоліпіди

(містять

переважно лецитин) та ХС [90]. Вони забезпечують відповідну в’язкість та
плинність мембран. При безплідді спостерігається зміна концентрації та співвідношення фосфоліпідів до ХС у напрямку збільшення ХС. Надалі це призводить до порушення капацитації, акросомальної реакції та запліднення [91].
Однак, основними регуляторами репродуктивної системи чоловіків
являються статеві гормони. Естрогени та андрогени приймають участь у
фізіологічній

координації

цитоплазматичними
специфічних

генів.

метаболічних

рецепторами,
Взаємодія

процесів через

змінюючи

швидкість

гормон-рецепторного

взаємодію з
транскрипції
комплексу

з

негістоновими білками хроматину стимулює синтез нових мРНК, що
кодують

специфічні

білки,

диференціацію клітин [92].

що

впливають

на метаболізм,

ріст та
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Статеві гормони є основними регуляторами забезпечення статевого
диморфізму особини та мають програмуючий (незворотній) ефект на
тканини-мішені, який назавжди фіксується клітинами й безпосередньо
впливає на особливості метаболічних процесів цілісного організму.
Гормональні ефекти регуляції обміну речовин та фізіологічних функцій
реалізуються на рівні клітини шляхом зміни швидкості ензиматичних
реакцій. Ці реакції базуються на зміні фермент-субстратних відносин,
активації й інгібуванні ферментів та пригніченні або посиленні їх синтезу.
Зміна швидкості однієї ключової реакції може призвести до зміни швидкості
попередніх та наступних реакцій даного циклу, вплинути на інші, пов’язані з
ним, метаболічні цикли [93].
Відомо, що значна частина метаболізму ліпідів та статевих гормонів
відбувається саме в печінці. Також, гепатоцити є головними протеїнсинтезуючими системами та продуцентами гормонозв’язуючих транспортних
білків, синтез яких залежить від концентрації відповідних гормонів.
Однією з характерних фізіологічних властивостей статевих гормонів у
ссавців є регуляція білкового обміну. Гормони здатні впливати на швидкість
синтезу білка, підвищуючи або знижуючи активність ферментів; змінюють
транспорт амінокислот, що є необхідними для синтезу білка; посилюють
активність та швидкість утворення рибосом та інше.
Білковий обмін в печінці відбувається дуже активно, значна частина
амінокислот, що потрапляють до неї, використовується для синтезу білків,
ферментів печінки, експортних білків, альбуміну, трансферину та ін.
Механізм дії стероїдних гормонів на синтез білка повністю не визначений.
Відомо, що в наслідок дії естрогенів підвищується вміст РНК, особливо в
тканинах-мішенях, збільшується активність РНК-полімерази та швидкість
синтезу РНК. Вважають, що після взаємодії естрогенів з негістоновими
білками хроматину ядра відбувається стимуляція відповідних ділянок
геному, утворення нових видів РНК та деяких специфічних (кислих) білків.
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Далі, утворені de novo білки підвищують вміст РНК, що призводить до
посилення синтезу наступних протеїнів [94, 95].
Під впливом естрогенів зростає синтез таких специфічних білків в
печінці як фактор згортання крові (II, VII, IX, X), ангіотензиноген,
стимулюється

утворення

транспортних

білків

(тироксин-зв’язуючий

глобулін, транскортин, трансферин, протеїн, що зв’язує статеві гормони) [96].
Андрогени, подібно до естрогенів, так само здатні посилювати або
пригнічувати білковий обмін. Однак, на відміну від естрогенів, андрогенам
притаманний анаболічний ефект. Анаболичні стероїди попереджають
перетворення амінокислот в глюкозу, підвищують проникність мембран для
амінокислот, регулюють процеси морфогенезу. Тс та інші андрогени
підвищують активність РНК-полімерази й транспорт амінокислот і тим
самим стимулюють ріст та розвиток м’язових тканин. Недостатність Тс
призводить до втрати м’язових тканин та заміні їх жировою. При введенні
пропіонату Тс кастрованим тваринам підвищується кількість загального
білка в сироватці крові, зменшується виведення азоту з сечею, стимулюється
синтез АТФ, РНК, загального білка, відбувається підвищення вмісту
альбуміну [97].
Стосовно ліпідного обміну відомо, що у ссавців ліпіди плазми крові
представлені ТГ, естерифікованим та вільним ХС та фосфоліпідами. Значна
частина ліпідів утворюється в печінці, у гепатоцитах якої синтезується
близько 50 % ХС. Також, в печінці із глюкози утворюються жирні кислоти,
що використовуються в подальшому для утворення фосфоліпідів та
експортуються у складі ліпопротеїдів в інші тканини [98].
Тестостерон та Е2 приймають активну участь в регуляції ліпідного
обміну. Так, естрогени безпосередньо впливають на синтез ліпопротеїдів в
печінці, збільшуючи концентрацію ХС ЛПВЩ. Оскільки в тканинах печінки
виявлені рецептори до естрогенів, припускають, що цей ефект обумовлений
безпосереднім впливом естрогенів на метаболізм ліпопротеїдів в цьому
органі [99]. Естрогени спроможні гальмувати активність печінкової
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тригліцерид-ліпази, що призводить до підвищення рівня ЛПВЩ внаслідок
затримки

їхнього

кліренсу.

Рівень

ЛПВЩ

регулюється

ключовим

ферментом − печінковою ліпазою [100]. Обмін ліпідами між ліпопротеїдами
здійснює холестерин-ефірний транспортний білок, який переносить ефіри ХС
з ЛПВЩ на ліпопротеїди низької щільності (ЛПДНЩ), а ТГ знову в ЛПВЩ
[101]. Зниження активності холестерин-ефірного транспортного білка
призводити до порушення цих процесів [102].
Ендогенні андрогени також безпосередньо впливають на обмін жирів
через ферментативні системи печінки. Андрогени поводять себе як
антагоністи естрогенів, підвищуючи активність печінкової ліпази, експресію
SRB-1, перешкоджаючи тим самим естроген-залежному синтезу апобілків
ліпопротеїдів у печінці. Наслідком цього є зниження ХС ЛПВЩ в плазмі
крові [103]. Андрогени пригнічують синтез ХС в печінці та змінюють
швидкість окислення його мітохондріальних фракцій. Припускають, що
регулюючий вплив андрогенів на рівень ХС може здійснюватися на стадії
його

синтезу

та

катаболізму.

дегідроепіандростерон-сульфат

Встановлено,

мають

виражену

що

андростерон

здатність

та

блокувати

активність ключового ферменту пентозного циклу – глюкозо-6-фосфатдегідрогенази, що призводить до зменшення утворення відновленої форми
НАДФ·Н2, що використовується для синтезу ТГ, ХС та сечової кислоти й
зменшенню в крові відповідно рівня ХС, ТГ та ЛПДНЩ.
Метаболічні процеси у печінці особин різної статі можуть сеттєво
різнитися і ці особливості закладаються у період статевої диференціації
функцій цього органу [18, 78]. Так, у самок та самців відрізняється
інтенсивність процесів секреції специфічних білків, транспорту гормонів та
вітамінів, жовчоутворення, продукції ліпідів та аполіпопротеїнів різних
класів,

активність

ферментів

катаболізму

стероїдів,

ксенобіотиків,

моноамінів, кількість рецепторів окремих гормонів.
Печінка є центральним місцем синтезу холестерину, значна частина
якого використовується статевими залозами для утворення гормонів [15]. В
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свою чергу, естрогени здатні впливати на синтез холестерину в печінці,
активувати рецептори гепатоцитів до холестерина ліпопротеїдів нізької
щільності, інгібірувати активність 7-альфа-гідроксилази холестерину. З
огляду на те, що метаболізм жирних кислот та холестерину може,
регулюватися статевими гормонами, баланс між цими системами може
позначатися на стані репродуктивної функції.
Гепатоцити печінки є головними продуцентами гормонозв’язуючих
транспортних

білків,

і

порушення

їхньої

функції

позначається

на

співвідношенні між зв’язаними та вільними біологічно активними фракціями
статевих гормонів. Встановлено, що у хворих на цироз печінки знижується
вміст Тс та зростає концентрація глобуліну, зв’язуючого статеві гормони
(ГЗСГ). Показано, що виникненню гіпофертильності, або вторинного чи
корелятивного

гіпогонадизму,

сприяє

стан

хронічних

соматичних

захворювань, зокрема, цукровий діабет, метаболічний синдром, тиреопатії,
нефропатії, патології печінки та інше.
1.4. Вплив материнського стресу та фітоестрогенів на формування й
функціонування чоловічої репродуктивної системи.
Сперматогенез
контролюється

–

це

складний

нейроендокринними

та

багатоетапний
генетичними

процес,

який

чинниками

і

завершується утворенням зрілих чоловічих статевих клітин – сперматозоїдів.
У зв’язку з особливою інтенсивністю функціонування він є надзвичайно
чутливим до дії несприятливих чинників навколишнього середовища, які
здатні до модифікації і призводять до патології сперматогенезу та чоловічої
гіпофертильності.
Етіологія погіршення сперматогенезу до кінця невідома. Однак
встановлено, що майже 42-46 % патологічних станів репродуктивної системи
у чоловіків, мають своє походження з ранніх етапів онтогенезу. В цей період
в організмі відбуваються морфо-функціональні зміни основних його систем
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та формування регуляторних механізмів. Ці зміни переважно обумовлені
дією генетичних або імунологічних чинників на ранніх етапах розвитку
особини [104]. Відомо, що мутації генів які розташовані на аутосомах та
гоносомах,

особливо

на

Y-хромосомі,

здатні

контролювати

етапи

сперматогенезу, призводять до порушення рухливості, морфологічних та
фертильних властивостей сперматозоїдів, блокування сперматогенезу, що
проявляється як незначним зниженням сперматогенної активності, так і
повною відсутністю статевих клітин в сім’яних канальцях [105]. Адже
відомо, що саме Y-хромосома детермінує спонтанне та незворотне
формування чоловічої гонади із бісексуального зародка та одночасно
попереджає можливість його фемінізації.
Сучасні уявлення про механізми становлення статі у ссавців базуються
на його первинній генетичній детермінації та подальшому формуванні
специфічного статевого фенотипу під впливом гормональних факторів.
Різноманітні мутації генетичного матеріалу в так звані критичні періоди, а
також умови раннього онтогенезу, зокрема материнський стрес та
фітоестрогенізація, здатні суттєво впливати на статевий розвиток.
У 1897 році П.І. Броунов описав закономірності чергування періодів
стійкості організму до зовнішніх чинників і періодів підвищеної чутливості
та назвав їх «критичні періоди» [106]. Встановлено, що в ембріональному
розвитку тварин та людини існують періоди інтенсивного росту та більшої
чутливості окремих органів і систем до зовнішніх чинників. При будь-якому
блокуванні нормального розвитку особини відбувається його гальмування, а
при пошкодженні – спостерігаються тератогенні ефекти у тих чи інших
органах. До критичних періодів онтогенезу людини відносять: запліднення;
імплантацію (7 − 8 доба ембріогенезу); розвиток осьового комплексу зародків
органів та плацентацію (третій − восьмий тиждень); розвиток головного
мозку (15 − 20 тиждень); формування основних систем організму, у тому
числі статевої (20 − 24 тиждень); народження; період до одного року; статеве
дозрівання (11 − 16 років).
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залежить від умов, в яких проходив його розвиток. У випадку дії деяких
чинників у ранні критичні періоди онтогенезу особливістю є перманентність
виявлення їх наслідків впродовж усього життя особини. Значна частина
таких чинників, відомих як пошкоджуючі, здатні впливати на формування
репродуктивної системи. Поріг сили або дози цих впливів, що здатні
призводити до помітних порушень в ранньому онтогенезі, набагато нижче,
ніж у дорослого організму. Базуючись на медико-біологічній та соціальній
значущості проблеми детермінації статі та її формування, вивчення
молекулярних та фізіологічних закономірностей цих процесів у особин
чоловічої статі, що є найбільш чутливими до дії зовнішніх чинників, може
виявитись корисним для виявлення причин та попередження можливих
статевих порушень, у тому числі причин виникнення ідіопатичної
гіпофертильності [107, 108].
Значний масив наукової літератури призначений дослідженням впливу
материнського стресу на функціонування чоловічої репродуктивної системи
в дорослому віці.
Вперше термін «стрес» був застосований видатним фізіологом ХХ ст.
Гансом Сельє [109]. Виділяють три основні стадії стресу, які описав Г. Сельє
в 1936 році: стадія тривоги або втечі, стадія опору (резистентності), стадія
виснаження. При довго триваючій дії стресорів настає декомпенсація і тяжке
захворювання, можливий летальний наслідок [110]. Також, стрес розділяють
на два види, які мають протилежні характеристики: еустрес − виникає
внаслідок позитивних емоцій, та дістрес, який з’являється результатом дії на
організм критичного перенапруження.
Стрес є складним процесом, патогенез якого ще остаточно не вивчений.
Різноманітність видів стресу, їх потужність та довготривалість у критичні
періоди онтогенезу можуть по-різному вплинути на розвиток особини та
подальше функціонування систем її організму [111, 112 ].
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Наслідки пренатального стресу, що виражалися в демаскулінізації і
фемінізації статевої поведінки дорослих самців щурів, були описані
O. B Ward в 1985-1986 роках [113]. Матері цих щурів в останній триместр
вагітності були обмежені в рухливості при яркому освітленні. Нащадки-самці
цих матерів мали ослаблену статеву поведінку, менше копулювали, а після
кастрації та введення Е2 і прогестерону проявляли більшу схильність до
жіночої статевої поведінки, ніж контрольні тварини. Послаблення чоловічої
статевої поведінки у дорослих самців щурів, що зазнали дії стресу в
пренатальний період, супроводжувалось меншим підйомом рівня ЛГ у крові
в присутності рецептивної самки [114]. Доведено, що емоційний стрес щурів
у першому та останньому триместрі вагітності призводить до виражених
ушкоджень репродуктивної системи самців та порушення центральних
нейромедіаторних механізмів регуляції системи відтворення у цих тварин
[115, 116]. У дорослих самців-щурів, матері яких під час останнього тижня
вагітності піддавалися дії щоденного стресу, виникала схильність до
гомосексуальної та збільшувалась частота бісексуальної поведінки [117].
Ефекти стресу на статеву поведінку проявляються не тільки в експериментах
на тваринах. Вони чітко спостерігаються у чоловіків, матері яких перенесли
стрес під час вагітності. Так, відмічене значне підвищення кількості
гомосексуалістів серед особин чоловічої статі, що народилися в Германії під
час та одразу після війни, у порівнянні з попередніми та наступними роками
[118]. Перинатальне стресування приводить до відстрочених ефектів та
зниження виразності поведінкової та нейроендокринної відповіді, особливо у
нащадків чоловічої статі 119.
Період фізіологічного молочного вигодовування, що контролюється
чисельними гормональними факторами, є також надзвичайно чутливим до дії
різноманітних видів стресу. Відомо, що в наслідок стресування у самкиматері

відбуваються

зміни

на

центральному

та

периферичному

нейрогуморальних рівнях, які позначаються на відповідних складових
материнського молока і призводять до стресорної гіпогалактії [120. Це
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супроводжується підвищеним вивільненням адренокортикотропного гормону
(АКТГ), кортикостерону, норадреналіну, адреналіну та зниженням вмісту
тиреоїдних гормонів та пролактину 121].
Встановлено,

що

м’який

неонатальний

стресоподібний

досвід

асоціюється з «позитивними» ефектами або підвищенням резистентності
організму 122. Такий стрес, на відміну від інших, викликає зниження в
крові концентрації кортикостерону 123 та чутливості надниркових залоз до
дії АКТГ 124. При моделюванні різних рівнів кортикостерону в крові щураматері за рахунок уведення гормону в питну воду впродовж перших 10 діб
після пологів показано, що малі дози гормону покращують когнітивні
характеристики щурят, центральну нейротропну регуляцію та рівень
природних аутоантитіл 125. За умов аналогічного м’якого «хендлінг»стресу нейрофізіологічні та нейрохімічні порушення ЦНС обумовлені у
цьому випадку не кортикостероном, а підйомом рівня тиреоїдних гормонів з
подальшим впливом на обмін серотоніну (посилення метаболізму в гіпокампі
та фронтальній корі мозку). Вважають, що наявність в материнському молоці
таких адаптогенів як гормони надниркових залоз, АКТГ, β-ендорфін та
пролактин носить пристосувальний характер і забезпечує виживання її
нащадків 126.
Однак, сильне хронічне стресування матері викликає порушення
статевої диференціації мозку нащадків, уповільнення росту та настання
статевої зрілості, веде до зниження фертильності 127]. Характерно, що
гормональні та поведінкові ознаки стресу у нащадків реєструються навіть за
відсутності безпосередніх контактів з матір’ю під час процедури її
стресування 128.
Відомо, що особи, які в ранньому дитинстві зазнали жорсткого
поводження, мають суїцидальну схильність. Ця вада пов’язана зі зміною
функціонального стану гіпоталамо-гіпофізарно-адреналової системи, яка
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супроводжується

зниженням

експресії

глюкокортикоїдних

рецепторів

гіпокампа та підвищеним метилюванням промотору ДНК останніх [129].
Але відомостей про механізми порушення репродуктивної функції у
доступній літературі не знайдено. З позиції медицини наслідки дії
пренатального стресу на формування чоловічого фенотипу у людей
функціонально тератогенні [130]. Однак, не виключають, що їх біологічною
основою є адаптивні механізми пристосування організму та популяції до
життя в стресорному середовищі [131].
Актуальною проблемою сучасності є також вплив на організм сполук,
що здані порушувати функціонування ендокринної системи, так звані
ендокринні деструктори. Зміни функціонування репродуктивної функції у
людей та тварин відмічені при надходження як штучних речовин, зокрема,
деяких синтетичних полімерів (бісфенол А, нонілфенол), так і надмірної
кількості природних сполук, здатних взаємодіяти з рецепторами гормонів.
У середині 30-х років ХХ століття були відкриті біологічно активні
сполуки - ФЕ, що є представниками класу біофлавоноїдів. Їх поділяють на
дві великі групи: ізофлавоноїди, які за своєю структурою подібні до
гетероциклічних фенолів, та лігнани, що структурно відносяться до класу
дифенілів. Деякі автори окремо виділяють куместани [132]. В кишечнику
ізофлавоноїди гідролізуються та перетворюються в сполуки з естрогенною
активністю:

формононетин,

дайдзеїн,

геністеїн,

біоканін-А

та

інші.

Фітоестрогени не депонуються в організмі, однак вибірково накопичуються в
яєчниках і молочних залозах [133].
Фітоестрогени за своєю структурою подібні до естрогенів тварин,
мають

близьку

з

ними

молекулярну

масу

та

здатні

проявляти

естрогеноподібні властивості, за що й отримали свою назву. Спорідненість
ФЕ до ER була показана в дослідах in vitro на прикладі взаємодії геністеїну,
дейдзеїну та лігнанів з рецепторами матки вівці і щурів та клітинами
молочної залози людини [134]. На сьогодні точний механізм дії ФЕ не
відомий. Однак встановлено, що їм притаманні естрогенні та антиестрогенні
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властивості. Припускають, що такий неоднозначний вплив пов’язаний з
різним рівнем афінітету (спорідненості) до відповідних типів рецепторів.
Встановлено, що ФЕ мають більш високу спорідненість до рецепторів β-ER
(87 %), ніж до α-ER (4 %), хоча до β-ER вона складає всього 35 % від
спорідненості до Е2 [10, 11].
Біологічна активність ФЕ в тисячі разів нижче активності ендогенних
естрогенів. Однак, постійне вживання фітоестрогенізованих продуктів може
призвести до значного підвищення концентрації цих сполук в організмі та
негативно позначитись на його функціонуванні. Особливо небезпечним є
надходження ФЕ у критичні періоди онтогенезу, такі як вагітність або
лактація. Оскільки вони саме у цей час спроможні викликати перехідні або
стійкі зміни у процесах статевого розвитку та дозріванні особин,
втручаючись у процес статевої диференціації мозку [12, 15]. При вживанні
фітоестрогенізованих

продуктів

під

час

вагітності

має

місце

внутрішньоутробний контакт плоду з ФЕ харчового походження, про що
свідчить знаходження великої кількості останніх в амніотичній рідині
більшості вагітних. Також ФЕ можуть потрапляти до дитини під час лактації
з материнським молоком, де вони здатні утворювати активні форми [13.
До того ж, у зв’язку з розповсюдженістю штучного вигодовування
немовлят (майже 70 % дітей починаючи з чотирьох місячного віку [88]),
використовуються молочні суміші, у 25 % яких наявні ФЕ ізоляту соєвого
білка 135]. У такому випадку надходження ФЕ у 1000 разів перевищує таке
при природному годуванні [136] і спричиняє 500-кратне збільшення вмісту
ізофлавонів у сечі [137].
ФЕ здатні впливати на секс-диморфні ділянки мозку, які відповідають
за його статеву диференціацію [138]. Було виявлено, що споживання раціону
з ФЕ самками в лактаційний період призводить до зниження маси тіла та
передміхурової залози, значно змінює структуру секс-диморфних ділянок
мозку в її нащадків. Вважають, що механізми такої дії можуть бути пов’язані
зі зміною експресії мРНК - та -ЕR в сім’яниках, гіпоталамусі та гіпофізі
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самців щурів, впливом на нейрони, що продукують ГГРФ, та призводить до
маскулінізації вісі ГГРФ.
Результати досліджень впливу фітоестрогенізації матері на розвиток її
нащадків неоднорідні. Так, показано, що ізофлавони у дорослих щурів
змінюють активність гіпоталамо-гіпофізарно-адреналової вісі та пригнічують
секрецію глюкокортикоїдів [139], хоча за даними інших дослідників у
дорослих щурів додавання ФЕ до раціону сприяє зростанню тривожності в
умовах стресу [140]. Відсутність клінічних спостережень про негативний
вплив ФЕ на немовлят та вагітних, нестача вагомих доказів їхньої
безпечності для особин у ранні періоди онтогенезу потребує належних
експериментальних

і

клінічних

досліджень

[141].

Крім

того,

експериментальні дослідження не знаходять підтвердження при вивченні
репродуктивної функції дорослих жінок, яких у дитинстві вигодовували
штучними молочними сумішами на основі соєвого молока, за виключенням
змін характеристик менструального циклу. Однак результати експериментів
на тваринах показали, що характер порушень у нащадків залежить від
періоду, кількості та тривалості споживання ФЕ самкою-матір’ю [142].
Поява в організмі плоду речовин з гормоноподібними властивостями є
небезпечною. Рання естрогенізація у ембріональному або у ранньому
постнатальному віці стає патогенетичними факторами розвитку порушень
репродуктивної системи у дорослих особин. Існують повідомлення про
взаємозв’язок гіпоспадії плоду з прийомом вагітною матір’ю продуктів з
великим вмістом ФЕ. Плоди самок мишей, у яких з раціону вилучали ФЕ,
мали підвищений рівень ендогенного Е2, що автори назвали «синдромом
фетальної естрогенізації» [134, 143]. У нащадків самців відбувалося
зменшення маси яєчок, епідидимісу та сім’яних пухирців з одночасним
збільшенням передміхурової залози. Загальна маса чоловічих плодів при
народжені була нижчою, однак по досягненню дорослого віку деякі з них
виявляли ознаки ожиріння та порушення тесту толерантності до глюкози.
Встановлено, що утримання вагітних самок на раціоні з ФЕ та подальшому
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утриманні на такому же раціоні новонароджених самців при використанні
малих доз ФЕ, призводить до зниження секреції Тс та зменшення маси яєчок.
При використанні ФЕ у великих дозах відбувається підвищення рівня Тс, що
може призвести до розвитку пухлин яєчок [144, 145]. У самців, які
отримували ФЕ у ранньому онтогенезі, спостерігається пригнічення статевої
активності, а у самок порушуються естрогензалежні форми поведінки [146].
Довготривалій дії естрогенів притаманна пряма генотоксична дія, що
призводить до індукції проліферації клітин в естрогенчутливих тканинах
(накопичення генетичних помилок). Так, ФЕ знижують активність ароматази,
тирозинкінази, топоізомерази, тим самим порушуючи контроль за розвитком
клітинних циклів, в тому числі й в процесах сперматогенезу [147]. Геністеїн
здатен інгібувати активність ферментів, внаслідок чого порушуються
процеси розділення хромосом в сперматоцитах на стадії мейозу та
знижується максимальний рівень сперматогенезу в пубертатний період
онтогенезу, зменшуються розміри сім’яників [148]. Ізофлавони дейдзеїн та
геністеїн

спроможні

пригнічувати

зокрема,

алкогольдегідрогенази

і

активність

γ-ізоферментів

ссавців,

3β-гідроксистероїд-дегідрогенази.

Ці

ферменти приймають участь в метаболізмі 3β-гідроксистероїду, і, таким
чином, модулюють активність ферментів, що приймають участь в обміні
стероїдних гормонів, в першу чергу Тс [149].
На сьогодні запропоновано декілька теорій, які пояснюють механізми
впливу ФЕ на рівень стероїдних гормонів. Припускають, що ізофлавони
можуть змінювати рівень циркуляції Е2 і Тс, впливаючи на глобулін, що
зв’язує статеві гормони (ГЗСГ). За однією з теорій, ізофлавони можуть
пригнічувати зв’язування естрогенів або андрогенів з глобуліном, що зв’язує
статеві гормони (ГЗСГ), та, тим самим, призводити до підвищення рівня
вільно циркулюючих гормонів. За іншою теорією ізофлавони здатні
посилювати синтез ГЗСГ, що й призводить до зниження рівня вільно
циркулюючих гормонів. Дослідження in vitro показали, що геністеїн в
концентрації більше 5мкмоль (менше 135 мкг/л) підвищує синтез ГЗСГ. У
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той же час, результати впливу ізофлавонів на синтез ГЗСГ, що були отримані
у різних дослідженнях на людях, які вживали ФЕ, не завжди співпадають з
результатами досліджень in vitro. Такі дослідники як Balk та співавт. провели
аналіз даних п’яти експериментів по визначенню рівня Тс у здорових
чоловікі після споживання соєвого білка та зазначили, що ці результати
мають суперечливий, недостатньо якісний та адекватний характер [150, 151].
В той же час, результати досліджень на тваринах достатньо однорідні та
свідчать про негативний вплив ФЕ на чоловічу репродуктивну систему [152].
Показано, що самці норок, батьки яких отримували надлишок геністеїну у
преконсумаційний період та впродовж вагітності, мали менший рівень
дигідротестостерону (ДГТ) у сироватці, ніж контрольні тварини [153].
Фітоестрогени здатні порушувати рецепцію ендогенних естрогенів
гормоночутливими

клітинами

гіпоталамусу

внаслідок

інтенсивного

зв’язування з ними. Також вони здатні впливати на транскрипцію та
проліферацію клітин, модулюючи активність ферментів і передачу сигналів
та виявляти антиоксидантну активність [154]. Присутність сполук, здатних
зв’язуватись з ER в критичні періоди розвитку, може спричиняти порушення
статевої диференціації та викликати поведінкові розлади у тварин обох
статей.
Прогресуюче

погіршення

репродуктивної

функції,

збільшення

патології у чоловіків за останні 50 років є тривожною тенденцією [155], в яку
вносять свій вклад надлишок ФЕ в раціоні матері та немовляти,
психоемоційний стрес, що є надзвичайно поширеними в сучасних соціальних
умовах. Хоча соєві молочні суміші вживають вже більше 50 років, мало
уваги звертається на те, що при цьому в крові дітей концентрація
циркулюючих ізофлавонів у 13000-22000 разів перевищує концентрацію Е2 в
плазмі крові в ранньому житті [156]. Дослідники вважають, що такі зміни
можуть

вносити

суттєвий

внесок

у

процеси

зменшення

кількості

сперматозоїдів, зміни репродуктивної функції та зниження фертильності,
появу аномалій розвитку репродуктивної системи, збільшення випадків раку
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молочних залоз, яєчників, шийки матки, простати та сім’яників, розлади
імунної системи, неврологічні ефекти [157]. Цілком можливо, що такі
поширені явища як пандемія хвороб обміну речовин, зокрема, цукрового
діабету та ожиріння, депресивні розлади теж можуть бути пов’язані з дією
цих чинників у критичні періоди онтогенезу організму [158], хоча ці питання
досліджені недостатньо.
Практично зовсім не досліджено питання про наслідки сумісної дії
стресу та надмірної фітоестрогенізації на ранніх етапах онтогенезу.
Показано, що вживання самкою щура під час вагітності та лактації
бісфенола А, що має естрогенподібну дію, призводить до зміни функції вісі
гіпоталамус-гіпофіз-надниркові залози у дорослих нащадків у покої та
відповіді на гострий стрес і ці зміни мають статеві особливості [159]. Автори
роблять висновок, що вплив бісфенолу А може сприяти зростанню
чутливості організму до стресових розладів. При дослідженні строкових та
віддалених наслідків впливу емоційного стресу впродовж першого місяця
життя у щурів групою авторів було показано, що у самок на 22 добу життя
(д. ж.) та у дорослих концентрація кортикостерону в крові була нижче норми,
тоді як у дорослих самців – перевищувала норму [160]. При дії емоційного
стресу на тлі згодовування суміші ФЕ або Е2 рівень кортикостерону у самців
не відрізнявся від норми, а у самок – був майже на рівні контролю. Однак,
механізми впливу, як окремої, так і сумісної дії даних чинників на
гуморальну регуляцію та спрямованість метаболічних процесів залишаються
не дослідженими та потребують подальшого ретельного вивчення.
Проведений аналіз літературних джерел показав, що насьогодні пошук
причин зниження плідності чоловіків є актуальною медичною проблемою.
Наявні наукові дослідження свідчать на користь того, що однією з таких
проблем може бути порушення програмування розвитку у критичні періоди
онтогенезу як у період гестації, так і на ранній стадії неонатального періоду.
Загально визнано, що стрес у перинатальний період порушує статеву
диференціацію мозку, позначаючись на стані репродуктивної функції
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дорослих нащадків. Процес статевої диференціації мозку також може
змінюватися внаслідок наявності в материнському молоці фітоестрогенів, які
здатні імітувати дію ендогенних естрогенів та зв’язуватись з рецепторами
естрогенів. Враховуючи прогресивне зниження чоловічої фертильності, в
яку, згідно різноманітним джерелам роблять свій внесок надлишок ФЕ в
раціоні матері та психоемоційний стрес, що обумовлено на сьогодні
надзвичайною розповсюдженістю цих явищ у суспільстві, розуміння
механізмів впливу даних чинників на організм може стати підґрунтям для
заходів профілактики. Це буде сприяти зменшенню частоти чоловічої
гіпофертильності, що є актуальним завданням сучасної біології та медицини.
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РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Усі дослідження проводилися відповідно до національних «Загальних
етичних принципів експериментів на тваринах» (Україна, 2001) [161],
узгоджених з положеннями «Європейської конвенції про захист хребетних
тварин, які використовуються для експериментальних та інших наукових
цілей» (Страсбург, 1985) [162].
2.1. Характеристика експерименту
У роботі було використано 212 статевозрілих щурів різної статі
популяції Вістар віком десять місяців − нащадків інтактних самок та самців
із

віварію

ДУ

ім. В. Я. Данилевського

«Інститут
НАМН

проблем
України».

ендокринної
Тварини

патології

утримувалися

у

стандартних умовах віварію при природному освітленні та раціоні,
рекомендованому для даного виду тварин, та питному режимі ad libitum
[163].
Експерименти проводили переважно у зимово-літній період (лютий –
червень). Враховуючи добові ритми фізіологічних процесів гіпоталамогіпофізарно-надниркової системи маніпуляції з тваринами (стресування,
зважування, декапітацію) здійснювали від 9 до 11 год натще.
Для виконання поставлених завдань одну частину щурят під час
молочного вигодовування піддавали дії емоційних стимулів за моделлю
«maternal separation stress» та «clean bedding» у так званий період відносної
нечутливості надниркових залоз до стресорних чинників. У подальшому такі
тварини утворювали групу з назвою «Стрес». Інша частина щурят
отримувала з молоком матері надлишок суміші ФЕ шляхом додавання до
корму їх матерів біологічно активної домішки, багатої на ФЕ. Ці тварини у
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подальшому входили до групи з назвою «Фітоестрогени» (група «ФЕ»).
Решта нащадків зазнавали дії емоційного стресу на тлі надходження з
молоком надлишку ФЕ і у подальшому утворювали групу з назвою
«Стрес+ФЕ». Нащадків групи з назвою «Інтактний контроль» утримували в
тих же умовах.
Інтактні самки ♀

Нащадки

Інтактні самці ♂

Матері з нащадками
Емоційний стрес матері
та нащадків 3 по 15 д. ж.
відокремлення кожного з
щурят від виводку й
матері та експозиції
останньої до запаху
"чужого" самця на 15 хв

Згодовування
ФЕ, у дозі 100
мг/кг маси тіла
матері 3 по 21
добу лактації

Одночасна
дія Інтактні тварини
емоційного
стресу
матері та нащадків
нащадків
і
згодовування ФЕ

На 30 добу життя щурят відокремлювали від матері і дорощували до 10-ти місячного віку
Група «Стрес»
Група «ФЕ»
Група «Стрес+ФЕ»
«Інтактні
«Інтактні
саці»
самки»

Рис. 1.1. Схема експерименту

На 30 добу життя щурят відокремлювали від матері і самців усіх груп
дорощували до 10 місячного віку, коли в них досліджувалася репродуктивна
функція за такими характеристиками як статева поведінка, фертильність,
стан сперматогенезу. Також до 10 місячного віку дорощували самок групи
інтактний контроль, які утворювали відповідну референтну групу при
дослідженні гормонально-метаболічних показників.
Щурів-самців зважували натще та виводили з експерименту шляхом
швидкої декапітації без використання наркозу для запобігання впливу на
рівень статевих гормонів [164]. На автопсії проводився візуальний огляд
внутрішніх органів. Вилучали та зважували органи репродуктивної системи,
надниркові залози, тимус, гіпофіз, визначалася їх маса. Для біохімічних
досліджень під час автопсії були зібрані зразки сироватки крові, тканини
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печінки та сім’яників тварин. Сім’яники для гістологічних досліджень
фіксувалі в 10 % розчині нейтрального формаліну.
У сироватці крові та 10 % гомогенатах печінки і сім’яників визначали
концентрацію загального білка, сечовини, загального холестерину (ЗХС), ТГ,
ХС ЛПВЩ, вільного аргініну, сумарного вмісту нітрит- та нітрат-аніонів,
загального Тс, Е2 та активність ферментів АЛТ і АСТ.
Стан

репродуктивної

функції

оцінювали

за

показниками

сперматогенезу (спермограма суспензії епідидимальних сперматозоїдів та
дані світлової мікроскопії зрізів сім’яників), статевої поведінки, фертильності
(здатність запліднити рецептивну самку) та плідності за інтегральним
показником репродуктивного потенціалу Фі (потенційна кількість живих
нащадків).
2.2. Методика експерименту
Для одержання нащадків були відібрані інтактні самки з 4-5 добовим
естральним циклом, які були спаровані з інтактними самцями. За 1-2 доби до
пологів вагітних самок розсаджували в окремі клітки і випадковим чином
розподіляли на групи: «Інтактний контроль», «ФЕ», «Стрес», «Стрес+ФЕ».
День пологів вважали першим днем життя щурят, наступної доби за
потребою проводили нормування чисельності щурят у гнізді до восьми
тварин, переважно самців. Починаючи з третьої доби життя у тварин
моделювали вплив різних чинників. З 30 доби нащадків відокремлювали від
матері і утримували відповідно статі в окремих клітках.
Групу «Інтактний контроль» складали самки та самці щурів, які
утримувались у звичайних умовах віварію.
Модель отримання самців групи Стрес.У групі «Стрес» з третьої по
15 добу життя щурят був відтворений емоційний стрес у матері та нащадків
через відокремлення кожного з щурят від виводку й матері та експозиції
останньої до запаху "чужого" самця. Стресування проводили у першій
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половині дня шляхом висаджування самки-матері на 15 хв у клітку, де до
цього знаходились "чужі" самці. В цей час щурята викладалися поодинці на
чисту підстилку з підтриманням відповідної температури [128]. Після
закінчення тесту контролювалася поведінка самки та щурят.
Модель отримання самців групи фітоестрогени. Самкам групи «ФЕ» з
третього по 21 день лактації згодовували біологічно активну домішку, багату
на ФЕ, у дозі 100 мг/кг маси тіла (м. т.) матері. Використовували домішку
Genistein Soy Complex isoflavone-rich (Soylife, USA) з відносним вмістом
ізофлавонів (у перерахунку на індивідуальні аглікони): дайдзеїну 60 %,
гліцитеїну 22 %, геністеїну 18 % [165]. Дозу розраховували за так званим
«геністеїновим еквівалентом», який показує умовну естрогенну активність
різних біофлаваноїдів відносно зазначеної активності геністеїну [166].
Величину необхідної наважки препарату контролювали щотижня відповідно
до маси самки-матері. Доза 100 мг/кг була обрана з урахуванням того, що
вона дорівнює максимально безпечній дозі (NOAEL) за показниками
токсичності для матерів та розвитку ембріонів [167].
Модель комплексного застосування стресу та фітоестрогенів. У
групі «Стрес+ФЕ» тварини зазнавали одночасного впливу стресу та ФЕ, як
це описано для груп «Стрес» та «ФЕ».
2.3. Методи дослідження
В процесі виконання роботи були проведені фізіологічні, цитологічні,
гістологічні, біохімічні, імуноферментні, статистичні методи дослідження.
Фізіологічні методи дослідження. Статеву поведінку у піддослідних
самців досліджували в парному 15 хв. тесті з оваріектомованою рецептивною
самкою у присмерковий час. Досліджуваних тестів було чотири, з яких три –
навчальні, де самці набували досвіду (один раз на тиждень), а четвертий –
брався для аналізу. У тесті з рецептивною самкою визначали кількість
наближень самця до самки, кількість садок, інтромісій та еякуляцій. За
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допомогою

механічного

секундоміру

оцінювали

часові

показники:

латентність садки, інтромісії, еякуляції, розраховували тривалість постеякуляторного інтервалу, коефіцієнт садки/інтромісії. Дослідження статевої
поведінки самців щурів виконувались спільно з к. б. н. Н. П. Смолєнко.
Оваріектомію самок щурів, які були задіяні у парних тестах при
вивченні статевої поведінки самців, проводили під тіопенатовим наркозом,
після якої впродовж 16 діб вивчали на мікроскопі «Біолам» цитологію
вагінальних мазків для верифікації стадії спокою.
Рецептивність у оваріектомованих самок викликали послідовним
уведенням олійних розчинів Е2 дипропіонату (10 мкг на щура, підшкірно) за
48 годин та прогестерону (500 мкг на щура, підшкірно) за 4-5 годин до тесту.
Фертильність

самців

визначали

за

результатами

парування

(протягом восьми діб) з інтактними здоровими самками, які мали регулярний
чотирьох-п’ятиденний естральний цикл. Співвідношення самок до самців
складало 3:1. Першою добою вагітності вважали день знаходження
сперматозоїдів у вагінальних мазках самок. Розраховували у відсотках індекс
запліднення (як відношення кількості запліднених самок до кількості самок у
групі) та індекс вагітності (як відношення кількості вагітних самок до
кількості запліднених). Самок знеживлювали на 20 добу вагітності під
тіопенатовим наркозом, вилучали яєчники, в яких підраховували кількість
жовтих тіл вагітності, а в матці – кількість місць імплантації та живих плодів.
Визначали рівень передімплантаційних, післяімплантаційних та загальних
внутрішньоутробних втрат [167].
За результатами парування з інтактними самицями розраховувався
інтегральний показник середньої реалізованої плідності (фертильності)
самців (і) та його похибка (± Sі) 168. Для цього, використовуючи реальні
показники досліду, проведеного за стандартною схемою, вираховували потенціальну кількість нащадків, яку може народити одна самка, що спаровувалася з самцем, підданим дії досліджуваних чинників за формулою. Дослідження фертильності самців виконувались спільно з к. б. н. Е. Є. Чистяковою.
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Цитологічні методи дослідження. Стан сперматогенезу досліджували
за показниками суспензії епідидимальних сперматозоїдів. Для цього спермії
отримували із розрізаної хвостової частини епідидиміса шляхом їх
вимивання впродовж двох хвилин у 2 мл 0,9 % розчину хлориду натрію
(NaCl). Визначали кількість епідидимальних сперміїв в 1 мл суспензії, їх
рухливість та відсоток патологічних форм за загальноприйнятою методикою,
використовуючи камеру Горяєва та світловий мікроскоп Біолам. Рухливість
гамет виражали як відсоток рухливих клітин (на 200 досліджених сперміїв),
відсоток аномальних форм визначали на 200 досліджених клітин, беручи до
уваги форму головки, шийки, середньої та хвостової частини зрілого
сперматозоїда, а також наявність цитоплазматичних крапель навколо головки
та хвоста сперміїв як ознаку їхньої незрілості. Розраховували концентрацію
морфологічно нормальних клітин СN за формулою 169.
Гістологічні

методи

дослідження.

Визначення

кількісних

характеристик сперматогенезу проводили за допомогою морфометричної
оцінки стану сім’яродного епітелію [170]. Після фіксації у 10 % розчині
формаліну зразки сім’яників підготовлювали до подальшого світлооптичного
дослідження за стандартними, прийнятими у морфології, методами [171].
Мікроскопію (об’єктив 20, окуляр 10,0 х 200) і фотографування препаратів
здійснено на мікроскопі Micros 400 (Austria), доукомплектованого цифровим
фотоапаратом Nikon Cool Pix 4500. Фотографування проведено в системі
Aver Media, фотознімки обробляли на комп'ютері Pentium 2,4GHz за
допомогою програми Nikon Viw 5. Дослідження виконувались спільно з
к. б. н. Ю.Б. Лар’яновською.
Біохімічні дослідження. Для проведення біохімічних досліджень в
сім’яниках та печінки готувався 10 % гомогенат у 0,9 % розчині NaCI.
Концентрацію ТГ та ЗХС визначали колориметричним методом
комерційними наборами фірми СпайнЛаб (Україна): «Тригліцериди − «СпЛ», «Холестерин – «Сп-Л» з утворенням кольорового розчину, оптичну
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густину якого визначали при  (довжині хвилі) − 506 нм. Розрахунок
концентрації ТГ та ЗХС проводили за прийнятими формулами [172].
Концентрацію сечовини визначали уреазним методом за допомогою
стандартного набору ТОВ НВП «Філісіт-Діагностик» (Україна) при
 − 570 нм. Розрахунок концентрації сечовини проводили за відповідною
формулою [173]
Активність ферментів АЛТ та АСТ визначали за допомогою
стандартних наборів ТОВ НВП «Філісіт-Діагностик» (Україна) методом
Райтмана-Френкеля з утворенням кольорового розчину, оптичну густину
якого вимірювали при  − 500 нм. Активність ферментів визначали по
калібрувальному графіку піровинограднокислого натрію концентрацією
2,0 ммоль/л.
Вміст ХС ЛПВЩ визначали за допомогою набору реактивів фірми
«Диакон-ДС» (Росія): «Холестерин ЛПВП-ФС» при  − 480 нм на
спектрофотометрі СФ-26. Розрахунок концентрації ХС ЛПВЩ проводили за
відповідною формулою [174]
Загальний вміст стабільних метаболітів циклу азоту − NОх
визначали за допомогою реакції Грина, що заснована на взаємодії NОх з
реактивом Гриссу та утворенні кольорового розчину [175]. Оптичну густину
визначали при λ − 546 нм. Концентрацію NОх в сироватці крові та гомогенаті
органів визначали по калібрувальному графіку 0,1 % розчину нітриту натрію
(NaNO3).
Концентрацію вільного аргініну визначали за методом, заснованим
на реакції взаємодії аргініну гідрохлориду зі спиртовим розчином α-нафтолу
та гіпобромного реактиву з утворенням кольорового розчину, оптичну
густину якого вимірювали при λ − 500 нм [176]. Вміст аргініну визначали по
калібрувальному графіку 0,1 % розчину аргініну гідрохлориду.
Концентрацію загального

білка

визначали методом Лоурі в

модифікації Міллера, що заснований на здатності циклічних амінокислот
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триптофану та тирозину, а також поліпептидних ланцюгів у комплексі з
міддю відновлювати реактив Фоліна та утворювати кольоровий розчин,
оптичну густину якого вимірюють при λ − 550 нм. Концентрацію білка в
сироватці крові та гомогенаті органів визначали по калібрувальному графіку
розчину бичого сироваточного альбуміну [177, 178].
Імуноферментне дослідження концентраціі стероїдних гормонів.
Рівень стероїдних гормонів (Е2 та Тс) у сироватці крові щурів, гомогенатах
органів сім’яників та печінки визначали за допомогою тест-наборів для
імуноферментного аналізу фірми «Хема» (Росія). Вимірювання проводили на
ІФА-аналізаторі Stat FAX-2100. Попередньо для визначення концентрації
стероїдних гормонів Е2 та Тс в тканинах готували 10 % гомогенат та
проводили подвійну екстракцію гормонів спиртово-ефірною сумішшю й
висушували. Отриманий сухий осад розчиняли у фосфатно-сольовому буфері
(PBS) рН −7,4 та зберігали до аналізу при мінус 18°С не більше семи діб.
Біохімічні показники в органах розраховані на грам сирої тканини.
2.4. Статистична обробка отриманих результатів
Відповідність розподілу дат у вибірці закону нормального розподілу
перевіряли

з

використанням

критерію

W Шапіро-Вілка,

результати

представлено як середнє арифметичне ( х ) та його похибка (± S х ). Кількість
спостережень або зразків представлено як (n). Одиницею розрахунку при
обчисленні даних про перебіг вагітності самки або про розвиток нащадків
була вагітна самка або один приплід. Ці дані представлено як середнє
арифметичне зважене та його похибка (W – кількість самок або приплодів у
групі). При проведенні кількох серій експерименту (дослідження спермограм
у неонатально обтяжених самців) дані представлено аналогічно (W –
кількість

повторів

експерименту).

Результати

груп

«Стрес»,

«ФЕ»,

«Стрес+ФЕ» порівнювали з даними тварин двох референтних груп того ж
віку – Інтактний контроль-самці та Інтактний контроль-самки за допомогою
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пакету аналізу програм Excel 2003 та Statistika 6.0. Перевірку нульової
гіпотези про відсутність різниці між групами проводилась із застосуванням
параметричних та непараметричних методів, а саме: при порівнянні двох
груп використовували U-критерій Манна-Вітні, а кількох груп – критерій Q
Дана [179]. Значущість розбіжностей відносних показників (%) між групами
оцінювали за критерієм χ2. Різницю між групами вважали статистично
значущою при р < 0,05.
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РОЗДІЛ 3
СТАТЕВІ ВІДМІННОСТІ ГОРМОНАЛЬНО-МЕТАБОЛІЧНОГО ОБМІНУ
10-МІСЯЧНИХ САМЦІВ ТА САМОК ЩУРІВ, ЩО РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ ЯК
РЕФЕРЕНТНІ ГРУПИ

З метою удосконалення існуючих методів лікування захворювань
сучасна медицина значну увагу приділяє особливостям їхнього патогенезу та
перебігу у чоловіків та жінок. Це стосується також питань ранньої
діагностики та лікування хвороб [180, 181]. Тобто, набуває важливості
врахування різниці між здоровими особинами різної статі, яка значною
мірою визначена дією статевих гормонів під час початкових етапів
онтогенезу та критичних періодів статевої диференціації [105, 182].
Відомо, що здорові самці та самки лабораторних тварин достатньо
значуще відрізняються один від одного за гормональними та біохімічними
показниками, інколи у 1,5-3 рази та більше [183, 184]. Однак, у доступній
науковій літературі недостатньо чітких доказових свідчень щодо показників
стану білкового й ліпідного обміну, активності головних ферментів білкового
обміну (АЛТ, АСТ), а ті, що є, переважно мають історичний інтерес. З огляду
на

відсутність

сучасних

референтних

значень

фізіологічної

норми

біохімічних параметрів та з метою осучаснення наукових знань та
конкретизаціїї

статевих

відмінностей

метаболічних

показників

у

статевозрілих самців та самок лабораторних щурів, у сироватці крові,
тканинах печінки та гонад було визначено концентрацію статевих гормонів,
показники білкового та ліпідного обміну, активність ферментів АЛТ та АСТ.
Як маркер оксидативного (нітрозивного) стресу визначався вміст стабільних
метаболітів циклу оксиду азоту (NOx).
Установлено, що у інтактних самців вміст Тс більше, ніж у самок: у
крові – майже у 3,4 рази, а в печінці – майже у два рази (табл. 3.1, 3.2).
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Таблиця 3.1
Біохімічні показники сироватки крові інтактних тварин, ( X ± S x )
Показник, кількість спостережень
Загальний білок, мг/мл; n=12
Сечовина, ммоль/л; n=12
АЛТ, мккат/л; n=12
АСТ, мккат/л; n=12
Вільний аргінін, мкмоль/л; n=12
Сумарний вміст (NOx), мкмоль/л; n=12
Тригліцериди, ммоль/л; n=12
Загальний холестерин, ммоль/л; n=12
Холестерин ліпопротеїдів високої
щільності, ммоль/л; n=12
Загальний тестостерон, нмоль/л; n=6
Естрадіол, пмоль/л; n=6
Тс/Е2, х10-3; n=6

Група
самці
129,87±1,85
4,12±0,09
0,21±0,01
0,22±0,01
370,96±12,41
0,14±0,01
1,04±0,02
2,28±0,05

самки
160,91±5,09 а)
2,63±0,18 а)
0,14±0,01 а)
0,33±0,01 а)
319,76±4,89 а)
2,19±0,04 а)
2,10±0,08 а)
4,11±0,08 а)

0,55±0,01

1,33±0,02 а)

18,90±1,16
24,20±0,58
0,79±0,06

5,6±0,30 а)
64,59±1,76 а)
0,09±0,01 а)
Таблиця 3 .2

Біохімічні показники гомогенату печінки інтактних тварин, ( X ± S x )
Показник, кількість спостережень

самці
388,47±3,14
21,93±0,55
2,66±0,13
3,13±0,12
2,69±0,10
5,68±0,10
2,19±0,13
4,21±0,05

Група

самки
253,73±5,15 а)
29,57±0,30 а)
1,50±0,03 а)
0,97±0,02 а)
4,80±0,08 а)
3,73±0,15 а)
4,40±0,10 а)
8,49±0,05 а)

Загальний білок, мг/г; n=12
Сечовина, ммоль/г; n=12
АЛТ, мккат/г; n=12
АСТ, мккат/г; n=12
Вільний аргінін, ммоль/г; n=12
Сумарний вміст (NOx), мкмоль/г; n=12
Тригліцериди, ммоль/г; n=12
Загальний холестерин, ммоль/г; n=12
Холестерин ліпопротеїдів високої
1,80±0,08
3,68±0,14 а)
щільності, ммоль/г; n=12
Загальний тестостерон, нмоль/г; n=6
2,22±0,21
1,06±0,01 а)
Естрадіол, пмоль/г; n=6
0,20±0,00
0,36±0,01 а)
Тс/Е2, х10-3 n=6
11,21±1,08
2,94±0,08 а)
Примітка. а) – статистично значуще відносно інтактних самців (р < 0,05)
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Концентрація Е2 у самців, навпаки, була меншою: в сироватці крові −
втричі, а в печінці – майже у два рази порівняно з інтактними самками, що
відповідає даним літератури [105]. При розрахунку співвідношення Тс/Е2, як
показника абсолютної або відносної андрогенізації (естрогенізації) організму,
виявлено, що у самців він вище, ніж у самок: в сироватці крові − майже в 9
разів, а в печінці − майже у 4 рази (див. табл. 3.1, 3.2).
Статеві гормони (андрогени та естрогени) задіяні у процесах регуляції
білкового та ліпідного обміну, що визначає їх різницю у особин різної статі.
Проведене дослідження показало, що вміст ТГ, ЗХС та ХС ЛПВЩ в
сироватці крові та печінці інтактних самців у два рази менший, ніж у
інтактних самок (див. табл. 3.1, 3.2), що відповідає даним літератури [105].
При визначенні концентрації загального білка у крові було виявлено,
що у самців його рівень менший, ніж у самок в 1,5 рази (див. табл. 3.1).
Потрібно відмітити, що в доступній літературі даних стосовно концентрації
загального білка у тварин потрібної вікової групи не знайдено. Однак відомо,
що у чоловіків у віці від 35 до 59 років вміст загального білка в сироватці
крові нижче, ніж у жінок [185, 186]. Дана вікова група людей відповідає
віковій групі наших тварин (вік 10 місяців) [187]. У печінці концентрація
загального білка у самців була в 1,5 рази вище, ніж у самок, що імовірніше,
пояснюється здатністю Тс посилювати протеїновий синтез в цьому органі
(див. табл. 3.1, 3.2). Можливо, саме тому рівень гормону в печінці також
вище у порівнянні з інтактними самками.
Дослідження активності трансфераз, як показників інтенсивності трансамінування, показало, що у самців активність АЛТ вище: в сироватці крові −
на 35 %, а в гомогенаті печінки – на 44 % (див. табл. 3.1, 3.2). Останній
результат узгоджується з даними літератури [105]. Активність АСТ у
сироватці крові у самців виявилась нижчою на 49 %, а в гомогенаті печінки −
вищою на 70 %, ніж у самок. Це співпадає з більшою концентрацією
загального білка в цьому органі.
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Визначення

концентрації

сечовини

як

маркера

інтенсивності

катаболізму білків показало, що у самців цей показник у сироватці крові
вище на 35 %, а в гомогенаті печінки − нижче на 34 %, ніж у інтактних самок
(див. табл. 3.1, 3.2). Така різниця, можливо, пов’язана з підвищеною
активністю ферментів циклу сечовини в печінці самців та прискореним
виведення азотистих продуктів розпаду білків з кровообігу. Це, у свою чергу,
пояснює меншу концентрацію загального білка в сироватці крові.
Концентрація вільного аргініну у сироватці крові самців вище на 14 %,
а в печінці нижче на 44 %, ніж у самок. Можливо, це пов’язано з статевими
особливостями використання даної амінокислоти на метаболічні потреби
організму – прискорений білковий синтез у самців, утворення гістонових
білків та сперми, які багаті на вміст аргініну (див. табл. 3.1, 3.2).
Рівень NOх у сироватці крові самців у 16 разів менший, ніж у самок.
Дослідники припускають наявність зв’язку цього факту з особливостями
метаболічних процесів та відповідним складом гормонів. Адже за даними
I. C. Villar та співавтори (2008) саме естрогени здатні до стимулюючого
ефекту по відношенню до синтезу та секреції NO [188]. Однак, у печінці концентрація NO виявилась на 35 % вищою, ніж у самок. Можливо, це пов’язано
зі взаємною конкуренцією ферментів аргінази та NOS-синтаз за субстрат
аргінін як попередника утворення оксиду азоту та сечовини в печінці. Тому
стає зрозумілим менший рівень сечовини в цьому органі (див. табл. 3.1, 3.2).
Слід зазначити, що повідомлення у науковій літератури про статеві
відмінності вмісту NO як у сироватці крові, так і в різних органах
суперечливі. Так, H. Zhang й L. Shu (2013) показали, що рівень NO в
сироватці крові у осіб чоловічої статі вище, ніж у жінок [189]. Однак за
даними М. Мажитової та Д. Теплого (2010) його рівень у самців щурів є
меншим у порівнянні з самками [190]. За даними Х. Каримова зі
співавторами (2006) вміст NO у самців щурів в легенях майже в 1,5 рази
нижчий, а в печінці майже в два рази вищий, ніж у самок. Однак, в мозку
різниці між самками та самцями не знайдено [191].
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Таким чином, характер білкового та ліпідного обміну, а також
інтенсивність утворення стабільних метаболітів циклу оксиду азоту у
інтактних самців та самок щурів віком 10 місяців відрізняється. У самців як у
печінці, так і в сироватці крові показники ліпідного обміну (концентрація
ЗХС, ТГ, ХС ЛПВЩ) вдвічі менші, ніж у самок. Однак рівень білкового
синтезу у самців в печінці вище, що характеризується підвищеним вмістом
загального білка та активністю трансаміназ АЛТ та АСТ. Більш висока
активність NOS-синтаз в печінці самців обумовлює меншу концентрацію
вільного аргініну і сечовини та підвищений рівень NO, що пов’язано з
анаболічним ефектом Тс. У крові ці показники мають протилежну
направленість крім активності АСТ, яка нижче, ніж у самок. У самок
спостерігається підвищена активність ферментів циклу сечовини в печінці та
NOS-синтаз у крові, що супроводжується нижчою швидкістю виведення
білкових продуктів розпаду із кровообігу та високим рівнем оксиду азоту в
крові у порівнянні з самцями.
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РОЗДІЛ 4
СТАН РЕПРОДУКТИВНОЇ СИСТЕМИ ДОРОСЛИХ САМЦІВ
ЩУРІВ, ЩО ЗАЗНАЛИ ДОВГОТРИВАЛОЇ ДІЇ ЕМОЦІЙНОГО СТРЕСУ В
ПЕРІОД МОЛОЧНОГО ВИГОДОВУВАННЯ

Зміна гормонального статусу як самої матері, так й її немовляти у
період молочного вигодовування може порушувати дозрівання систем
нейрогуморальної регуляції, хоча імпринтингові наслідки таких умов для
становлення репродуктивної системи досліджені недостатньо. Зокрема, мало
відомо про наявність та характер гормонально-метаболічних особливостей
таких нащадків. З’ясовування цього питання є доцільним для виявлення
причин та попередження можливих статевих порушень в дорослому віці.
Тому, перший етап нашого дослідження був спрямований на визначення
гормонально-метаболічних показників у самців віком 10 місяців, що
піддавались дії емоційного стресу у ранньому дитинстві.
4.1. Гормонально-метаболічні особливості стресованих під час
молочного вигодовування самців щурів
У нашому експерименті дія емоційного стресу в період молочного
вигодовування

призвела

до

значних

змін

гормонально-метаболічних

показників у дорослих піддослідних самців щурів. При дослідженні
концентрації Е2 в крові було виявлено, що у самців групи «Стрес» його
рівень майже в 1,5 рази вищий, ніж в групі інтактних самців, але в 1,8 рази
нижчий, ніж у інтактних самок (р < 0,05). Така ж спрямованість виявлена й у
тканині сім’яника тварин групи «Стрес»: концентрація Е 2 в 1,5 рази
перевищує таку у самців контрльної групи. У печінці концентрація Е2
виявилась в 1,5 рази меншою порівняно з інтактними самцями, а з
інтактними самками − менше майже в три рази (р < 0,05), (рис. 4.1, 4.2).
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Рис. 4.1. Концентрація естрадіолу в крові:
*- відхилення достовірно щодо інтактних самців (р < 0,05);
# - відхилення достовірно щодо інтактних самок (р < 0,05).

Рис. 4.2. Концентрація естрадіолу в органах у піддослідних тварин:
*- відхилення достовірно щодо інтактних самців (р < 0,05);
# - відхилення достовірно щодо інтактних самок (р < 0,05).
Тобто,

змодельований

емоційний

стрес

став

причиною

гіперестрогенізації самців у дорослому віці (за показниками концентрації Е2
у крові, сім’яниках). Водночас менший вміст Е2 в печінці цих тварин
порівняно з нормою може свідчити про меншу щільність рецепторів до Е2
або більш швидкий метаболізм гормону. Оскільки попередником Е2
являється Тс, рівень якого виявився значно нижчим як в сироватці крові, так і

71
в

органах,

гіперестрогенізацію

можна

пояснити

також

посиленою

ароматизацією попередників андрогенів [192].
Дослідження андрогенного статусу щурів групи «Стрес» показало, що
концентрація Тс в сироватці крові у цих тварин майже втричі менша у
порівнянні з інтактними самцями(р < 0,05), (рис. 4.3).

Рис. 4.3. Концентрація тестостерону у піддослідних тварин:
* - відхилення достовірно щодо інтактних самців (р < 0,05).
Тобто, самці групи «Стрес» за рівнем андрогену не відрізнялися від
інтактних самок. Концентрація Тс в гомогенаті сім’яників самців групи
«Стрес» була в два рази меншою, ніж у самців контрольної групи (див.
рис. 4.3), що може свідчити про порушення інкреторної (синтез та виділення
у кровообіг факторів гуморальної регуляції) функції сім’яників.
Такі гормональні зміни у самців групи «Стрес» скоріше за все пов’язані
зі зменшенням синтезу Тс у сім’яниках та підвищенням активності ароматази
у надниркових залозах та жировій тканині − основних постачальниках
естрогенів у чоловічому організмі [193]. Адже рівень естрогенів у цих тварин
в крові та сім’яниках статистично достовірно збільшився, що є першою
ознакою зсуву метаболічних процесів самців групи «Стрес» у бік фемінізації.
В печінці концентрація Тс у піддослідних самців була в два рази
меншою у порівнянні з інтактними самцями та стала такою, як у інтактних
самок. Оскільки гепатоцити печінки мають на своїй поверхні рецептори до
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статевих гормонів, можна зробити припущення, що зменшення концентрації
андрогену та підвищення естрогену в сироватці крові в основній групі
пов’язано зі зміною кількості та активності відповідних рецепторів у цьому
органі внаслідок імпринтингової дії стресу [194]. Адже відомо, що
підвищений рівень глюкокортикоїдів здатен посилювати дію естрогенів,
активуючи ESR, окремі ділянки яких гомологічні за своєю будовою з кортикостероїдними рецепторами [195]. Дане припущення підтверджується попередніми дослідженнями, які показали, що у дорослих тварин групи «Стрес»
вміст кортикостерону в сироватці крові ((321,8±5,2) нмоль/л) майже на 64 %
вищий, ніж у інтактних самців ((196,5± 12,3) нмоль/л) (р < 0,05) [173].
Розрахунок співвідношення Тс/Е2, що є показником андрогенізації/естрогенізації організму, показав, що у піддослідних самців він менший,
ніж у інтактних: у сироватці крові − в чотири рази, в печінці − в 2,2 рази, у
сім’яниках – майже на 25 % (р < 0,05), (табл. 4.1).
Таблиця 4.1
Показник андрогенізації/естрогенізації (Тс/Е2, х10-3) тварин, (n=6)
( X ± Sx )
Показник

Група
інтактні самці
0,79±0,06
11,21±1,08
56,28±1,67

«Стрес»
0,19±0,01 а),б)
8,42±0,78 а),б)
25,57±1,35 а)

інтактні самки
0,09±0,01 а)
2,94±0,08 а)

Сироватка крові
Гомогенат печінки
Гомогенат сім’яників
Примітки:
а) відхилення достовірно щодо інтактних самців (р < 0,05);
б) відхилення достовірно щодо інтактних самок (р < 0,05).
У

сироватці

крові

та

сім’яниках

зниження

цього

показника

відбувається за рахунок підвищеного вмісту Е2 та меншої концентрації Тс і
свідчить про абсолютну естрогенізацію організму. В печінці у самців групи
«Стрес» зниження співвідношення Тс/Е2 відбувається на тлі як меншої
концентрації Тс, так і Е2. Однак, в даному випадку можна говорити про
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відносну естрогенізацію, оскільки вміст андрогену в цьому органі суттєво
менший (в два рази), ніж естрогену (на 35 %).
На стані ліпідного обміну позначаються концентрації як Е2, так і Тс.
Відомо, що андрогени пригнічують синтез ХС в печінці та змінюють
швидкість його окислення. Ця регуляція може діяти як на стадії його синтезу,
так і катаболізму. Андрогени здатні блокувати активність ключового ензиму
пентозного циклу – глюкозо-6-фосфатдегідрогенази, що призводить до зменшення утворення відновленої форми НАДФ·Н2, яка використовується для
синтезу ТГ, ХС та сечової кислоти й зменшення в крові ХС, ТГ [196 − 198].
Естрогени здатні посилювати ліполіз в жировій тканині. Це, у свою
чергу, призводити до підвищення в крові ТГ [199]. У нашому дослідженні
було виявлено, що у тварин групи «Стрес» вміст ТГ в сироватці крові майже
в два рази вищий в порівнянні з інтактними самцями, тобто, такий же, як у
інтактних самок (рис. 4.4).
Вміст тригліцеридів

Вміст загального холестерину

Рис. 4.4. Показники ліпідного спектру піддослідних тварин:
*- відхилення достовірно щодо інтактних самців (р < 0,05);
# - відхилення достовірно щодо інтактних самок (р < 0,05).
Так само вміст ТГ в печінці тварин основної групи перевищував на
50 % цей показник інтактних самців, хоча був на 26 % меншим, ніж у
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інтактних самок (р < 0,05). В гомогенаті сім’яників тварин основної групи
вміст ТГ майже в два рази менший, ніж у самців інтактної групи.
У сироватці крові та печінці інтактних самців і самок щурів
спостерігається чітка пряма залежність між концентрацією Е2 та ТГ [103]. У
печінці тварин групи «Стрес» ця залежність порушується, оскільки
підвищення вмісту ТГ відбувається на тлі низького рівня Е2. Можливо, це
пов’язано з активацією синтезу ТГ в печінці de novo із ацетил-КоА під час
звичайного розщеплення глюкози гліколітичною системою [200]. Також
відомо, що гіперліпідемія в середовищі навколо клітини призводить до
акумуляції ТГ в нежирових тканинах. Причиною цього є підвищення вмісту
такої жирної кислоти як пальмітинова − основного субстрату β-окислення в
клітині. Надалі жир, що накопичується в тканинах, окислюється в
пероксисомах

з

утворенням

АФК.

Наслідком

цього

є

розвиток

ліпотоксичності та ОС, що підтверджується надфізіологічним вмістом NOх в
сироватці крові та печінці тварин групи «Стрес» (див. нижче). Дані ознаки
спостерігаються при старінні організму. Також відомо, що основними
транспортерами ТГ із печінки в кровообіг є ЛПДНЩ. Тому підвищений вміст
ТГ в сироватці крові може бути пов’язаний із активацією їх виведення у
складі цих молекул.
Низький вміст ТГ в гомогенаті сім’яників тварин основної групи може
бути

наслідком

розвитку

ендотеліальної

дисфункції

та

порушення

метаболізму жирних кислот внаслідок окислювального ушкодження мембран
клітини. Адже відомо, що основною мішенню дії оксидантів є такі
біомолекули як ліпіди та протеїни, які входять до складу плазматичної
мембрани. Також установлено, що стабільної модифікації внаслідок дії
оксидантів зазнають, здебільшого, довгоіснуючі протеїни. Оскільки у
водному середовищі крові, лімфи та міжклітинному просторі ліпіди
знаходяться

у

зв'язаному

стані

з

альбумінами

та

апопротеїнами,

окислювального пошкодження з боку ліпідів зазнають саме ці білки [201].
Тому низький вміст ТГ в крові може бути наслідком нестачі або ушкодження
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білків-транспортерів відповідних ліпідів. Таким чином, у тварин групи
«Стрес» виявлені зміни – підвищений вміст ТГ в сироватці крові та печінці і
низький в сім’яниках – можуть вказувати на ліпотоксичність на тлі ОС.
У щурів групи «Стрес» встановлено зменшення вмісту ЗХС порівняно з
інтактними самцями: в сироватці крові на 24 %, в сім’яниках – у два рази
(р < 0,05), (див. рис. 4.4). З огляду на те, що вміст ЗХС в печінці, де
синтезується переважна його кількість, у тварин основної групи не змінився,
отримані дані щодо зменшення вмісту ЗХС у сироватці та гонадах можна
пояснити посиленням процесів β-окислення жирних кислот та підвищеною
активністю ензимів глюконеогенезу під впливом глюкокортикоїдів, що
спостерігається внаслідок дії неонатального стресу [202].
Відомо, що естрогени стимулюють перетворення ЛПДНЩ в ЛПНЩ,
що призводить до інгібування активності постгепаринової ліпопротеїдліпази, активації лецетинхолестеринацилтрансферази та до підвищення рівня
ЛПВЩ в печінці [203]. Це пояснює те, що у інтактних самців вміст
ХС ЛПВЩ в сироватці крові та печінці у два рази менший, ніж у інтактних
самок. Однак, у тварин групи «Стрес», які відрізняються гіперестрогенією,
вміст ХС ЛПВЩ в сироватці крові та печінці менший (на 62 та 37 %,
відповідно, табл. 4.2).
Таблиця 4.2
Вміст холестерину ліпопротеїдів високої щільності (ммоль/л, г, n=12),
( X ± Sx )
Тканина
Сироватка крові
Гомогенат печінки

Група
інтактні самці
0,55±0,01

«Стрес»
0,21±0,01 а), б)

інтактні самки
1,33±0,02 а)

1,80±0,08

1,14±0,05б)

3,68±0,14 а)

Гомогенат сім’яників
0,27±0,01
0,11±0,00 а)
Примітки:
а) відхилення достовірно щодо інтактних самців (р < 0,05);
б) відхилення достовірно щодо інтактних самок (р < 0,05).
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В сім’яниках рівень ХС ЛПВЩ у самців групи «Стрес» був також
меншим майже в 2,5 рази (див. табл. 3.2). Можливо, це пов’язано з
паралельним зменшенням вмісту ХС в сироватці крові, адже основною
позитивною функцією ЛПВЩ є забезпечення зворотного транспорту ХС в
периферичні тканини та печінку для подальшого катаболізму [204].
Біологічний ефект гормонів здійснюється через їхню взаємодію із
відповідними цитоплазматичними рецепторами після чого цей комплекс
надходить в ядро клітини. Активація відповідних структур хроматину
посилює синтез протеїнів та змінює функціональний стан органу-мішені
[205], що відображається на його біохімічних показниках.
Так, вміст загального протеїну у щурів групи «Стрес» в крові та печінці
був подібним показникам самок, але порівняно з інтактними самцями його
вміст у сироватці був більшим (на 14 %), а у печінці – меншим на 33 %
(р < 0,05). Концентрація загального протеїну в гомогенаті сім’яників також
виявилась нижчою на 14 % відносно інтактних самців (р <0,05),(рис. 4.5).

Рис. 4.5. Вміст загального білка у піддослідних тварин:
*− відхилення достовірно щодо інтактних самців (р < 0,05).
Зміна концентрації протеїну скоріше за все пов’язана з гормональним
зсувом вмісту Тс та Е2 у бік фемінізації та, як наслідок, дефіцитом Тс у групі
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«Стрес». Адже відомо, що Тс має анаболічні властивості та посилює протеїновий синтез в печінці, а при його недостатності ці ефекти зменшуються.
Дефіцит протеїну спостерігається також і в сім’яниках (див. рис. 4.5). Через
те, що всі білки сироватки крові мають печінкове походження, дефіцит білка
в печінці та підвищення його у крові може бути наслідком дещо
прискореного виведення протеїнів у кровообіг (див. рис.4.5). Свою роль в
цьому здатний відіграти збільшений рівень Е2 крові (див. рис. 4.1), оскільки
естрогени регулюють синтез білків плазми в печінці, прискорюють синтез та
виведення білків-транспортерів, в тому числі, ГЗСГ [206]. Зниження вмісту
білка в печінці може бути пов’язано з дефіцитом необхідних амінокислот для
білкового синтезу (наприклад, Ala). Такі припущення базуються на виявленій
меншій активності АЛТ, що створює дефіцит Ala (рис. 4.6).

Рис. 4.6. Активність ферментів аланінамінотрансферази та аспартат
амінотрансферази в сироватці крові піддослідних тварин:
*− відхилення достовірно щодо інтактних самців (р < 0,05);
# − відхилення достовірно щодо інтактних самок (р < 0,05).
Зниження концентрації білка в сім’яниках може бути наслідком
активації його катаболізму, на що вказує підвищений вміст сечовини. Також,
розвиток оксидативного (нітрозивного) стресу у самців групи «Стрес» міг
сприяти білковому протеолізу та, як наслідок, білковому дефіциту в органах
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[207, 208]. Це підтверджується надфізіологічним вмістом NOx в печінці та
сім’яниках та зниженням – аргініну (кров, печінка, сім’яники) (див. нижче).
На порушення протеїнового синтезу вказують зміни активності таких
трансфераз як АЛТ та АСТ. Відомо, що ці ензими приймають участь в
процесі міжмолекулярного переносу аміногруп (транс-амінування) в печінці
з утворенням відповідних альфа-кислот, які є компонентами циклу трикарбонових кислот і приймають активну участь у біосинтезі протеїнів [209].
«Стрес» в період молочного вигодовування у дорослих самців виявив
імпринтинговий ефект, внаслідок чого активність АЛТ в сироватці крові була
майже на 40 % меншою, ніж у контролі та більш подібною до показників
інтактних самок (див. рис. 4.6). У печінці піддослідних самців активність
АЛТ також менша (майже на 60 %), ніж у контролі та на 30 % − ніж у
інтактних самок. У гомогенаті сім’яників активність АЛТ виявилась у два
рази вищою, ніж у інтактних самців (рис. 4.7).

Рис. 4.7. Активність ферментів аланінамінотрансферази та аспартат
амінотрансферази в органах піддослідних тварин:
*− відхилення достовірно щодо інтактних самців, (р < 0,05);
# − відхилення достовірно щодо інтактних самок, (р < 0,05).
Активність транферази АСТ у сироватці крові тварин основної групи
також зменшилась: по відношенню до інтактних самців − майже на 24 %, а
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по відношенню до інтактних самок − на 46 % (див. рис. 4.6). У печінці
піддослідних самців активність АСТ виявилась меншою на 80 %, ніж у
інтактних самців та стала більш подібною до показника інтактних самок, але
статистично достовірно меншою на 37 %. В сім’яниках активність АСТ
відповідала нормі (див. рис. 4.7).
Ще одним показником протеїнового обміну є сечовина. У щурів групи
«Стрес» її концентрація як в сироватці крові, так і в печінці залишилась на
рівні показників інтактних самців (табл. 4.3). Однак, в сім’яниках вміст
сечовини був вищим на 27 %, ніж у контролі, що може бути пов’язано з
дефіцитом UTB-транспортера, який відповідає за виведення сечовини із
сім’яників в кров [210].
Таблиця 4.3
Концентрація сечовини у піддослідних тварин, (ммоль/л, г, n=12)
( X ± Sx )
Тканина
Сироватка крові

інтактні самці

Група
«Стрес»

інтактні самки

4,10±0,11

4,42±0,19 б)

2,63±0,18 а)

Гомогенат печінки
21,93±0,55
20,19±0,43б)
29,57±0,30 а)
Гомогенат сім’яників
11,81±0,32
14,99±0,34 а)
Примітки:
а) відхилення достовірно щодо інтактних самців (р < 0,05);
б) відхилення достовірно щодо інтактних самок (р < 0,05).
Попередником утворення сечовини є амінокислота аргінін, яка
безпосередньо приймає активну участь в протеїновому обміні, а порушення її
метаболізму відбивається й на її концентрації в крові. При визначенні вмісту
аргініну було виявлено, що у щурів групи «Стрес» її рівень менший у
сироватці крові (на 60 %), а в печінці - майже на 44 % в порівнянні з
показниками інтактних самців. Такі зміни можуть свідчити про посилення
експресії відповідних генів ензимів NOS з утворенням NO, оскільки вміст
сечовини у сироватці крові та печінці залишився на рівні норми. Це
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припущення підтверджується тим, що у тварин групи «Стрес» було виявлено
статистично достовірне підвищення концентрації NOх в сироватці в 4,4 рази,
а в печінці – в 1,5 рази у порівнянні з показниками інтактних самців. Однак, у
гомогенаті сім’яників вміст вільного аргініну та NO був меншим майже у два
рази, що, можливо, пов’язано з розвитком ендотеліальної дисфункції, яка
виникла на тлі хронічного ОС (табл. 4.4).
Таблиця 4.4
Вміст вільного аргініну та (NOх) у піддослідних щурів, (n=12), ( X ± S x )
Показник
Вільний аргінін,
мкмоль/л
NOx, мкмоль/л
Вільний аргінін,
ммоль/г
NOx, мкмоль/г

Група
інтактні самці
«Стрес»
сироватка крові
370,96±12,41

146,69±2,83а),б)

інтактні самки
319,76±4,89 а)

0,14±0,01
0,61±0,01 а),б)
гомогенат печінки

2,19±0,04 а)

1,51±0,08 а), б)

4,80±0,08 а)

5,68±0,10
8,50±0,07 а), б)
гомогенат сім’яників

3,73±0,15 а)

2,69±0,10

Вільний аргінін,
4,59±0,13
2,78±0,04 а)
ммоль/г
NOx, мкмоль/г
2,53±0,02
1,38±0,11 а)
Примітки:
а) відхилення достовірно щодо інтактних самців (р < 0,05);
б) відхилення достовірно щодо інтактних самок (р < 0,05).
Таким чином, статева диференціація, яка охоплює не тільки органи
самої статевої сфери, але й увесь організм в цілому, може бути порушена
внаслідок дії такого розповсюдженого фактора, як стрес. У самців групи
«Стрес»

за

дослідженими

гормонально-метаболічними

показними

відбувається абсолютне (кров, сім’яники) та відносне (печінка) зменшення
фізіологічних статевих відмінностей. Це могло відбитися на стані
сперматогенезу, що й визначило наші подальші дослідження.
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4.2. Стан сперматогенезу у стресованих самців щурів
Нами встановлено, що внаслідок неонатального обтяження у дорослих
самців групи Стрес параметри спермограми суттєво відрізнялись від
показників інтактних тварин. Виявлено майже дворазове зменшення
концентрації статевих клітин (табл. 4.5), що, можливо, пов’язано з
порушенням інкреторної функції сім’яників та дефіцитом Тс (рис. 4.3). Це
узгоджується з даними літератури про порушення сперматогенезу в таких
випадках, принаймні його андроген-залежних стадій [211].
Таблиця 4.5
Показники спермограми суспензії епідидимальних сперміїв піддослідних
самців щурів, (n=12) ( X ± S x )
Група
інтактні самці
«Стрес»
Концентрація, млн/мл
77,2±1,4
43,2±3,3 а)
Рухливі сперматозоїди, %
83,4±1,7
61,5±4,4 а)
Патологічні форми, %
17,6±0,7
39,3±2,5 а)
Морфологічно нормальні форми, млн/мл
63,6±1,1
26,6±2,6 а)
Примітка. а) - відхилення достовірно щодо інтактних самців (р < 0,05).
Показник

Однак у самців цієї групи також спостерігаються ознаки порушення
про-/антиоксидантого

балансу

та

розвитку

хронічного

ОС.

Значне

підвищення вмісту NOх (в сироватці крові, печінці) та зниження вмісту
аргініну (як у сироватці крові, так і в органах), що виявлено у групі «Стрес»,
є ознакою стану хронічного нітрозивного стресу (див. табл. 4.4).
Необхідно зазначити, що оксид азоту в клітинах може синтезуватися не
тільки de novo з аргініну, але й шляхом реутилізації за допомогою нітрит- та
нітратредуктаз із нітритів та нітратів за умов високих концентрацій кисню
[212]. Зниження вмісту вільного аргініну та NO є ознаками патології судин в
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сім’яниках. Адже результати багатьох досліджень доводять щільний зв’язок
між ОС та розвитком ендотеліальної дисфункції [213], яка є ініціюючим
кроком в патогенезі чоловічої гіпофертильності.
Відомо, що цитотоксичні продукти перетворення NO здатні блокувати
процеси синтезу ДНК, поділу клітини, утворення енергії в циклі Кребса та
перенесення електронів у електрон-транспортних ланцюгах. Порушення
мітохондріального окислення в сім’яниках внаслідок утворення вільних
радикалів призводить до зниження рухливості сперміїв [214, 215]. У нашому
експерименті у тварин групи «Стрес» майже на 30 % зменшилась частка
рухливих гамет (див. табл. 4.5), що може свідчити про порушення
генеративної функції сім’яників внаслідок ОС.
Зміна показників спермограми у групі «Стрес» відбувалась на тлі
зменшення концентрації вільного аргініну, можливо, внаслідок посилення
експресії відповідних генів ферментів NO-синтаз та інгібування аргінази
(перетворення L-аргініну в сечовину та орнітин), оскільки між цими
ферментами існує взаємна конкуренція. Відомо, що аргінін та поліаміни
(продукти його перетворення – путресцин, спермін, спермідин та інші), на які
багата спермальна рідина, можуть впливати на баланс про-/антиоксидантної
системи.

Вони

здатні

перехоплювати

радикали,

сприяти

експресії

відповідних протекторних білків при взаємодії з ДНК та проявляти
антиоксидантні властивості. Водночас, окислення поліамінів призводить до
утворення надлишку пероксиду водню з розвитком ОС [22]. Це, в свою
чергу, може посилювати пошкодження ДНК, деструкцію мембран та
призводити до загибелі клітин, що пояснює факт значного (майже у 2,4 рази)
зменшення концентрації морфологічно нормальних клітин у групі Стрес
внаслідок

дворазового

зростання

частки

патологічних

форм

гамет

(див. табл. 4.5). Показано, що АФК спроможні окислювати теломерні ділянки
хромосом, дихальні ланцюги мітохондрій та інших мембранних структур
клітини, що може призводити у таких тварин до передчасного старіння
організму [216]. Однак, при мікроскопічному дослідженні тестикулярної
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тканини самців групи Стрес помітних на світлооптичному рівні змін у
структурній організації яєчок не виявлено. Сім’яні канальці мали округлу чи
овальну

форму,

містили

всі

типи

сперматогенних

клітин,

що

розташовувалися правильними концентричними шарами. Клітинні асоціації,
які було видно в епітелії сім'яних канальців, − типові. Основні соматичні
клітини яєчка – клітини Сертолі та клітини Ляйдігу морфологічних порушень
зорово також не мали (рис. 4.8, 4.9).

а

б
Рис. 4.8 Сім’яник інтактного щура, фарбування гематоксилін-еозин х200:
а – нормальний стан сім'яних канальців (х100);
б – статеві клітини, сперматогонії, сперматоцити I-го порядку,
пізні сперматиди
Базуючись на вище зазначеному, можна зробити припущення, що

порушення сперматогенної функції сім’яників самців групи «Стрес»
відбулося не на клітинному, а на молекулярному рівні. Причиною
пригнічення сперматогенної функції у тварин даної групи може бути
виявлена гіперестрогенія з наступним порушенням андроген-синтетичної
функції сім’яників.
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а

б
Рис. 4.9. Гістологічний препарат сім’яника щура групи «Стрес»,
фарбування гематоксилін-еозин х200:
а – нормальний стан сім'яних канальців (х100);
б – серед статевих клітин чітко видно сперматогонії,
сперматоцити I-го порядку та пізні сперматиди
4.3. Особливості статевої поведінки піддослідних самців щурів
Відомо, що процеси становлення статі та відповідна статева поведінка

залежать від диференціації мозку та подальшого функціонування гіпоталамогіпофізарно-гонадної

вісі

[217].

Статеві

прояви

регулюються

на

центральному та периферичному рівнях, тому гормональні зміни, що
виникли

внаслідок

вигодовування,

дії

здатні

стресу
змінити

в

період

характер

фізіологічного
статевої

молочного

поведінки,

яку

демонструють дорослі статевозрілі самці. Активність статевої поведінки
самців залежить від їх сексуального досвіду. Тому самців щурів спочатку
тестували в парному тесті з рецептивними самками до часу отримання
стабільних показників. Аналіз результатів четвертого тесту статевої
поведінки щурів віком 10 місяців показав, що у щурів групи «Стрес» порівняно з інтактними самцями відбулася зміна структури угрупування, тобто,
відсоток тварин, що демонструють ту чи іншу поведінкову реакцію (рис 4.10)
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Рис. 4.10. Окремі елементи статевої поведінки, за 100 % прийнята
кількість самців інтактної групи:
* - відхилення достовірно щодо інтактних самців (р < 0,05).

Це проявлялося тим, що у групі були відсутні тварини, які за час тесту
встигали розпочати другу сесію парувань (р < 0,05), що, можливо, пов’язано
зі зменшенням рівня Тс як у сироватці крові, так і в сім’яниках, абсолютною
естрогенізацією та, як наслідок, зсувом співвідношення Тс/Е2 у бік
зменшення фізіологічних статевих відмінностей [218]. Такі гормональні
зміни у піддослідних самців можуть свідчити про післястресові відхилення
на всіх рівнях регуляції, які позначаються на статевій поведінці [219].
Характерною рисою статевої поведінки тварин групи «Стрес» була менша
кількість еякуляцій за тест (на 67 %), латентність яких перевищувала таку
інтактних тварин (на 76,2 %), (р < 0,05) (рис. 4.11, 4.12; табл. 4.6).
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Рис. 4.11. Кількісні показники статевої поведінки піддослідних самців:
* - відхилення достовірно щодо інтактних самців (р < 0,05).

Рис. 4.12. Часові показники статевої поведінки самців:
*- відхилення достовірно щодо інтактних самців (р < 0,05).
У цьому випадку подовження часу статевого акту до здійснення
еякуляції припускає підвищення рівня серотоніну [220], а також дофаміну
[221] у цих тварин. Доказом останнього, зокрема, є виявлена нами у щурів
групи «Стрес» виражена реакція тривожності з фобічними компонентами при
тестуванні цих тварин у піднятому хрестоподібному лабіринті [223].
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Таблиця 4.6
Показники статевої поведінки піддослідних самців щурів, n =12
( X ± Sx )
Показник

Група
інтактні самці

«Стрес»

Кількість інтромісій до першої
12,00±0,58
27,50±1,50 а)
еякуляції
Постеякуляторний інтервал, с
395,0±88,6
>900 с
Коефіцієнт садки/інтромісій
0,19±0,08
0,12±0,10
Примітка. а) - відхилення достовірно щодо інтактних самців (р < 0,05).
Тобто, емоційний стрес щурят під час відносної стрес-нечутливості
надниркових залоз у дорослих тварин проявляється сповільненням статевого
акту (більший латентний періоду еякуляції, відсутність початку другої серії
парувань за фіксований час тестування) та зменшенням частоти еякуляцій.
Оскільки у тварин піддослідної групи спостерігаються значні зміни
показників спермограми та статевої поведінки, це могло позначитись на здатності самців до запліднення інтактних самиць. Саме тому наступним етапом
нашої роботи було дослідження фертильності у тварин групи «Стрес».
4.4. Фертильність стресованих самців щурів
Відомо, що якість сперматозоїдів відіграє важливу роль у процесах
запліднення та розвитку плоду. Як показано у підрозд. 4.2, показники
спермограми піддослідних щурів групи «Стрес» віддзеркалюють патологічні
зміни, що відбулися внаслідок хронічного ОС та дефіциту Тс (див. рис. 4.3).
Оскільки мембрани сперматозоїдів багаті на поліненасичені жирні кислоти,
тому вони є надзвичайно чутливими до дії АФК, які пошкоджують їх та
ініціюють ПОЛ. Інтенсивне продукування АФК патологічними клітинами –
один із факторів етіології інфертильності [223, 224]. Тому визначення у
піддослідних самців їхньої запліднюючої здатності було вкрай важливим.
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За кількістю запліднених та вагітних самок після парування з щурами
групи «Стрес» було розраховано індекси запліднення (77,8 %) та вагітності
(85,7 %), які статистично достовірно не відрізнялися від результатів
контрольної групи (86,7 та 84,7 %, відповідно).
Дані, що отримані на автопсії вагітних самок, представлені в
таблиці 4.7 (за одиницю розрахунку прийнятий приплід однієї самки).
Таблиця 4.7
Показники вагітності інтактних самок, (W, n = 12), ( X ± S x )
Показник

Група
інтактні самці
10,6±0,5
10,1±0,5
8,9±0,6
4,5±2,1
12,2±3,0
16,3±2,8
511,4±27,0
3,9±0,7
5,0±0,5
1,0±0,2
2,1±0,1
2,2±0,1

«Стрес»
10,8±0,9
7,0±1,3 а)
6,3±0,75а)
39,7±8,5 а)
6,9±2,4
45,1±7,4 а)
601,0±55,2
3,0±0,6
3,3±0,7 а)
1,1±0,4
2,2±0,2
2,4±0,2

жовтих тіл
Кількість
імплантацій
плодів
передімплантаційні
Внутрішньопісляімплантаційні
утробні втрати, %
загальні
Маса плаценти, мг
самок
Кількість
самців
Самок /самців
самки
Маса, г
самці
Краніосамки
30,0±0,5
30,5±1,0
каудальний
самці
31,3±0,5
32,2±1,0
розмір , мм
самки
1,1±0,0
1,1±0,1
Ано-генітальна
відстань, мм
самці
2,7±0,1
2,6±0,1
Інтегральна плідність, Фі, плодів
7,5±0,5
3,2±0,6 а)
Відносна величина Фі, %
100,0
41,9 а)
Примітка. а) - відхилення достовірно щодо інтактних самців (р < 0,05).
Як можна бачити, кількість жовтих тіл у самок була однаковою в обох
групах. Однак, кількість місць імплантацій та кількість плодів у щуриць,
запліднених щурами групи «Стрес», були менше на 31 % та на 29 %,
відповідно, ніж у самок, запліднених інтактними самцями (р < 0,05), що
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свідчить про низьку якість сперматозоїдів. Це, у свою чергу, обумовило
утворення нежиттєздатних зигот.
У самиць за рахунок збільшення передімплантаційної загибелі
ембріонів майже в три рази зріс показник загальних внутрішньоутробних
втрат. Зменшилась на 34 % кількість плодів чоловічої статі та загальний
розмір вигону. Не виявлено різниці за співвідношенням статей, масою та
краніо-каудальним розміром щурят (див. табл. 4.7).
Використання розрахункового інтегрального показника потенційної
реалізованої плідності самців (Фі), який враховує кількість запліднених та
вагітних самок й середню кількість плодів у вагітних від цих самців самок,
дало можливість встановити, що у тварин групи «Стрес» репродуктивній
потенціал зменшений (табл. 4.7). Потенційна плідність самців у групі
Контроль дорівнює (7,5±0,5) плодів на одну самку, тоді як у групі «Стрес»
він становить (3,2±0,6) плодів на самку, що на 58 % менше (р  0,05).
Даний факт підтверджується тим, що розрахунок відносної ваги внеску
у зниження плідності змін статевої поведінки або якості гамет показав, що у
піддослідних

самців

переважає

відносна

вага

порушень

якості

сперматозоїдів: майже 60 % проти 40,1 % для відносної ваги змін поведінки.
Проблема пошкоджень батьківського геному привертає увагу багатьох
дослідників, оскільки ці зміни можуть виявлятися як генні мутації,
мікроделеції,

анеуплоїдія,

епігенетичні

зміни,

пошкодження

ДНК

і

порушення компактизації хроматину в чоловічих статевих клітинах і бути
причиною переривання вагітності на різних строках [225, 226]. До того ж
очевидно, що у випадках стресування батька головним шляхом передачі
цього впливу на нащадків є зміна якості гамет. Тому можна припустити що
саме утворенням значної кількості неповноцінних сперміїв (див. табл. 4.5), в
яких, можливо, відбулися порушення на субклітинному або на геномному
рівні,

пояснюються

негативні

запліднених самцями цієї групи.

наслідки

перебігу

вагітності

самок,
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Таким чином, проведені дослідження довели, що стресування самців
щурів у підсосний період має імпринтингові наслідки та негативно
позначається на функціонуванні репродуктивної системи. У дорослих самців
щурів

відбувається

зменшення

фізіологічних

статевих

відмінностей

гормональних процесів (за вмістом статевих гормонів), що супроводжується
суттєвими порушеннями білкового, ліпідного обміну та окислювальновідновлювального

балансу.

Виявлено,

що

у

піддослідних

самців

концентрація ТГ, загального протеїну, активність ензимів АЛТ та АСТ в
сироватці крові та печінці стала подібною до показників інтактних самок. В
печінці та крові змінився вміст амінокислоти аргінін та суттєво підвищився
рівень NO, що є ознакою розвитку хронічного нітрозивного стресу та є
ініціюючим кроком в розвитку ендотеліальної дисфункції. У дорослих самців
зареєстровано значні зміни процесу сперматогенезу (зменшення концентрації
статевих

клітин,

частки

рухливих

гамет,

зменшення

концентрації

морфологічно нормальних клітин, зростання частки патологічних форм
гамет), сповільнення статевого акту, ослаблення копулятивної активності,
зменшення статевої мотивації, зменшення потенційної плідності на 58,1 %.
Основні наукові результати розділу опубліковані в працях автора [227,
228, 229, 230, 231, 232].
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РОЗДІЛ 5
ВПЛИВ НАДМІРНОГО НАДХОДЖЕННЯ ФІТОЕСТРОГЕНІВ В
ПЕРІОД МОЛОЧНОГО ВИГОДОВУВАННЯ НА СТАН
РЕПРОДУКТИВНОЇ СИСТЕМИ ДОРОСЛИХ САМЦІВ ЩУРІВ

5.1. Гормонально-метаболічні особливості піддослідних щурів
Відомо, що ФЕ здатні взаємодіяти з ESR, імітуючи дію ендогенних
естрогенів, та змінювати спрямованість гормонально-метаболічних процесів
[9, 13]. В нашому експерименті внаслідок надмірної фітоестрогенізації у
період молочного вигодовування у дорослих самців щурів групи «ФЕ» вміст
загального Тс в сироватці крові був майже в два рази меншим, ніж у
інтактних, але достовірно вищим, ніж у інтактних самок (рис. 5.1).

Рис. 5.1. Вміст загального тестостерону тварин піддослідних груп:
* - відхилення достовірно щодо інтактних самців (р < 0,05);
# - відхилення достовірно щодо інтактних самок (р < 0,05).
У гомогенаті сім’яників вміст андрогену також був нижчим (майже у
чотири рази), ніж у інтактних самців. Така зміна у дорослих тварин,
можливо, пов’язана з відхиленнями у програмуванні функціональної активності клітин Ляйдігу сім’яників внаслідок дії ФЕ в період молочного вигодовування. Але в печінці, де відбувається значна частина метаболізму стероїд-
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них гормонів, концентрація Тс залишилась на рівні норми (див. рис. 5.1), що
можливо, пов’язано зі збереженням кількості та функціональної активності
андрогенових рецепторів або, підвищеною їх експресією та, як наслідок,
фізіологічним рівнем інтенсивності акумуляції стероїдів в гепатоцитах. За
вмістом Е2 у сироватці крові тварини основної групи та інтактних самців не
відрізнялися (рис. 5.2).

Рис. 5.2. Вміст естрадіолу в сироватці крові піддослідних тварин:
* - відхилення достовірно щодо інтактних самців (р < 0,05);
# - відхилення достовірно щодо інтактних самок (р < 0,05).
Однак в сім’яниках рівень Е2 виявився на 53 % вищим, що, можливо,
пов’язано з інгібуванням активності 5α-редуктази, адже існують спостереження, що ФЕ здатні гальмувати метаболізм Тс у напрямку утворення
ДГТ [233]. У печінці вміст Е2 також був вищим (на 55 %), ніж у групі
інтактних самців, та наближався до показників інтактних самок (рис. 5.3).

Рис. 5.3 Вміст естрадіолу в органах піддослідних тварин:
* - відхилення достовірно щодо інтактних самців (р < 0,05).
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Можна припустити, що це пов’язано як з інгібуванням активності α-редуктази, так і з гідролізом кон’югатів естрогенів в цьому органі. Відомо, що
гормональна чутливість тканин обумовлена концентрацією відповідних
рецепторів та є важливим інтегративним показником гормонокомпетентності
та резистентності відповідних клітин. Оскільки в тканинах печінки відбулися
концентраційні зміни вмісту статевих гормонів, можна зробити припущення,
що вони пов’язані зі збільшенням кількості та активності ESR внаслідок
підвищеного вмісту сполук з естрогеноподібним ефектом в період молочного
вигодовування. Адже кількість гормону та його кінцева ефективність
залежить як від спорідненості з відповідним рецептором, так й від
інтенсивності його метаболізму, рівня зв’язування з транспортними білками,
гетерогенності популяції рецепторів. Також, концентрація гормону безпосередньо впливає на активацію експресії генів відповідних рецепторів у гормонокомпетентних тканинах (клітинах). Таким чином, базуючись на вище зазначеному, мона зробити висновок, що у тварин групи «ФЕ» відбулася зміна
спрямованості гормональних процесів з ознаками їхньої «фемінізації».
Розрахунок показника андрогенізації/естрогенізації організму Тс/Е2 показав його зменшення: у крові − на 41 %, у печінці − майже на 30 %, у
сім’яниках − майже у шість разів у порівнянні з контролем (табл. 5.1).
Таблиця 5.1
Показник андрогенізації/естрогенізації (умовні одинці), n=6, ( X ± S x )
Тканина

Група
інтактні самці

«ФЕ»

інтактні самки

Сироватка крові

0,79±0,06

0,47±0,03 а),б)

0,09±0,01 а)

Гомогенат печінки

11,21±1,08

8,24±0,62 а),б)

2,94±0,08 а)

Гомогенат сім’яників

56,28±1,67

9,91±0,55 а)

Примітки:
а) - відхилення достовірно щодо інтактних самців (р < 0,05);
б) - відхилення достовірно щодо інтактних самок (р < 0,05).

94
У крові зниження Тс/Е2 відбувається за рахунок значно меншого вмісту
Тс (майже в два рази) при збереженні нормального рівню Е2. Це свідчить про
відносну естрогенізацію організму. В печінці тварин групи «ФЕ» зниження
показника андрогенізації/естрогенізації відбувається за рахунок значно
більшої концентрації Е2 (на 55 % вище, ніж у інтактних самців). Однак, у
даному випадку також можна говорити про відносну естрогенізацію, адже
вміст Тс в печінці у самців групи «ФЕ» залишився на рівні норми. В
сім’яниках зниження Тс/Е2 відбувається за рахунок значно меншої
концентрації Тс (майже в чотири рази) та більшого вмісту Е2 (в 1,5 рази), що
вказує на класичну абсолютну естрогенізацію даного органу.
Статеві гормони безпосередньо впливають на метаболізм ліпідів.
Однак це залежить від співвідношення Тс/Е2, оскільки при ліпідному обміні
андрогени поводять себе як антагоністи естрогенів [234]. У тварин групи
«ФЕ» зміна співвідношення Тс/Е2 супроводжується суттєвою зміною ліпідного профілю, зокрема, вмісту таких атерогенних сполук, як ТГ та ЗХС (рис. 5.4).

Рис. 5.4 Вміст тригліцеридів та загального холестерину:
* - відхилення достовірно щодо інтактних самців (р < 0,05);
# - відхилення достовірно щодо інтактних самок (р < 0,05).
Так, у крові самців «ФЕ» виявлено зростання вмісту ТГ у два рази відносно інтактних самців, що було подібно до показників самок (див. рис. 5.4).
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У печінці вміст ТГ виявився на 43 % вищим, ніж у інтактних самців і наближався до показників самок, хоча не досягав цього рівня майже на 30 %. У
сім’яниках вміст ТГ також виявився вищим на 22 % (р < 0,05), (див. рис. 5.4).
Можливо, це пов’язано з активацією ліпогенезу – процесу синтезу жирних
кислот, що інтенсивно відбувається в печінці та жировій тканині, посиленим
фосфорилюванням гліцерину гліцеролкіназою та естерифікацією жирних
кислот з гліцерол-3-фосфатом, що й призводить до підвищення вмісту ТГ.
У крові тварин групи «ФЕ» виявлено дворазове підвищення
концентрації загального ХС порівняно з даними інтактних самців, що є
подібним до показників інтактних самок (див. рис. 5.4). Однак у печінці та
сім’яниках концентрація загального ХС змін не зазнала. Наявність
фізіологічної норми ХС в печінці може вказувати на збереження його синтезу
на відповідному рівні (див. рис. 5.4). Або, навпаки, є наслідком прискореного
виведення його у складі ЛПНЩ, які відповідають за транспорт 70 % ХС із
печінки у кровообіг та периферійні тканини [235]. Дане припущення може
пояснювати наявність надфізіологічного вмісту загального ХС у крові. Надмірна концентрація ХС у крові може бути пов’язана і з порушенням розпаду
ЛПНЩ та зниженням вмісту ЛПВЩ. Це підтверджується наявністю значно
меншої концентрації ЛПВЩ у групі «ФЕ»: у крові − на 40 %, у печінці −
майже на 60 %, у сім’яниках − на 33 % (р < 0,05), (табл. 5.2).
Таблиця 5.2
Вміст холестерину ліпопротеїдів високої щільності (ммоль/л, г) у
піддослідних щурів (n=12) ( X ± S x )
Тканина

інтактні самці
0,55±0,01
1,80±0,08
0,27±0,01

Група
«ФЕ»
0,33±0,01 а),б)
0,74±0,01 а),б)
0,18±0,00 а)

інтактні самки
1,33±0,02 а)
3,68±0,14 а)

Сироватка крові
Гомогенат печінки
Гомогенат сім’яників
Примітки:
а) - відхилення достовірно щодо інтактних самців (р < 0,05);
б) - відхилення достовірно щодо інтактних самок (р < 0,05).
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Саме ЛПВЩ забезпечують транспорт ХС із кровообігу і тканин назад у
печінку. Зростання концентрації таких атерогенних ліпідів, як ХС та ТГ є
підґрунтям для розвитку ендотеліальної дисфункції та, можливо, зниження
фертильності внаслідок звуження просвіту судин та ускладнення кровотоку
завдяки утворенню атеросклеротичних бляшок. Існують дані, що на тлі зміненого ліпідного профілю (гіперхолестеринемія внаслідок порушення зворотного транспорту ХС) у чоловіків може розвиватися доброякісна гіперплазія передміхурової залози, клінічним проявом якої є імпотенція [236].
Спрямованість біохімічних реакцій, як було вже зазначено вище,
залежить від співвідношення Тс/Е2, оскільки статеві гормони безпосередньо
впливають на процеси метаболізму. Так, Тс, на відміну від Е2, притаманні
анаболічні властивості. Тс посилює протеїновий синтез, спрямований на
утворення м’язової маси, перешкоджає перетворенню амінокислот у глюкозу
[237]. Естрогени безпосередньо впливають на концентрацію багатьох білків
крові, збільшуючи вміст білків-транспортерів (прискорюється їх синтез в
печінці), в тому числі ГЗСГ [238]. Тому, зміна фізіологічного співвідношення
Тс/Е2 є загрозливим чинником для нормального перебігу біохімічних
процесів в організмі. Це може пояснювати чому у тварин групи «ФЕ»
спостерігаються ознаки порушення білкового обміну, а саме: концентрація
загального білка в сироватці крові у цих тварин на 20 % більше, ніж у
інтактних самців та наближається до показників самок (рис. 5.5).

Рис. 5.5. Вміст загального білка у піддослідних тварин:
* - відхилення достовірно щодо інтактних самців (р < 0,05).
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Однак, у печінці рівень загального білка був нижчим майже на 40 %,
що, можливо, й пов’язано з підвищеним вмістом Е2 у цьому органі, оскільки
концентрація як Е2, так і загального білка у печінці була подібною до
показників самок. В сім’яниках концентрація білка у піддослідних самців
була на 43% нижче, ніж у групі «Інтактних», що, можливо пов’язано з
дефіцитом необхідних амінокислот для білкового синтезу (наприклад, Ala)
або, навпаки, прискореним протеїновим катаболізмом.
Такі припущення базуються на виявленій меншій активності АЛТ (що
створює дефіцит Ala), так і зростанні концентрації сечовини в сім’яниках, що
наведено нижче. Визначення концентрації сечовини, як маркера кінцевого
білкового катаболізму, показало, що у самців, що отримували ФЕ, вона вище,
ніж у інтактних: у крові − майже на 30 %, в сім’яниках − на 26 % (табл. 5.3).
Таблиця 5.3
Вміст сечовини у піддослідних тварин, ммоль/л, г, n=12, ( X ± S x )
Тканина

Група
інтактні самці

«ФЕ»

інтактні самки

Сироватка крові
4,10±0,11
5,21±0,23а), б)
2,63±0,18 а)
Гомогенат печінки
21,93±0,55
20,00±0,30 б)
29,57±0,30 а)
Гомогенат сім’яників
11,81±0,32
14,85±0,30 а)
Примітки:
а) - відхилення достовірно щодо інтактних самців (р < 0,05);
б) - відхилення достовірно щодо інтактних самок (р < 0,05).
В печінці вміст сечовини залишився на рівні норми (див. тал. 5.3) Орнітиновий цикл (або цикл сечовини) є основним метаболічним шляхом, що
забезпечує видалення азоту із організму. Він регулюється за принципом
«прямого зв’язку»: чим вище кількість утвореного аміаку, тим більша швидкість його знешкодження. Кінцевий етап циклу (утворення сечовини внаслідок дії аргінази) є незворотнім. Тому, підвищення вмісту сечовини в крові та
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сім’яниках в основній групі, можливо, пов’язано зі змінами концентрації аміаку в організмі та активацією ферментів його перетворення в циклі сечовини.
Відомо,

що

утворення

сечовини

тісно

пов’язано з

процесом

трансамінування. Ферменти основного шляху остаточного знешкодження
аміаку знаходяться у печінці, а транспортними формами його постачання із
периферичних тканин являються глутамат та Ala. Амінокислота Ala є
безпосереднім

попередником

пірувату

(початкового

субстрату

глюконеогенезу) та другою транспортною формою аміаку в крові, що
використовується, головним чином, м’язами (глюкозо-аланіновий цикл).
В гепатоцитах відбувається зворотне трансамінування, де аміногрупа
передається на синтез сечовини, а піруват використовується для утворення
глюкози. Тобто, прискоренне утворення сечовини напряму пов’язано з підвищеною роботою трансаміназ та фіксацією аміаку в циклі сечовини. Однак,
дослідження активності трансамінази АЛТ у щурів групи «ФЕ» виявило її
зниженн в крові майже на 30 % та подібність до інтактних самок (рис. 5.6).

Рис. 5.6. Активність аланінамінотрансферази у піддослідних тварин:
* - відхилення достовірно щодо інтактних самців (р < 0,05);
# - відхилення достовірно щодо інтактних самок (р < 0,05).
В сім’яниках активність цього ферменту також виявилась на 70 %
нижче у порівнянні з групою інтактних самців (див. рис. 5.6). Можливо, це
пов’язано з дефіцитом енергії в м’язових тканинах, де Ala через стадію
пірувату перетворюється в глюкозо-6-фосфат та повністю окислюється до
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лактату. Також, це може бути пов’язано з дефіцитом самої Ala, оскільки вона
через аланіновий цикл здатна швидко перетворюватись в глюкозу (джерело
енергії), яка використовується при гліколізі [239]. Дане припущення
підтверджується меншою рухливістю сперматозоїдів у самців групи «ФЕ»
(див. нижче). Адже відомо, що недостатність в навколишньому середовищі
потрібних вуглеводів для гліколізу призводить до зниження активності та
рухливості спермальних клітин [240]. В печінці у тварин групи «ФЕ»
активність АЛТ дорівнювала нормі (див. рис. 5.6), що, можливо, також
пов’язано з білковим дефіцитом внаслідок імпринтингової дії ранньої надмірної фітоестрогенізації та недостатнім вмістом вільного пірувату для АЛТ.
Визначення активності трансамінази АСТ показало, що у групі «ФЕ» в
крові та сім’яниках вона залишилась на рівні показників інтактних (рис. 5.7).

Рис. 5.7. Активність аcпартатамінотрансферази:
* - відхилення достовірно щодо інтактних самців (р < 0,05);
# - відхилення достовірно щодо інтактних самок (р < 0,05).
Однак, у печінці активність АСТ виявилась на 85 % меншою, ніж у
інтактній групі самців та була більш подібною до показників інтактних
самок, хоча і на 51 % менше (р < 0,05), (рис. 5.7). Субстратом для АСТ є
оксалоацетат, який у свою чергу приймає активну участь в циклі
трикарбонових кислот та утворенні енергії гепатоцитами. Тому зниження
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активності АСТ в печінці, можливо, пов’язано з білковим дефіцитом та, як
наслідок, нестачею енергії для м’язових тканин. Адже відомо, що
аспарагінова кислота (Asp), що є продуктом АСТ, відноситься до глюкогенних амінокислот, оскільки продукти їхнього розпаду приймають участь в
процесах глюконеогенезу та утворенні глюкози, що використовується для
енергетичних потреб організму, у тому числі у статевих залозах та клітинах.
Збереження активності АСТ на фізіологічному рівні у групі «ФЕ» в крові,
можливо, пов’язано з відсутністю запальних процесів та пошкоджень
клітинних мембран в печінці (як основного постачальника продуктів метаболізму у кровообіг). Вміст як Asp, так і оксалоацетату в сім’яниках у нормальних умовах набагато менший, ніж в печінці, тому і активність АСТ, можливо,
за відсутності великих потреб може залишатись на рівні норми.
В протеїновому обміні приймає активну участь і амінокислота аргінін.
При визначенні її концентрації у групі «ФЕ» відмінностей від контрольних
показників не виявлено (рис. 5.8).

Рис. 5.8. Вміст вільного аргініну у піддослідних тварин:
* - відхилення достовірно щодо інтактних самців (р < 0,05);
# - відхилення достовірно щодо інтактних самок (р < 0,05).
Час циркуляції амінокислот у кровообігу безпосередньо пов’язаний зі
здатністю тканин та органів поглинати їх. Тому фізіологічний рівень
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концентрації аргініну у крові можна пояснити збереженням функціональної
та поглинаючої активності гепатоцитів та інших клітин організму щодо даної
амінокислоти. В сім’яниках вміст аргініну також виявився на рівні
показників інтактних самців (див. рис. 5.8). Відомо, що продуктом активності
аргінази у циклі сечовини є орнітин. Із нього в подальшому синтезуються
поліаміни, які є важливими прекурсорами молекул росту, репарації та поділу
клітин. Оскільки концентрація аргініну в сім’яниках у щурів групи «ФЕ» виявилась на фізіологічному рівні, це може свідчити про достатність вище зазначених сполук та збереження сперматогенної функції сім’яників. В печінці
вміст аргініну в групі «ФЕ» виявився на 50 % вищим, ніж у інтактних самців
та був подібним до інтактних самок (див. рис. 5.8). Фізіологічними метаболітами аргініну є, окрім цитруліну, орнітину та проліну ще й асиметричний диметиларгінін (АДМА) та симетричний диметиларгінін (СДМА), які генеруються при активації протеїнових метилтрансфераз. СДМА є конкурентним
інгібітором клітинного транспорту аргініну [241]. Тому, підвищений вміст
аргініну в печінці, можливо, пов’язаний з порушенням клітинного транспорту в гепатоцитах, до чого може привести нітрозивний стрес. Це підтверджується тим, що у групі «ФЕ» в печінці вміст NOх виявився майже на 60 %
вищим, ніж у інтактних самців, що свідчить про високу активність ферментів
NOS, яка могла виникнути на тлі підвищеного вмісту Е2. (табл. 5.4).
Таблиця 5.4
Вміст стабільних метаболітів циклу азоту, мкмоль/л, n=12, ( X ± S x )
Тканина

Група
інтактні самці

«ФЕ»

інтактні самки

Сироватка крові
0,14±0,01
0,13±0,01 б)
2,19±0,04 а)
Гомогенат печінки
5,68±0,10
9,08±0,11 а),б)
3,73±0,15 а)
Гомогенат сім’яників
2,53±0,04
2,32±0,06
Примітки:
а) - відхилення достовірно щодо інтактних самців (р < 0,05);
б) - відхилення достовірно щодо інтактних самок (р < 0,05).
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Адже існує гіпотеза про стимуляцію естрогенами синтезу та секреції
NOх [242].
Фізіологічний метаболіт аргініну АДМА є ендогенним інгібітором усіх
ферментів NOS, в тому числі ендотеліальної та нейрональної NOS.
Концентрація АДМА підвищується при таких патологіях, як васкулярна
дисфункція (в тому числі, атеросклероз, цукровий діабет та недостатність
нирок). Тому, збереження вмісту NO у сироватці крові та сім’яниках на фізіологічному рівні у тварин групи «ФЕ» на тлі його високої концентрації в печінці, можливо, пов’язано з підвищеним вмістом саме АДМА (див. табл. 5.4).
Це, у свою чергу, може свідчити про розвиток ендотеліальної
дисфункції судин печінки, що призводить до порушення клітинного
транспорту аргініну. Також, збереження вмісту NO у щурів групи «ФЕ» на
фізіологічному рівні в сім’яниках, можливо, пов’язано з високим вмістом
естрогенів, що здатні інгібувати вільнорадикальне окислення біологічних
мембран та підвищувати антиоксидантну ємність організму [243]. Це є
негеномним ефектом Е2 за рахунок наявності вільної фенольної гідроксильної
(ОН) групи в положенні вуглецю у формулі С-3, яка надає Е2 такі властивості
на відміну від гідроксильної групи у С-17 положенні, що забезпечує
зв’язування з ESR [244].
Таким чином, надмірна фітоестрогенізація в період молочного
вигодовування проявляється у дорослих самців щурів змінами спрямованості
гормональних та біохімічних процесів з ознаками зменшення фізіологічних
статевих відмінностей.
Це супроводжується порушенням концентрації статевих гормонів (у
сироватці крові, печінці, сім’яниках), які безпосередньо впливають на
процеси білкового та ліпідного обміну.
Зміна

фізіологічного

співвідношення

Тс/Е2,

(як

показника

андрогенізації/естрогенізації організму) у щурів основної групи є підґрунтям
підвищення концентрації атерогенних ліпідів, що є патологічною основою
для

розвитку

ендотеліальної

дисфункції

та

ініціації

чоловічої
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гіпофертильності. Також виявлена деяка «фемінізація» білкового обміну:
концентрації загального білка більша у крові й менша у печінці порівняно з
інтактними самцями. Це супроводжується зростанням утворення сечовини у
крові, зменшенням активності трансамінази АЛТ, що, у свою чергу, може
вказувати на дефіцит вільного пірувату. Крім того, у піддослідних самців у
печінці виявлена більша концентрація аргініну, що характерно для самиць.
Це супроводжується зростанням вмісту NOх, хоча у крові та сім’яниках
останні два показники відповідали статевій нормі.
5.2. Особливості сперматогенезу фітоестрогенізованих самців щурів
При аналізі кількісних та якісних показників епідидимальних сперміїв
дорослих щурів, що зазнали впливу фітоестрогенізації у період молочного
вигодовування, виявлено, що загальна концентрація статевих клітин у
суспензії епідидимальних сперміїв була на рівні показників інтактних самців
(табл. 5.5). Але частка патологічних форм гамет була майже у два рази вище,
ніж у інтактних самців (р < 0,05), (див. табл. 5.5).
Таблиця 5.5
Спермограма суспензії епідидимальних сперміїв, n=12, ( X ± S x )
Показник
Концентрація, млн/мл
Рухливі сперматозоїди, %
Патологічні форми, %
Морфологічно нормальні
сперматозоїди, млн/мл

Група
інтактні самці
77,17±1,38
83,42±1,70
17,58±0,66

«ФЕ»
73,27±1,75
65,36±1,75а)
30,00±1,14 а)

63,57±1,11

51,23±1,26 а)

Примітка. а) - відхилення достовірно щодо інтактних самців, (р < 0,05).
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Це, в свою чергу, призвело до зменшення концентрації морфологічно
нормальних клітин майже на 20 % (р < 0,05). Також у тварин групи «ФЕ»
виявився майже на 22 % менший відсоток рухливих сперміїв (р < 0,05).
Сперматогенна функція сім’яників безпосередньо пов’язана з відповідним вмістом андрогенів та Тс, зокрема, який є провідним гормоном сперматогенезу. Для забезпечення безперервності цього процесу потрібна висока
внутрішньо тестикулярна концентрація Тс, де його вміст може бути в
декілька разів вищим, ніж у крові загальної циркуляції. У щурів групи «ФЕ»
рівень Тс, як у крові, так і в сім’яниках був набагато меншим, ніж у інтактних
самців, можливо, через інгібування α-редуктазного або посилення ароматазного шляху метаболізму цього андрогену. Тому варто було очікувати зниження загальної концентрації сперміїв у піддослідних тварин. Однак, аналіз
сучасних даних літератури свідчить про відсутність прямої кореляції між
концентрацією Тс та кількістю сперматозоїдів в 1 мл сперми як у здорових
молодих чоловіків [245], так і чоловіків з гіпофертильністю [246, 247].
Збереження нормальної концентрації сперматозоїдів у фітоестрогенізованих у дитинстві щурів, вірогідно, пов’язано з нормальним рівнем ФСГ на
перших етапах розвитку сперматогенного епітелію у плодів, який визначає
потенційну здатність сперматогенного епітелію [248]. Крім того, можна
вважати, що достатня кількість аргініну забезпечувала утворення потрібної
кількості поліамінів, що й дало змогу зберегти сперматогенну функції
сім’яників та відповідну концентрацію сперміїв у експериментальних тварин.
Зміна спрямованості гормональних процесів в органах і сироватці крові та
абсолютна естрогенізація сім’яників могли позначитись на сперміогенезі. Це
обумовило появу значної кількості аномальних сперміїв, що зменшило
концентрацію морфологічно нормальних гамет (див. табл. 5.5). Хоча, існуючі
повідомлення про здатність ФЕ інгібувати активність таких ключових
ферментів, як протеїнкіназа, тирозинкіназа та топоізомераза з порушенням
контролю за розвитком клітинних циклів й появою патологічних сперміїв та
клітин з диплоїдним набором хромосом отримано при дослідженні клітин
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[147], наші результати дозволяють думати, що існує імпринтинговий ефект
ФЕ на активність ферментів при їх дії під час критичних періодів онтогенезу
[249]. Появі значної частки аномальних сперміїв у піддослідних самців могли
сприяти зміни концентрації аміаку, який є надзвичайно токсичним для всіх
клітин. Про це свідчить підвищена концентрація сечовини в крові та
сім’яниках, можливо, внаслідок активації ферментних систем орнітинового
циклу. Також, у сім’яниках самців групи «ФЕ» виявлено білковий дефіцит,
який міг виникнути внаслідок збільшення вмісту Е2 з антианаболічним
ефектом після неонатальної надмірної фітоестрогенізації. Це, у свою чергу,
можливо, призводить до енергетичного дефіциту в сім’яниках та негативно
позначається на рухливості сперміїв. Ознакою енергетичного дефіциту є
зниження активності АЛТ, можливо, внаслідок недостатності амінокислоти
Ala, яка належить до глюкогенних амінокислот. Продукти її розпаду
приймають участь в процесах глюконеогенезу та утворенні глюкози, що
використовується для енергетичних потреб організму й статевих клітин.
Однак, при мікроскопічному дослідженні самців помітних на світлооптичному рівні змін у структурній організації яєчок не виявлено (рис. 5.9, 5.10).

а

б

Рис. 5.9. Сім’яник інтактного щура, фарбування гематоксилін-еозин х200:
а – нормальний стан сім'яних канальців (х100);
б – статеві клітини, сперматогонії, сперматоцити I-го порядку,
пізні сперматиди.
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а

б

Рис. 5.10. Сім’яник щура групи «ФЕ», фарбування гематоксилін-еозин х200:
а – нормальний стан сім'яних канальців (х100);
б – статеві клітини, сперматогонії, сперматоцити I-го порядку,
пізні сперматиди.
Сім’яні канальці мали округлу чи овальну форму, містили всі типи
сперматогенних клітин, що розташовувалися правильними концентричними
шарами. Клітинні асоціації, які видно в епітелії сім'яних канальців, були
типові. Основні соматичні клітини яєчка – клітини Сертолі та клітини
Ляйдігу – також зорово не мали морфологічних порушень
Отримані результати свідчать, що у дорослих щурів групи «ФЕ»
порушення сперматогенної функції сім’яників обумовлені переважно
дефектами сперміогенезу та матурації, про що свідчить зростання частки
аномальних форм клітин та зменшення частки рухливих сперміїв.
Тобто,

фітоестрогенізація

в

підсосний

період

за

механізмом

імпринтингу може змінити гормонпродукуючу функцію ендокринних залоз
та спрямованість метаболізму гормонів з ознаками їхньої «фемінізації» в
органах і крові, білковим, та, як наслідок, дефіцитом енергії й розладом
центральних нейромедіаторних механізмів регуляції системи репродукції.
Виявлені дефіцит Тс, гіперестрогенія та порушення андрогенсинтетичної
функції сім’яників є основою порушення процесу сперміогенезу, що
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викликає утворення дефектів статевих клітин як на морфологічному, так,
можливо, й на молекулярному рівні.
5.3. Вплив фітоестрогенізації на статеву поведінку піддослідних самців
Як показано вище, надлишок ФЕ у випадку надходження їх до
організму саме у критичний період статевої диференціації мозку, імітуючи та
спотворюючи

дію

ендогенних

естрогенів,

змінює

фізіологічне

співвідношення статевих гормонів. Тому, у цих дорослих самців щурів варто
було очікувати змін статевої поведінки.
За результатами четвертого тесту було виявлено, що у групі «ФЕ» змінилась структура угрупування, тобто, були відсутні тварини, які за час тесту
встигали розпочати другу сесію парувань (р < 0,01 за критерієм χ2) через
значне зростання постеякуляторного рефрактерного інтервалу (рис. 5.11).

Рис. 5.11. Окремі елементи статевої поведінки, за 100 % прийнята
кількість самців у інтактній групі:
*- відхилення достовірно щодо інтактних самців (р < 0,05).

Тривалість постеякуляторного інтервалу залежить від швидкості
відновлення чутливості нейронів ЦНС до стимулів від самки. За участю
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нейромедіаторів ЦНС здійснюється ендокринна відповідь гіпоталамогіпофізарно-сім’яникового комплексу (ГГСК) самця на сексуальний стимул,
що безпосередньо викликає зміну поведінки та секрецію певних гормонів.
Механізми, які регулюють статеву функцію, забезпечуються нейрональними
процесами преоптичної зони гіпоталамуса та знаходяться під контролем
різних нейромедіаторних систем [250].
Відомо, що центральний механізм регуляції чоловічої статевої
поведінки (необхідний для здійснення садок та початку наступних серій
копуляцій), пов’язаний з передньою частиною гіпоталамусу і регулюється Тс,
який діє після утворення Е2 у процесі ароматизації андрогену. Периферичний
механізм, що забезпечує здійснення інтромісій та еякуляцій, запускається
через Тс та ДГТ [251].
Тому такі гормональні зміни у самців основної групи, як зменшення
рівня Тс у сироватці крові та сім’яниках, високий рівень Е2, абсолютна
естрогенізація сім’яників, зсув співвідношення Тс/Е2 у бік естрогену
дозволяють

припустити

наявність

порушень

метаболізму

Тс

у

нейромедіаторних системах, що й обумовило подовження постеякуляторного
рефрактерного періоду до початку другої сесії копуляцій та відсутність
останньої (таб. 5.6).

Таблиця 5.6
Деякі показники статевої поведінки самців щурів, n=12, ( X ± S x )
Група
інтактні самці
«ФЕ»
Кількість інтромісій до першої еякуляції
12,00±0,58
12,00±0,61
Постеякуляторний інтервал, с
395,0±88,6
>900а)
Коефіцієнт садки/інтромісій, ум. од.
0,19±0,08
0,30±0,02
Примітка. а) - відхилення достовірно щодо інтактних самців (р < 0,05).
Показник
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Тими ж причинами можна пояснити зростання латентності інтромісій
на 75 %, підвищену активність залицяльної поведінки (кількість обнюхувань аногенітальної зони самки зросла на 28 %,) та подовження латентності садок майже на
39 %, хоча ці відмінності й не набули статистичної значимості (рис. 5.12, 5.13).

Рис. 5.12. Кількісні показники статевої поведінки самців
Кінцевого етапу копулятивної поведінки, а саме еякуляції, досягали всі
тварини, хоча латентний період еякуляції, порівняно з інтактним контролем,
подовжувався майже на 42 % (р < 0,05).

Рис. 5.13. Часові показники статевої поведінки самців:
* - відхилення достовірно щодо інтактних самців (р < 0,05).
Аналогічний ефект неонатального надходження ФЕ відмічали й інші
дослідники [252]. Аналіз наукової літератури дозволяє припустити, що це є

110
наслідком зниження в периферичних тканинах вмісту ДГТ внаслідок впливу
ФЕ на активність 5α-редуктази. Таке припущення ґрунтується на повідомленні, що тривалість латентного періоду еякуляції обернено пропорційно залежить від рівня ДГТ. У роботі Н. О. Карпенко та А. І. Гладкової було виявлено, що після орхідектомії у самців щурів внаслідок зниження рівня статевих
гормонів з часом подовжується тривалість статевого акту, збільшується число інтромісій, знижується відсоток тварин з повноцінною статевою поведінкою [253]. Замісна терапія ДГТ таким щурам значно скорочує латентність
еякуляції [254]. Тобто, ДГТ є периферійним стимулятором статевої поведінки, який забезпечує еякуляторну ланку, скорочуючи інтервал між першою інтромісією та еякуляцією, тобто, її латентність, не зменшуючи тривалість
постеякуляторного рефрактерного періоду [246]. На зменшення рівня ДГТ у
групі «ФЕ» вказує і підвищений вміст Е2 у гомогенатах сім’яників та печінки.
Адже зниження вмісту ДГТ призводить до послаблення інгібуючого впливу андрогену на активність ароматази, що створює умови для підвищеного утворення Е2.
Таким чином, ФЕ, що надходили під час молочного вигодовування у
надмірній кількості, у дорослих тварин проявляють імпринтинговий ефект на
механізми, що регулюють статеву поведінку. Наслідком є сповільнення статевого акту через зростання латентного періоду еякуляції, зменшення частоти їх появи, відсутність спроб почати другу серію парувань за фіксований час.
5.4. Плідність самців щурів, фітоестрогенізованих у період
фізіологічного молочного вигодовування
Об’єктивним показником стану функції відтворення тварин є ефективність спарювання, що відображає їхню фертильність. Якість гамет, фізіологічний вміст андрогенів та статева поведінка відіграють важливу роль в
процесах запліднення та розвитку плоду. У самців основної групи спостерігаються ознаки порушення сперміогенезу, гіперестрогенія, порушення андрогенсинтетичної функції сім’яників з ознаками дефіциту Тс. Тому досліджен-
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ня запліднюючої здатності у тварин даної групи було вкрай важливим через
можливість змін якості сперміїв на молекулярному рівні. Після парування
самців з інтактними самками з нормальним естральним циклом розрахований
індекс запліднення дорівнював 78,9 %, а індекс вагітності – 80,0 %, тоді як у
контрольній групі 86,7 та 84,7 %, відповідно. Аналіз даних автопсії вагітних
самок, запліднених щурами групи «ФЕ», показав, що у самок кількість
жовтих тіл, місць імплантацій та плодів не відрізнялися від контрольних значень (таблиця 5.7, за одиницю розрахунку прийнятий приплід однієї самки).
Таблиця 5.7
Показники вагітності інтактних самок, (W, n =12) ( X ± S x )
Показник

Група
інтактні самці
«ФЕ»
10,6±0,5
11,9±0,4
10,1±0,5
10,1±1,0
8,9±0,6
9,7±1,0
4,5±2,1
16,0±7,4 а)
12,2±3,0
7,7±4,9
16,3±2,8
19,5±8,2
511,4±27,0
520,7±25,9
4,2±0,1
4,6±0,3
3,9±0,7
6,0±0,7 а)
5,0±0,5
3,9±0,3а)
1,0±0,2
1,8±0,4 а)
2,1±0,1
2,2±0,1
2,2±0,1
2,4±0,1 а)

жовтих тіл
Кількість
місць імплантацій
плодів
передімплантаційні
Внутрішньопісляімплантаційні
утробні втрати, %
загальні
Маса плаценти, мг
Плідно-плацентарний індекс
cамок
Кількість
самців
Самок /самців
cамки
Маса тіла, г
cамці
Краніоcамки
30,0±0,5
31,0±0,6
каудальний
cамці
31,3±0,5
32,1±0,4
розмір , мм
cамки
1,1±0,0
1,1±0,0
Ано-генітальна
відстань, мм
самці
2,7±0,1
2,7±0,1
Інтегральна плідність, Фі, плодів
7,5±0,5
4,8±0,5 а)
Відносна величина Фі, %
100,0
64,2 а)
Примітка. а) - відхилення достовірно щодо інтактних самців (р < 0,05).
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Однак, у самиць цієї групи було виявлено збільшення передімплантаційної загибелі ембріонів у 3,3 рази, (р < 0,05), хоча за загальним рівнем
внутрішньоутробних втрат статистично значущої різниці з контрольною
групою не було. Як було вище зазначено, життєздатність зигот безпосередньо залежить від якості статевих клітин. Тому такі дані можна пояснити
низькою якістю сперматозоїдів (підвищений вміст патологічних форм гамет,
(див. табл. 5.7), що й призвело до утворення нежиттєздатних зигот.
При огляді плодів було виявлено, що у виводках основної групи
зменшилась на 22 % кількість плодів чоловічої статі та збільшилась на 53 %
кількість жіночих особин (р < 0,05), (див. табл. 5.7). Однак, у досліджених
плодів не виявлено різниці з показниками групи інтактних самців за краніокаудальним розміром щурят, хоча маса самців-щурят була майже на 10 %
більша (р < 0,05). Ці дані свідчать про те, що перебіг вагітності у самок,
запліднених самцями основної групи, практично не порушувався, особливо у
післяімплантаційний період.
При розрахунку інтегрального показника середньої потенційної
плідності самців Фі, який враховує стан статевої поведінки, запліднюючу
здатність самця та якість гамет (середня кількість плодів у вагітних самок на
20 добу вагітності), було встановлено, що цей показник у групі інтактних
самців дорівнює (7,5±0,5) плодів на одну самку, тоді як у групі «ФЕ» –
(4,8±0,5) плодів на самку, тобто на 35,8 % менше, ніж у інтактних тварин
(р < 0,05), (див. табл. 5.7). Тобто, надходження надлишку ФЕ в період
молочного

вигодовування

призвело

до

зниження

репродуктивного

потенціалу дорослих самців.
Розрахунок відносної ваги внеску у зниження плідності змін статевої
поведінки або якості статевих клітин показав, що у піддослідних самців
переважає відносна вага порушень якості статевих клітин: 64,2 % проти
майже 36 % відносної ваги порушень статевої поведінки.
Як показано вище (див. підрозд. 5.2), у тварин даної групи не було
відмінностей у морфоструктурі сім’яників, зберігалася нормальна концен-

113
трація сперматозоїдів, однак, було виявлено збільшення частки аномальних
форм сперміїв та зменшення відсотку рухливих гамет (див. табл. 5.5). Хоча
аномальні статеві клітини мають нижчу запліднюючу здатність порівняно з
морфологічно нормальними [255], що пов’язано як з меншою здатністю їх до
пенетрацїї ооцитів, так і зі змінами в реакціях гіперактивації, капацитації та
акросомної реакції [256], відсутність змін індексів запліднення в основній
групі дозволяє припустити, що у заплідненні приймали участь сперматозоїди,
в яких відбулися розлади на субклітинному рівні. Вважають, що в аномально
змінених сперміях частіше реєструються аномалії хроматину [257], більший
рівень структурних хромосомних аберацій [258], що надалі може негативно
впливати на наступний розвиток ембріонів або взагалі на наставання
вагітності після запліднення [259].У нашому випадку незмінена частота
запліднень самок і частота розвитку вагітності та дані літератури про
відсутність мутагенної дії ФЕ [260] можуть вказувати на наявність
епігенетичних змін генного апарату сперміїв [261]. Це дає можливість
деякою мірою пояснити порушення перебігу процесу імплантації під час
вагітності самок, запліднених щурами групи ФЕ, та практично нормальний
розвиток плодів.
Таким чином, фітоестрогенізація самців щурів у підсосний період має
імпринтингові наслідки та негативно позначається на функціонуванні
репродуктивної системи. У тварин спостерігаються ознаки «фемінізації»
гормональних

(вміст

Е2,

Тс)

та

біохімічних

процесів.

Виявлені

різноспрямовані зміни білкового та ліпідного обміну, дефіцит Тс та
збільшення Е2, зі зміною фізіологічного співвідношення Тс/Е2 у сироватці
крові і органах. У піддослідних тварин виявлено проатерогенні зміни
(збільшення концентрації ТГ, ЗХС та зменшення ХС ЛПВЩ) та ознаки
нітрозивного стресу (за зростанням вмісту NOх в печінці), що є патологічною
основою для розвитку ендотеліальної дисфункції та ініціації чоловічої
гіпофертильності. Статева поведінка самців характеризувалася більш
активною залицяльною складовою, але гальмуванням копулятивних реакцій
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на рецептивну самку, а саме: більшим латентним періодом еякуляції та
більшою тривалістю постеякуляторного рефрактерного інтервалу, що
призводило до відсутності початку другої сесії копуляцій за фіксований час
тестування. Крім того, не в усіх тварин реєстрували заключний ланцюжок
копулятивної сесії – еякуляцію. В суспензії епідидимальних сперматозоїдів
виявлено

зростання

частки

аномально

змінених

та

нерухливих

сперматозоїдів, що у сукупності з нормальною концентрацією гамет вказує
переважно на відхилення процесу сперміогенезу та дозрівання на тлі ОС,
андрогенного та білкового дефіциту. Дослідження плідності та фертильності
самців, які у підсосний період отримували надлишок ФЕ з молоком матері,
показали, що у статевих клітинах цих тварин наявні порушення на
субклітинному рівні, скоріше за все епігеномного характеру, що обумовили
зростання

у

вагітних

самок,

запліднених

цими

самцями,

рівня

передімплантаційних втрат. У самців групи «ФЕ» виявлено зменшення
репродуктивного потенціалу, про що свідчить статистично достовірне
зменшення інтегрального показника середньої реалізованої плідності самців
(Фі) на 35,8 %.
Основні наукові результати розділу опубліковані в працях автора [262,
263, 264, 265, 266, 267].
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РОЗДІЛ 6
НАСЛІДКИ СУМІСНОГО ВПЛИВУ ЕМОЦІЙНОГО СТРЕСУ ТА
НАДХОДЖЕННЯ НАДЛИШКУ ФІТОЕСТРОГЕНІВ В ПЕРІОД
МОЛОЧНОГО ВИГОДОВУВАННЯ НА СТАН РЕПРОДУКТИВНОЇ
СИСТЕМИ ДОРОСЛИХ САМЦІВ ЩУРІВ

Стрес та ФЕ як окремі чинники здатні змінювати функціональну
активність

власних

ендокринних

залоз,

створюючи

підґрунтя

для

гормонального дисбалансу з негативними наслідками для подальшого
функціонування репродуктивної системи в дорослому віці [4,12]. Однак, в
доступній літературі повідомлення про їхній вплив на репродуктивну
систему досить суперечливі, а інформація стосовно сумісної дії ФЕ та стресу
на функцію відсутня зовсім. З огляду на здатність естрогенів зменшувати
реацію стресу результат сумісної дії даних чинників для репродуктивної
функції та спрямованість біохімічних процесів може відрізнятися від такого
окремої дії кожного чинника. Тому, наступний етап досліджнь був
спрямований на визначення гормонально-метаболічних показників у самців
віком 10 місяців після комплексного застосування емоційного стрсу та ФЕ у
період гестації.
6.1. Гормонально-метаболічні особливості неонатально обтяжених
щурів
У нашому експерименті умови емоційного стресу на тлі надмірного
надходження

надлишку

ФЕ

у

період

молочного

вигодовування,

неоднозначно позначились на гормональних і метаболічних показниках у
дорослих самців щурів. Якщо ізольований вплив стресу або ФЕ призводить
до значного зниження вмісту Тс в сироватці крові та сім’яниках (Розд. 3 та 4,
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рис. 3.3 та 4.1), то при сумісній дії у тварин групи «Стрес+ФЕ» концентрація
Тс виявилась на рівні показників інтактних самців (рис. 6.1).

Рис. 6.1. Вміст загального тестостерону у піддослідних тварин:
* – відхилення достовірно щодо інтактних самців (р < 0,05);
# – відхилення достовірно щодо інтактних самок (р < 0,05).
Такий «стрес-фітоестрогеновий парадокс» створює оманливий ефект
задовільного стану репродуктивної системи та може бути першою ознакою
наявності або розвитку ідіопатичного безпліддя у тварин, що знаходить
підтвердження у подальших розділах.
Відповідність вмісту Тс в сироватці крові фізіологічній нормі можна
пояснити синтезуванням клітинами печінки ГЗСГ на рівні, який потрапляє у
кровообіг та забезпечує транспорт гормону. Також, це може вказувати на
збереження

андроген-синтетичної

функції

сім’яників

(інтерстиціальні

клітини Ляйдігу), де утворюється його переважна кількість (95 %) [268, 269].
Відомо, що клітини Сертолі здатні продукувати АЗБ, який забезпечує
транспорт Тс із клітин Ляйдігу в статеві клітини та його утримання. АЗБ має
властивість зв'язувати Тс, чим забезпечує його високу концентрацію в
звивистих канальцях та в проксимальному відділі сім'явиносних шляхів.
Тому, фізіологічний вміст андрогену в сім’яниках можна пояснити як
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збереженням клітинами Ляйдігу синтезу Тс на рівні норми, так і
забезпеченням клітинами Сертолі його вмісту в тканинах.
Водночас, визначення Тс в гомогенаті печінки показало, що вміст
гормону у піддослідних тварин на 30 % менший, ніж у інтактних самців. Він
був більш подібним до показників інтактних самок, але достовірно вищим на
47 % (р < 0,05), (див. рис. 6.1). Гепатоцити забезпечують метаболізм
переважної кількості стероїдних гормонів. Тому меншу концентрацію Тс
можна пояснити зменшенням чутливості тканин печінки до відповідного
гормону

внаслідок

зміни

щільності

або

функціональної

активності

рецепторів, що забезпечує більш швидкий метаболізм андрогену.
Дослідження вмісту Е2 у самців цієї групи показало, що в крові
концентрація Е2 була на рівні фізіологічної норми інтактних самців (рис. 6.2).

Рис. 6.2. Вміст естрадіолу у піддослідних тварин:
* – відхилення достовірно щодо інтактних самців (р < 0,05);
# – відхилення достовірно щодо інтактних самок (р < 0,05).
Однак в гомогенаті органів його вміст виявився вищим, ніж у
контрольних самців: у печінці − на 60 % (був подібним до показників
інтактних самок), у сім’яниках − майже у три рази (див. рис. 6.2), (р < 0,05).
Тобто, сумісний вплив стресу та надлишку ФЕ у період молочного
вигодовування призвів до гіперестрогенізації органів піддослідних самців у
дорослому віці.
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Розрахунок

співвідношення

Тс/Е2

як

показника

андрогенізації-

/естрогенізації організму показав, що в сироватці крові він залишився на
рівні фізіологічної норми інтактних самців (табл. 6.1).
Таблиця 6.1
Показник андрогенізації/естрогенізації самців та самок щурів,
(Тс/Е2) х10-3, n=6 ( X ± S x )
Тканина

Група
інтактні самці

«Стрес+ФЕ»

інтактні самки

Сироватка крові

0,79±0,06

1,06±0,06 б)

0,09±0,01 а)

Гомогенат печінки

11,21±1,08

5,02±0,31 а), б)

2,94±0,08 а)

Гомогенат сім’яників

56,28±1,67

21,70±1,19 а)

Примітки:
а)- відхилення достовірно щодо інтактних самців (р < 0,05);
б) - відхилення достовірно щодо інтактних самок (р < 0,05).
У печінці та сім’яниках цей показник був нижчим: в 2,2 рази та в
2,6 рази, відповідно, у порівнянні з групою інтактних самців. Це свідчить про
приховане порушення обміну андрогенів та домінування Е2. В печінці
зменшення показника Тс/Е2 відбувається на фоні меншої концентрації Тс
(30 %) та більшого вмісту Е2 (60 %) та вказує на абсолютну естрогенізацію
органу (див. табл. 6.1), (р < 0,05).
В сім’яниках зменшення показника Тс/Е2 відбувається на тлі
збереження фізіологічної норми Тс та значного (майже в три рази)
підвищення Е2, що є ознакою абсолютної естрогенізації органу (р<0,05).
Таким чином, у самців групи «Стрес+ФЕ» спостерігається прихований
гормональний дисбаланс з ознаками «фемінізації» на органному рівні.
Слід відмітити, що за умов надходження ФЕ у підсосний період
показник андрогенізації сім’яників був у 2,5 раза меншим. Тобто, при
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поєднанні двох пошкоджуючих чинників їхній вплив не потенцюється, а
відбувається пригнічення або нівелювання одного фактору іншим.
У даному випадку стрес нівелює або пригнічує дію ФЕ. У попередній
роботі нами було встановлено, що застосовані умови експерименту
позначаються на концентрації кортикостероїдів у щурів як на 22 добу життя,
так і у дорослому віці [160]. У щурів групи «Стрес» цей показник не
відрізнявся

від

контролю

на

22

добу

життя

(від

(259,0±7,3)

до

(246,0±7,9)нмоль/л)), а у шести-місячних щурів він статистично достовірно
був вищим у 1,6 рази (від (196±12,3) нмоль/л до (321,8±5,2) нмоль/л).
Навпаки, у щурів групи «Стрес+ФЕ» рівень кортикостерону був
більшим, ніж у контролі на ранньому етапі життя на 14 % (від
(259,0±7,3) нмоль/л до (295,1±5,5) нмоль/л), (р < 0,05). У дорослому віці ця
різниця зникала (від(196±12,3) до (206,5±18,4) нмоль/л), (р < 0,05).
Механізм такої одночасної дії гормонів стресу (глюкокортикоїдів) та
естрогеноподібних сполук залишається невідомим. Але, можливо, це
пов’язано з наявністю значної гомології в будові стероїдних рецепторів,
оскільки існує припущення, що еволюція цих рецепторів має спільні витоки
утворення [270].
У роботі В. Ю. Ємельянова (2007) було показано, що фармакологічне
застосування глюкокортикоїдів здатне підвищувати експресію естрогенових
рецепторів та гормональний ефект естрогенів. Однак, одночасно відбувається
зниження експресії самих глюкокортикоїдних рецепторів та впливу
глюкокортикоїдів [271].
Біологічне значення цього явища також залишається не відомим. Але,
на думку автора, такі дані вказують на сильний інгібуючий вплив
глюкокортикоїдів на роботу естрогенів в органах. А при дії глюкокортикоїдів
за відсутності естрогенів зміни рівня експресії рецепторів не відбувалося. Це
вказує на те, що вплив глюкокортикоїдів опосередкований регуляторним
шляхом із залученням естрогенових рецепторів, а, значить, і взаємодією з
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однаковими регуляторними послідовностями молекули ДНК для ЕR. Проте
інтенсивність такого впливу буде різною.
Самі

глюкокортикоїди

здатні

зменшувати

експресію

власних

рецепторів, а це, в свою чергу, веде до зниження їхнього впливу в органах.
Тобто, має місце процес ауторегуляції глюкокортикоїдного впливу [272].
Тому, якщо відбуваються зміни рівня експресії рецептора, то це призводить
до зміни сили впливу самого гормону на залежні від нього біохімічні
процеси.
Також у роботі В. Ю Ємельянова було показано, що при тривалому
одночасному введенні Е2 та дексаметазону концентрації естрогенів у крові у
контрольних та дослідних мишей залишаються однаковими. Однак рівень
експресії естрогенових рецепторів у матці цих тварин суттєво різнився. Таке
застосування гормонів призводило до зниження експресії глюкокортикоїдних
рецепторів та підвищення рецепції α-естрогенових рецепторів в усіх
структурах матки мишей.
Таким

чином,

співвідношення

глюкокортикоїди/естрогени

може

впливати на експресію рецепторів та на вираженість гормонального ефекту.
Ще одним поясненням може бути той факт, що ФЕ здатні пригнічувати
дію Р450, а глюкокортикоїди навпаки, посилюють індукцію цитохрому, що
приймає участь у синтезі стероїдів [273]. І це могло мати вирішальний вплив
під час статевої диференціації.
При визначенні у піддослідних самців вмісту ТГ було виявлено, що в
сироватці крові його концентрація вище: у порівнянні з самцями групи
контроль у три рази, а з інтактними самками − в 1,5 рази (рис. 6.3), (р < 0,05).
Концентрація ТГ в гомогенаті печінки також була на 44 % вища, ніж у
інтактних самців та більше подібна до показників інтактних самок, але все ж
достовірно нижче, майже на 30 % (рис. 6.3), (р < 0,05).
В сім’яниках вміст ТГ в основній групі був на рівні фізіологічної норми
інтактних самців (р < 0,05).
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Рис. 6.3. Вміст тригліцеридів у різних тканинах піддослідних тварин:
* – відхилення достовірно щодо інтактних самців (р < 0,05);
# – відхилення достовірно щодо інтактних самок (р < 0,05).
Зміни вмісту загального ХС у самців групи «Стрес+ФЕ» виявилися
аналогічними таким у групі «ФЕ» (див. Розд. 4). У сироватці крові його
концентрація була більшою: у порівнянні з інтактними самцями майже у
чотири рази, а з інтактними самками − у два рази (рис. 6.4), (р < 0,05).

Рис. 6.4. Вміст загального холестерину у піддослідних твари:
* – відхилення достовірно щодо інтактних самців (р < 0,05);
# – відхилення достовірно щодо інтактних самок (р < 0,05).
В печінці та сім’яниках вміст загального ХС був на рівні фізіологічної
норми інтактних самців (р < 0,05).
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Наявність високої концентрації ХС в сироватці крові у піддослідних
самців може бути пов’язана з виявленим зниженням вмісту ЛПВЩ, що
забезпечують його зворотній транспорт в печінку. Це зниження у порівнянні
з інтактними самцями було: в сироватці крові − на 42 %, в печінці − на 66 %,
в сім’яниках − на 44 % (рис. 6.5), (р < 0,05).

Рис. 6.5. Вміст ХС ЛПВЩ у піддослідних тварин:
* – відхилення достовірно щодо інтактних самців (р < 0,05);
# – відхилення достовірно щодо інтактних самок (р < 0,05).
Тобто, у самців групи «Стрес+ФЕ» спостерігаються ознаки пошкодження
транспорту та рецепції ліпідів.
Обмін ХС надзвичайно складний процес. Тільки для його синтезу
потрібно здійснити близько 100 послідовних реакцій. Усього в обміні ХС
приймає участь приблизно 300 різних білків. Тому порушення його обміну є
катастрофічним для усього організму в цілому.
Відомо, що підвищення вмісту ХС та ТГ в сироватці крові у сукупності
з хронічним ОС (див. нижче), що спостерігається у самців групи
«Стрес+ФЕ», може свідчити про наявність ушкоджень ендотелію судин. В
свою чергу, це може бути патологічною основою для ініціації розвитку
чоловічої гіпофертильності. А знижений вміст ЛПВЩ та підвищення концентрації ТГ є маркерами розвитку інших коморбідних захворювань [248, 249].
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Як було вже вище зазначено, спрямованість біохімічних реакцій
залежить від співвідношення Тс/Е2. У тварин групи «Стрес+ФЕ» на тлі
вираженого дисбалансу статевих гормонів в органах спостерігаються ознаки
порушення білкового обміну. Так, визначення вмісту загального протеїну у
піддослідних самців показало, що його концентрація у сироватці крові залишилася на рівні фізіологічної норми інтактних самців (рис. 6.6), (р < 0,05).

Рис. 6.6. Вміст загального білка у піддослідних тварин:
* – відхилення достовірно щодо інтактних самців (р < 0,05);
# – відхилення достовірно щодо інтактних самців (р < 0,05).
В печінці концентрація протеїну була на 35 % менше, ніж у тварин
контрольної групи та подібна до показників інтактних самок (р < 0,05). У
сім’яниках вміст загального протеїну виявився вищим на 44 % у порівнянні з
інтактними самцями (р < 0,05).
Визначення концентрації сечовини, як основного кінцевого маркера
розпаду азотомістких сполук (катаболізму білків, нуклеотидів) показало, що
у самців групи «Стрес+ФЕ» в сироватці крові її вміст був на рівні
фізіологічної норми (рис. 6.7), (р < 0,05).
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Рис. 6.7. Вміст сечовини у піддослідних тварин:
* – відхилення достовірно щодо інтактних самців (р < 0,05).
У гомогенаті органів концентрація сечовини виявилась вищою у
відносно інтактних самців: в печінці − на 40 %, та була подібною фізіологічній нормі самок; в сім’яниках − майже на 22 %, (рис. 6.7), (р < 0,05).
Крім того, у групі «Стрес+ФЕ» активність АЛТ виявилась нижчою
відносно інтактних самців: в крові − на 33 % та була подібною до показників
фізіологічної норми самок, в сім’яниках − на 32 %, (рис. 6.8), (р < 0,05).

Рис. 6.8. Активність ферменту АЛТ у піддослідних тварин:
* – відхилення достовірно щодо інтактних самців (р < 0,05);
# – відхилення достовірно щодо інтактних самок (р < 0,05)
В печінці активність ферменту АЛТ виявилася на рівні норми інтактних самців (р < 0,05). Активність трансамінази АСТ у крові була майже на
41 % більшою та подібною до фізіологічної норми самок (рис. 6.9), (р < 0,05).
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Рис. 6.9. Активність ферменту АСТ у піддослідних тварин:
* – відхилення достовірно щодо інтактних самців (р < 0,05);
# – відхилення достовірно щодо інтактних самок (р < 0,05).
У печінці активність ферменту була в 2,7 рази меншою, ніж у інтактних
самців й більш подібною до показників інтактних самок, хоча все ж
достовірно вищою майже на 20 %, (р< 0,05). У сім’яниках активність АСТ
залишилась на рівні показників фізіологічної норми. Наступним дослідженим
показником

протеїнового

обміну

є

амінокислота

аргінін.

Виявлено

зменшення її вмісту: у крові – майже на 38 %, ніж у інтактних самців та на
28% – ніж у самок, та у сім’яниках – на 30,5 % (рис. 6.10), (р < 0,05).

Рис. 6.10. Концентрація вільного аргініну у піддослідних тварин:
* – відхилення достовірно щодо інтактних самців (р < 0,05);
# – відхилення достовірно щодо інтактних самок (р < 0,05);
У печінці вміст аргініну дорівнював фізіологічній нормі (р < 0,05).
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При дослідженні концентрації NOх було виявлено її перебільшення у
порівнянні з інтактними самцями: в сироватці крові − майже в шість разів, в
печінці − у два рази (табл. 6.2), (р < 0,05).
Таблиця 6.2
Вміст стабільних метаболітів циклу азоту, мкмоль/л, г, n=12, ( X ± S x )
Тканина

інтактні самці
0,14±0,01
5,68±0,10
2,53±0,02

Група
«Стрес+ФЕ»
0,77±0,02 а), б)
10,19±0,07а), б)
2,24±0,03

інтактні самки
2,19±0,04 а)
3,73±0,15 а)

Сироватка крові
Гомогенат печінки
Гомогенат сім’яників
Примітки:
а) − відхилення достовірно щодо інтактних самців (р < 0,05);
б) − відхилення достовірно щодо інтактних самок (р < 0,05).

Однак, по відношенню до інтактних самок цей показник у сироватці
крові був у три рази менший, а в печінці − у три рази більший, відповідно
(р < 0,05). При визначенні вмісту NOх в гомогенаті сім’яників було виявлено,
що його концентрація відповідає фізіологічній нормі.
Одночасна дія двох чинників у критичний період онтогенезу
проявилася

неоднорідними

наслідками.

Перебіг

багатьох

реакцій,

інтенсивність яких опосередкована гормонами, тісно і прямо корелює з
кількістю рецепторів в клітинах до цього гормону, з концентрацією самого
гормону у крові, чисельністю рецепторів, пов’язаних з хроматином та
наявністю корегуляторів, коактиваторів та ядерних рецепторів корепресорів
[269]. Взаємодія гормону з рецептором викликає зміни корформації
рецепторів, що, враховуючи значну структурну та функціональну гомологію
рецепторів

естрогенів,

глюкокортикоїдів,

тиреоїдних

гормонів,

може

відігравати значну роль у регуляції транскрипції інших гормон-чутливих
генів [270]. Таким чином, сумісний вплив емоційного стресу та надходження
надлишку ФЕ в період молочного вигодовування призвів у дорослих самців
щурів до зміни спрямованості гормональних та біохімічних процесів з
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ознаками їхньої «фемінізації» та передчасного старіння організму. У тварин
основної групи спостерігається порушення концентрації статевих гормонів (у
печінці, сім’яниках), що безпосередньо впливає на процеси білкового та
ліпідного

обміну.

Також,

зміна

показника

Тс/Е2

супроводжується

підвищенням концентрації атерогенних ліпідів (ХС, ТГ), розвитком
нітрозивного стресу (значного підвищення NOx у крові та печінці), що є
патологічною основою для розвитку ендотеліальної дисфункції та ініціації
чоловічої гіпофертильності. Оскільки чоловічі статеві клітини є надзвичайно
чутливими до зміни оточуючого середовища, порушення складу спермальної
рідини може негативно позначитись або послабити репродуктивну здатність
самця. З огляду на те, що у тварин групи «Стрес+ФЕ» були відмічені деякі
зміни біохімічних показників в сироватці крові та органах, було вкрай
доцільним відстежити їхній вплив на стан епідидимальних спермій.
6.2. Стан сперматогенезу самців щурів внаслідок сумісної дії стресу та
фітоестрогенів
В даному експерименті було виявлено, що сумісний вплив емоційного
стресу та надходження надлишку ФЕ в період молочного вигодовування не
призвів до змін концентрації спермій у самців в дорослому віці у порівнянні з
інтактними самцями (табл. 6.3), (р  0,05).
Таблиця 6.3
Показники суспензії епідидимальних сперміїв, n=12, ( X ± S x )
Показник

Група
інтактні самці
77,17±1,38
83,42±1,70
17,58±0,66

«Стрес+ФЕ»
76,33±1,50
73,17±2,06 а)
23,33±1,01 а)

Концентрація, млн/мл
Рухливі сперматозоїди, %
Патологічні форми, %
Морфологічно нормальні форми,
63,57±1,11
58,40±0,76 а)
млн/мл
Примітка: а) − відхилення достовірно щодо інтактних самців (р < 0,05)
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Водночас вміст патологічно змінених гамет був на 33 % вищим
(р < 0,05). Наслідком цього стало невелике, але статистично значуще
зменшення концентрації морфологічно нормальних клітин на 8,1 %
(р  0,05). До того ж у тварин групи «Стрес+ФЕ» виявився на 12 % меншим
вміст рухливих сперматозоїдів відносно інтактних самців (р < 0,05).
Гормональний дисбаланс з ознаками деякої фемінізації організму,
передчасне
позначитись
«Стрес+ФЕ».

старіння
на

та

якісних

Виявлені

абсолютна
параметрах
більші

естрогенізація
спермограми

частки

спермій

з

сім’яників

могли

у

групи

тварин

морфологічними

відхиленнями та патологічних форм гамет (див. табл. 6.3). Порушенню
сперміогенезу могла сприяти наявна підвищена концентрація сечовини в
сім’яниках, що являється маркером надфізіологічного вмісту аміаку (див.
рис. 6.7).
Важають, що метаболічні розлади, які можуть впливати на процеси
сперматогенезу, пов’язані з аномаліями експресії генів. Це призводить до
порушень синтезу протеїнів, зазвичай, ферментів, які контролюють ключові
етапи метаболізму. Дані розлади можуть бути наслідком відсутності
продукту ферментативної реакції чи накопиченням субстрату. Як зазначалось
вище, постачальником сечовини в сім’яниках є клітини Сертолі. Вважається,
що основною функцією цих клітин являється підтримка та контроль
диференціації гермінальних клітин шляхом забезпечення їхнього живлення
та наявності регуляторних факторів. Тому, цілком можливо, що підвищений
вміст сечовини в сім’яниках пов’язаний з дефіцитом в клітинах Сертолі її
транспортера UT- B-ферменту. Це, у свою чергу, могло вплинути на появу
аномальних форм гамет у самців групи «Стрес+ФЕ». Відомості стосовно ролі
транспорту сечовини в клітинах Сертолі досить обмежені. Однак, існує
припущення, що ці механізми мають щільний зв’язок з процесами
сперматогенезу та можуть впливати на чоловічу фертильність. Тому
порушення транспорту сечовини може відігравати певну роль в патогенезі
чоловічого безпліддя [274, 275].
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Також, появі аномальних форм гамет міг сприяти дефіцит аргініну в
сім’яниках (див. рис. 6.10). Він міг виникнути внаслідок прискореного
синтезу поліамінів (спермін, спермідин). Синтез поліамінів та сечовини
взаємопов’язаний головним та спільним субстратом аргініном. Клітини
Сертолі можуть продукувати велику кількість сечовини при посиленому
синтезі поліамінів. Відомо, що він швидко індукується у відповідь на
прискорене

ділення

гермінальних

клітин.

А

як

зазначалось

вище,

концентрація сперматозоїдів у піддослідних самців на тлі гіперестрогенізації
виявилась на рівні фізіологічної норми інтактних самців (див. табл. 6.3).
Адже поліаміни є важливими прекурсорами молекул росту, репарації та
поділу клітин.
Також поліаміни впливають на стан прооксидантно-антиоксидантної
системи, оскільки здатні проявляти антиоксидантні властивості. Однак, у
великій концентрації при їхньому окисленні утворюється надлишок
пероксиду водню, що призводить до розвитку ОС. Відомо, що спермін та
спермідин окислюються поліаміноксидазой з утворенням кисневих радикалів
та пероксиду водню, реактивних альдегідів і акролеїну. Припускається, що їм
притаманні мутагенні, цитотоксичні та імуносупресивні ефекти. Наслідком
цього є посилення пошкодження ДНК, деструкція мембран та загибель
клітин [276].
Появі аномальних форм гамет у тварин групи «Стрес+ФЕ» також міг
сприяти нітрозивний стрес, про що свідчить надфізіологічний вміст NOx
(див. табл. 6.2).
Рухова активність спермальних клітин здебільшого залежить від
концентрації АТФ, оскільки цей процес є енергетично-залежним і
енергетично-затратним

[277].

Основними

постачальниками

АТФ

в

спермальних клітинах є дихання (близько 90 % усієї енергії) та гліколіз
(приблизно 10 % потрібної енергії). Однак, постачальником енергії для
синтезу АТФ в спермальних клітинах є також процес β-окислення жирних
кислот, оскільки було встановлено, що самі гамети здатні модулювати
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ліпідний обмін [91]. Продуктами кожного такого циклу β-окислення є
флавінаденіндинуклеотид

відновлений

нікотинамід-аденін-

динуклеотид (НАДН) та

ацетил-коензим А (ацетил-КоА). Послідовне

(ФАДН2),

окислення ацетил-КоА являється одним із основних джерел енергії для
синтезу АТФ. У подальшому він використовується сперміями як джерело
енергії, що витрачається при стимуляції їхньої рухливості [277]. Тому, можна
зробити припущення, що зниженню рухливості сперматозоїдів у тварин
групи

«Стрес+ФЕ»

міг

сприяти

енергетичний

дефіцит,

викликаний

недостатністю в навколишньому середовищі потрібних вуглеводів для
гліколізу.
Також

цьому

могло

слугувати

порушення

роботи

ферменту

цитохрооксидази. Відомо, що механізм її роботи унеможливлює утворення
АФК. Однак у самців групи «Стре+ФЕ» спостерігають ознаки генерації
оксидантів, що передбачає наявність АФК. NO та CO здатні зв’язуватись з
окисленим або відновленим біядерним центром ферменту і конкурувати з
киснем. Це призводить до інгібування ферменту та гальмування його роботи
(тобто, нестачі субстрату для утворення АТФ). Нестача вуглеводів для
гліколізу та подальшого утворення АТФ запускає ліполіз. У тварин групи
Стрес+ФЕ спостерігаються ознаки посиленого ліполізу: гіпертригліцеридемія, гіперхолестеринемія та розвиток ліпотоксичності. Однак, хоча
спермальні клітини здатні до β-окислення жирних кислот, β-окислення в
мітохондріях сперматозоїдів не може покривати всі енергетичні потреби в
АТФ, що також створює енергетичний дефіцит.
Також, рухливість сперматозоїдів може визначати рівень поліамінів
(спермін та спермідин). Показано, що при підвищенні концентрації сперміну
в два рази у порівнянні з нормою доля нерухомих сперматозоїдів може
доходити до 35 % [278]. У самців групи «Стрес+ФЕ» на посилений синтез
поліамінів вказує низький вміст в сім’яниках аргініну та збільшена
концентрація сечовини (див. рис.6.7, 6.10).
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Відомо, що поліаміни у фізіологічній концентрації здатні стимулювати
мембранний транспорт глюкози у випадках, коли поглинання цукрів
залежить від наявності АТФ [279, 280]. Однак, у високих концентраціях вони
пригнічують трансмембранний транспорт глюкози та інгібують Na +,К+АТФазну активність [280, 281]. Осільки глюкоза відіграє роль енергетичного
субстрату та приймає активну участь в енергетичному обміні сперматозоїдів,
пригнічення її транспорту може призвести до дефіциту АТФ, що негативно
позначиться на рухливості гамет.
Однак, при мікроскопічному дослідженні тестикулярної тканини
самців групи «Стрес+ФЕ» помітних на світлооптичному рівні змін у
структурній організації сім’яників не виявлено у порівнянні з інтактним
контролем. Сім’яні канальці мали округлу чи овальну форму, містили всі
типи

сперматогенних

клітин,

що

розташовувалися

правильними

концентричними шарами. Клітинні асоціації, які видно в епітелії сім'яних
канальців, були типові. Основні соматичні клітини яєчка – клітини Сертолі та
клітини Ляйдігу – також зорово не мали морфологічних порушень (рис. 6.11,
6.12).

а

б

Рис. 6.11. Сім’яник інтактного щура, фарбування гематоксилін-еозин х200:
а – нормальний стан сім'яних канальців (х100);
б – статеві клітини, сперматогонії, сперматоцити I-го порядку,
пізні сперматиди.
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Базуючись на отриманих результатах можна зробити припущення, що
зміни спермограми у тварин групи «Стрес+ФЕ» вказують на порушення
переважно процесу сперміогенезу. Оскільки, при незмінній загальній
концентрації гамет погіршується якість статевих клітин.
Про це свідчить зменшення частки рухливих сперміїв та незначне
зростання частки аномальних форм.

а

б

Рис. 6.12. Сім’яник інтактного щура, фарбування гематоксилін-еозин х200:
а – нормальний стан сім'яних канальців (х100);
б – статеві клітини, сперматогонії, сперматоцити I-го порядку,
пізні сперматиди.
Таким чином, сумісний вплив емоційного стресу та надходження
надлишку ФЕ в період молочного вигодовування за механізмом імпринтингу
призвів до зміни гормон-синтетичної функції ендокринних залоз та
спрямованості

метаболізму

гормонів

з

деякими

ознаками

їхньої

«фемінізації». Гормональний дисбаланс, передчасне старіння, дисліпідемія,
хронічний ОС, енергетичний дефіцит та абсолютна естрогенізація сім’яників
є основою порушення процесу сперматогенезу та передумовою утворення
дефектів статевих клітин як на морфологічному, так, можливо, й на
молекулярному рівні.
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6.3. Статева поведінка піддослідних самців щурів
Як зазначалось у Розділах 3 та 4, такі окремі чинники, як стрес та
надходження надлишку ФЕ на етапі молочного вигодовування, проявляючи
свою імпринтингову дію, здатні впливати на статеву поведінку особин.
Відомості щодо сумісного впливу даних чинників на поведінку самців на часі
відсутні.
За результатами четвертого тесту було виявлено, що у самців групи
«Стрес+ФЕ»

структура

угрупування,

тобто,

відсоток

тварин,

що

демонструють ту чи іншу поведінкову реакцію, практично не змінилася по
відношенню до контролю або зміни не набували статистичної значущості
(рис.6.13).

Рис. 6.13. Окремі елементи статевої поведінки, за 100 % прийнята
кількість самців у інтактній групі
Кінцевого етапу копулятивної поведінки − еякуляції, досягали не всі
тварини, кількість самців, які її мали, зменшилась до 57%. Тварини не
відрізнялися активністю залицяльної поведінки (кількість обнюхувань та
латентність садок). Однак кількість садок за час тесту збільшилась майже на
32 %, хоча статистичної значимості ця зміна не мала (рис. 6.14, 6.15).
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Рис. 6.14. Кількісні показники статевої поведінки піддослідних самців:
* – відхилення достовірно щодо інтактних самців (р < 0,05)
Кількість інтромісій зросла на 76% (р < 0,05), (див. рис. 6.14).
Латентний період еякуляції, порівняно з інтактним контролем, подовжувався
майже в два рази (р<0,05), (рис. 6.15). Також виявилися коротшим майже на
54 % латентний період інтромісії та на 37% постеякуляторний інтервал
(р < 0,05).

Рис. 6.15. Часові показники статевої поведінки піддослідних самців:
* – відхилення достовірно щодо інтактних самців (р < 0,05)
Наведені дані дещо відрізняються від отриманих R.W. Rhees і
співавторів (2001), які показали, що відокремлення самців від матері раз на
день на 6 годин з другого по 10 добу життя згодом у дорослому житті
призводило до зміни статевої поведінки. Ці тварини мали більш тривалий

135
латентний період садок та інтромісій, а кількість самців, що досягали
еякуляції, знижувалась з 84 до 50 % [5].
Тобто, відсутність самців з еякуляціями, скорочення латентності
інтромісій,

тривалості

постеякуляторного

інтервалу

та

подовження

латентності еякуляцій свідчить про більш глибокі імпринтингові наслідки
сумісного вприву емоційного стреса та надмірної фітоестрогенізації.
Відомо, що вираженість лібідо (статевого потягу), від якого залежить
інтенсивність ерекцій, пов’язана з рівнем секреції Тс та ароматизацією його в
Е2. Останній має активуючий вплив на центр регуляції статевої поведінки,
локалізований в преоптичній зоні переднього гіпоталамусу [165]. На
периферичному рівні Тс полегшує спинномозкові рефлекси, пов’язані з
копуляцією [244].
Таким чином, майже двократне зростання латентності еякуляції та
скорочення рефрактерного періоду між першою та другою сесією парувань у
самців групи «Стрес+ФЕ» може вказувати на зменшення у периферичних
тканинах вмісту ДГТ та на порушення балансу Тс/ДГТ. Це припущення
підтверджується тим, що при введенні екзогенного ДГТ самцям щурів, що
зазнали

аналогічного

впливу,

латентність

еякуляції

та

тривалість

постеякуляторного інтервалу нормалізуються [282]. Також про це свідчить і
підвищений вміст Е2 у гомогенатах сім’яників та печінки (див. рис. 6.2).
Адже, як відомо, зниження вмісту ДГТ призводить до послаблення
інгібуючого впливу андрогену на активність ароматази, що створює умови
для підвищення утворення Е2.
Крім того, коротший постеякуляторний інтервал у тварин групи
«Стрес+ФЕ» свідчить про прискорення відновлення чутливості нейронів в
ЦНС у самців до стимулів від самки. Адже нейромедіатори ЦНС здійснюють
ендокринну відповідь ГГСК на сексуальний стимул, що у подальшому
змінює поведінку та секрецію певних гормонів [283].
Таким чином, можна зробити висновок, що емоційний стрес та
надмірне надходження ФЕ під час молочного вигодовування здатні
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проявляти імпринтинговий ефект у дорослих тварин. Це виражається у
деяких особливостях статевої поведінки, а саме: у збільшенні частоти
інтромісій, зменшенні частоти еякуляцій, латентність яких збільшується, та у
скороченні тривалості постеякуляторного рефрактерного періоду.
6.4. Наслідки сумісного впливу стресу та фітоестрогенізації в
неонатальний період для фертильності дорослих самців щурів
Як зазначалося вище, у самців групи «Стрес+ФЕ» спостерігаються
деякі ознаки порушення сперматогенезу, прихований дисбаланс статевих
гормонів з гіперестрогенією, деякі відмінності статевої поведінки, білкового
та ліпідного обміну. Тому дослідження запліднюючої здатності було вкрай
важливим.
Визначення плідності в групі «Стрес+ФЕ» проводили за схемою, яку
використовували в групах «Стрес» та «ФЕ» (див. Розд. 3 та 4). По факту
запліднення самок й наявності у них вагітності були розраховані індекси
запліднення та вагітності, які статистично не відрізнялися від результатів
контролю (індекс запліднення: 66,7 % відносно 86,7 %; індекс вагітності:
92,9 % відносно 84,7 % у контрольній групі).
Аналіз даних автопсії вагітних самок показав, що кількість жовтих тіл,
місць імплантації та плодів не відрізнялися від контрольних значень (за
одиницю прийнятий приплід однієї самки).
Однак, у самиць цієї групи виявлено збільшення загибелі ембріонів: у
передімплантаційний період –у чотири рази та у післяімплантаційний − у два
рази (р <0 ,05). Загальний рівень внутрішньоутробних втрат був вищим у 2,2
рази у порівнянні з контрольною групою (табл. 6.4) (р < 0,05).
Це дозволяє стверджувати, що у заплідненні ооцитів приймали участь
дефектні сперматозоїди, в яких відбулися розлади на субклітинному рівні,
що негативно впливають на запліднення, подальший перебіг вагітності та
розвиток ембріонів [65].
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Таблиця 6.4
Показники вагітності інтактних самок, (W, n=12), ( X ± S x )
Показник
Кількість:
Загибель
ембріонів, %

жовтих тіл
місць імплантацій
плодів
преімплантаційна
післяімплантаційна
загальна

Група
інтактні самці
«Стрес+ФЕ»
10,6±0,5
11,4±0,5
10,1±0,5
9,31±0,7
8,9±0,6
7,23±0,8а)
4,5±2,1
18,2±4,6а)
12,2±3,0
24,4±6,8а)
16,3±2,8

36,9±6,7а)

Маса плаценти, мг
511,4±27,0
475,4±16,2
Плідно-плацентарний індекс
4,2±0,1
4,6±0,1а)
самок
3,9±0,7
3,3±0,4
Кількість:
самців
5,0±0,5
3,9±0,6а)
Самок /самців
1,0±0,2
0,8±0,2
самки
2,05±0,06
2,11±0,04
Маса тіла, г
самці
2,18±0,05
2,16±0,03
Краніосамки
30,0±0,5
30,8±0,1
каудальний
самці
31,3±0,5
31,6±0,40
розмір, мм
самки
1,1±0,03
1,1±0,03
Ано-генітальна
відстань, мм
самці
2,7±0,1
2,9±0,1а)
Інтегральна плідність, Фі, плодів
7,5±0,5
3,0±0,3а)
Відносна величина Фі, %
100,0
41,9а)
Примітка. а) − відхилення достовірно щодо інтактних самців (р < 0,05)
Відомо, що механізм передімплантаційної та післяімплантаційної
загибелі плодів, зазвичай, пов’язаний з пошкодженнями хромосом та їхніми
аномаліями в клітинах ембріонів. Наслідком цього стає можливим
формування великих морфологічних дефектів розвитку плодів, котрі, згодом,
дегенерують та гинуть Адже тільки генетично повноцінний та здоровий
ембріон отримує шанс на виживання, що є способом природного відбору.
З огляду на те, що життєздатність зигот є показником якості статевих
клітин, отримані дані можна пояснити наявністю дефектів сперматозоїдів
самців групи «Стрес+ФЕ», можливо, на субклітинному рівні, про що
свідчить зростання частки морфологічно змінених гамет (див. табл. 6.3).
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Появі аномальних форм сперматозоїдів могло сприяти зниження
утворення протамінів, що являються лужними ядерними білками у клітинах
сперми.

Дане

припущення

підтверджується

тим,

що

в

сім’яниках

піддослідних самців виявлена менша концентрація аргініну (див. рис. 6.10), а
ця амінокислота на 47-80 % може бути складовою протамінів, відповідальних
за безпомилкову упаковку ДНК сперматозоїдів батька [284].
При огляді плодів було виявлено, що у виводках піддослідної групи
зменшилась

кількість

плодів

чоловічої

статі

на

21 %

(р < 0,05),

(див. табл. 6.4). Зменшення загального розміру вигону у порівнянні з
інтактними не набуло статистичної значущості (див. табл. 6.4). Також, у
досліджених плодів не виявлено різниці за краніо-каудальним розміром та
масою щурят, хоча був збільшеним плідно-плацентарний індекс (на 9,5 %)
відносно інтактних тварин (див. табл. 6.4), (р < 0,05). Тобто, перебіг
вагітності у самок, запліднених самцями основної групи, практично не
порушувався. З огляду на те, що маса плодів була однаковою в обох групах,
це може вказувати на деяку плацентарну недостатність, яка призводить до
затримки розвитку плоду. Одним з факторів ризику розвитку плацентарної
недостатності є вроджена або спадкова патологія плоду [285], яка також
може бути пов’язана з участю у заплідненні аномальних сперматозоїдів, як
зазначалось вище.
Розрахунок інтегрального показника середньої реалізованої плідності
самців показав, що Фі у групі «Інтактні самці» дорівнює (7,5±0,5) плодів на
одну самку, тоді як у групі «Стрес+ФЕ» – (3,0±0,3) плодів, тобто, в 2,5 рази
менше (р < 0,05). Розрахунок відносної ваги внеску у зниження плідності
змін статевої поведінки або якості статевих клітин показав, що у
піддослідних самців переважає відносна вага порушень якості статевих
клітин: 53,0 % проти 47,0 % (відносна вага внеску змін статевої поведінки).
Таким чином, сумісний вплив емоційного стресу та надходження
надлишку ФЕ в період молочного вигодовування мають імпринтингові
наслідки у вигляді зниження репродуктивного потенціалу дорослих самців.
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У піддослідних тварин виявлено гормональні та метаболічні розлади з
ознаками зменшення фізіологічних статевих відмінностей. Зміна показників
андрогенізації/естрогенізації

організму

супроводжується

підвищенням

концентрації атерогенних ліпідів (ХС, ТГ), розвитком нітрозивного стресу
(значного підвищення NOx в сироватці крові та печінці) та може вказувати
на прискорення вікових змін організму.
У

піддослідних

тварин

спостерігається

критичне

зменшення

репродуктивного потенціалу Фі на тлі відсутності клінічно значущих змін
показників спермограми, концентрації статевих гормонів та незначних
різноспрямованих змін статевої поведінки.
При дії стресорних чинників на тлі надмірної фітоестрогенізації
утворюється стан «прихованих гормонально-метаболічних розладів» з
ознаками зменшення фізіологічних статевих відмінностей, який може бути
виявлений лише при дослідженні тканин печінки та сім’яника. У клінічній
практиці такі випадки можуть бути визначені як гіпофертильність
невизначеного

ґенезу.

За

сукупністю

ознак

стан

стресованих

та

фітоестрогенізованих у ранній період онтогенезу самців щурів можна
вважати патогенетичною моделлю неонатально індукованої чоловічої
гіпофертильності з метаболічними розладами.
Основні наукові результати розділу опубліковані в працях автора [160,
286, 287, 288, 289, 290, 291, 292].
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РОЗДІЛ 7
АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ

Становлення статі на основі його первинної генетичної детермінації та
подальше формування специфічного статевого фенотипу під впливом
гормональних факторів можуть бути порушені із залученням епігенетичних
механізмів [5, 12].
Значна поширеність стану психоемоційного стресу у матерів через так
звану епідемію гіпогалактії та штучне вигодовування немовлят молочними
сумішами, що містять соєвий білок (джерело ФЕ), визначає важливість
дослідження відстроченої дії цих чинників [8], оскільки і глюкокортикоїди, і
ФЕ здатні посилювати дію естрогенів [197], тобто, втручатися у процеси
статевої диференціації мозку, викликаючи тимчасові або стійкі зміни у
процесах статевого розвитку та дозріванні особин. Прогрес у розумінні
впливу даних чинників на регуляцію цих процесів та спрямованість
метаболічних процесів в організмі, що розвивається, стане підґрунтям
заходів профілактики, спрямованих на зменшення частоти чоловічої
гіпофертильності.
Результати досліджень впливу емоційного стресу та фітоестрогенізації
матері на розвиток її нащадків досить суперечливі [154], однак відсутні дані
щодо найпоширеної поєднаної дії цих чинників. Вищезначене робить
дослідження відстроченої дії емоційного стресу та надлишку ФЕ в період
фізіологічного молочного вигодовування на стан та функціонування
репродуктивної системи в дорослому віці вкрай важливими.
У статевозрілих самців щурів змодельований емоційний стрес в період
молочного вигодовування став причиною гіперестрогенії (сироватка крові,
сім’яники) та гіпоандрогенії (сироватка крові, сім’яники, печінка), тобто,
призвів

до

зміни

співвідношення

Тс/Е2

(як

показника

андрогенізації/естрогенізації), яке суттєво відрізняється від фізіологічної
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норми інтактних самців. Відмічена тканинна специфічність гіперестрогенії, а
саме – абсолютна за показниками сироватки крові та сім’яників та відносна –
для печінки. Зниження андрогенів в сироватці крові та печінці самців групи
«Стрес» набувало такої величини, що за рівнем Тс вони не відрізнялися від
інтактних самок (див. рис. 4.1-4.3), що є ознакою зменшення фізіологічних
статевих відмінностей метаболічних процесів. Гіпоандрогенія у самців групи
«Стрес», ймовірніше, є наслідком підвищення активності ароматази у
тканинах-продуцентах естрогенів [195] та може свідчити про порушення
інкреторної функції сім’яників та механізму зворотного зв'язку. При
високому рівні Е2 через гіпофіз надсилається сигнал до сім’яників, що
призводить до зменшення або тимчасового припинення синтезу Тс. Але при
досить тривалому збереженні високої концентрації Е2 сім’яники отримують
помилковий сигнал, що ще більше гальмує синтез Тс [293].
Відомо, що рецептори до стероїдних гормонів розташовані у
цитоплазмі багатьох клітин організму. Вони розпізнають гормони серед
численних різноманітних молекул, що оточують мембрани, та забезпечують
належну специфічну відповідь. Комплекс рецептор-гормон транспортується
із цитоплазми в ядро, де відбувається взаємодія із генетичним апаратом
клітини. Це призводить до синтезу специфічних протеїнів de novo, що
визначає

фізіологічну

відповідь

клітини

з

подальшим

каскадом

різноманітних метаболічних (анаболічних) процесів та здійсненням їхньої
регуляції. Таким чином, вміст стероїдних гормонів безпосередньо впливає на
ліпідний та протеїновий профіль організму.
Саме тому у дорослих самців групи «Стрес» виявлені ознаки
дисліпідемії у порівнянні з фізіологічною нормою. Концентрація ТГ у
піддослідних самців була підвищена: у сироватці крові у два рази, в печінці –
у 1,5 рази (р < 0,05) й наближалась до рівня інтактних самок. Рівень ЗХС та
ХС ЛПВЩ у цих тварин був нижче, ніж в інтактних самців. Так, рівень ЗХС
у сироватці крові був меншим на 24 %, а вміст ХС ЛПВЩ у сироватці крові −
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на 62 %, печінці − на 37 %, (р < 0,05). У сім’яниках вміст ТГ, ЗХС та
ХС ЛПВЩ також був знижений у 2,2 та 2,5 рази, відповідно (р < 0,05).
У процесі синтезу андрогенів відбувається послідовна трансформація
ХС в Тс під впливом п’яти різних ферментних систем. Тому порушення
обміну ХС на будь-якому етапі призводить до андрогенної недостатності,
статевої дисфункції та безпліддя [71]. Також, ХС та ТГ є атерогенними
ліпідами і зміна їхньої концентрації у щурів групи «Стрес» на тлі дефіциту
ХС ЛПВЩ може вказувати на розвиток ендотеліальної дисфункції та
слугувати підґрунтям для розвитку гіпофертильності.
У піддослідній групі було виявлено порушення фізіологічного
співвідношення показників білкового обміну. Вміст загального протеїну у
щурів групи «Стрес» в сироватці крові виявився більшим, а в печінці –
меншим у порівнянні з показниками інтактних самців. У цих же тканинах
була знижена активність трансфераз АЛТ й АСТ та вміст амінокислоти
аргінін (у сироватці крові − на 60 %, а в печінці - майже на 44 %) при більшій
концентрації NOх (у сироватці крові в 4,4 раза, а в печінці – в 1,5 раза) та при
збереженні нормальної концентрації сечовини. Однак, в сім’яниках знижений
вміст загального білка та аргініну сполучався з вищим на 27 % рівнем
сечовини, більшою у два рази активністю АЛТ, та меншим майже у два рази
вмістом

NOх

(р < 0,05).

Для

деяких

показників

білкового

обміну

спостерігалися ознаки зменшення фізіологічних статевих відмінностей: вміст
протеїну в сироватці крові та печінці, активність АЛТ в сироватці крові були
подібними до показників інтактних самок. Рівні активності АЛТ в сироватці
крові та АСТ в печінці також наближалися до показників інтактних самиць.
Реакції трансамінування відіграють значну роль в метаболізмі білків.
Ферменти АЛТ та АСТ приймають участь у процесі міжмолекулярного
транспорту аміногруп у печінці (транс-амінування) з утворенням відповідних
альфа-кислот. Дані сполуки являються компонентами трикарбонових кислот
і приймають активну участь у біосинтезі білка. Вони забезпечують біосинтез
амінокислот та деяких специфічних сполук, об’єднують шляхи вуглеводного

143
та амінокислотного обміну. Зменшення концентрації білка та зміна
активності трансфераз АЛТ та АСТ створюють протеїновий та енергетичний
дефіцит в організмі.
Відомо, що клітини Сертолі здатні продукувати сечовину, локальне
утворення якої необхідне для нормального розвитку сім’яників. Здатність
клітин Сертолі продукувати сечовину є фізіологічною нормою, необхідною
для нормального розвитку сім’яників. У кров із сім’яників вона виводиться
за допомогою UT-B-транспортера. При його дефіциті локальна концентрація
сечовини у сім’яниках може підвищуватись, що й відбувається при старінні
організму. Тобто, локальне збільшення вмісту сечовини в сім’яниках самців
цієї

групи

може

не

тільки

відігравати

певну

роль

у

порушенні

сперматогенезу, а й вказувати на передчасні вікові зміни організму [294].
Таким чином, стресування в період молочного вигодовування має
відстрочений «фемінізуючий» ефект на рівень статевих гормонів, білковий та
ліпідний обмін у самців щурів в дорослому віці. Наслідком цього є
дисліпідемія, ОС, білковий та енергетичний дефіцит.
Такі гормональні та біохімічні зміни не могли не позначитись на
функціонуванні репродуктивної системи. Адже відомо, що спермограма
відображає стан репродуктивної системи самця. Аналіз показав наявність
меншої концентрації епідидимальних сперміїв, морфологічно нормальних
клітин, частки рухливих гамет та суттєве зростання відсотку патологічних
форм у порівнянні з інтактними самцями (див. табл. 4.6). Однак,
мікроскопічне дослідження тестикулярної тканини самців групи «Стрес»
помітних змін у структурній організації яєчок не виявило (див. рис. 4.8, 4.9).
Можливо, це пов’язано

з чітким взаємозв’язком між показниками

спермограми та біохімічним станом еякуляту (спермоплазми). Навіть
незначне порушення ритму секреції Тс, білковий та енергетичний дефіцит
негативно позначаються на руховій активності спермальних клітин. Також
відомо, що цитотоксичні продукти перетворення NOx здатні блокувати
процеси синтезу ДНК, поділу клітини, утворення енергії в циклі Кребса та
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перенесення електронів у електрон-транспортних ланцюгах. Вільні радикали
порушують мітохондріальне окислення в сім’яниках, що призводить до
зниження рухливості сперміїв, концентрації, появи аномальних форм гамет
[219].
Гормональні зміни, що виникли внаслідок дії стресу в період
молочного вигодовування, суттєво вплинули на характер статевої поведінки,
що демонстрували дорослі статевозрілі самці. Спостерігалося сповільнення
статевого акту та ослаблення копулятивної активності: статистично вірогідне
зниження кількості копуляцій, подовження їх латентності. Також, були
відсутні тварини, які за фіксований час тесту встигали розпочати другу сесію
парувань, тобто, у них значно зростала тривалість постеякуляторного
рефрактерного інтервалу (див. рис. 4.10 − 4.12; див. табл. 4.8), що свідчило
про пригнічення процесу відновлення чутливості статевих центрів ЦНС до
стимулів від самки. Встановлено, що такі зміни відбивають діяльність
передньої

долі

гіпоталамусу

(центральний

механізм

регуляції),

що

регулюється Е2, продукту ароматизації Тс.
Крім того, у самців групи «Стрес» сповільнення статевого акту
відбувалося через зростання латентного періоду еякуляції, що може бути
наслідком зниження концентрації ДГТ. Опосередковано на це вказує
гіперестрогенізація сім’яників, адже зниження вмісту ДГТ призводить до
послаблення інгібуючого впливу андрогену на активність ароматази, що
створює умови для підвищеного утворення Е2.
Однак зміни показників спермограми та статевої поведінки не
позначились на здатності самців до запліднення інтактних самиць. При
паруванні зі статевозрілими самками з нормальним естральним циклом
індекси запліднення та вагітності в піддослідній групі не відрізнялися від
контрольних показників. Це цілком відповідає висновку про гальмування
статевої поведінки, тобто, для запліднення самки самцю потрібно більше
часу, що забезпечується зсаджуванням тварин на 8 діб. Крім того, якість
сперматозоїдів є достатньою для запліднення ооцитів нормальної самки.
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Водночас, у самиць, запліднених самцями групи «Стрес», у декілька разів
зросли показники внутрішньоутробних втрат за рахунок збільшення
передімплантаційної загибелі зародків. Це означає, що у заплідненні
приймали участь дефектні сперматозоїди, які здатні зберігати свою
запліднюючу здатність навіть зі значними ушкодженнями ДНК. Відомо, що
пошкодження батьківського геному у вигляді генних мутацій, мікроделецій,
анеуплоїдії, епігенетичних змін, пошкоджень ДНК і порушень компактизації
хроматину в чоловічих статевих клітинах можуть призводити до переривання
вагітності на різних строках [295].
Зменшення розміру приплоду переважно за рахунок зменшення
кількості плодів чоловічої статі дозволяє припустити, що запліднення
сперматозоїдами з Y-хромосомою було менш успішним, ніж з X-хромосомою. До того ж життєздатність нащадків чоловічої статі взагалі менша, ніж
самок [296].
Інтегрально

стан

репродуктивної

функції

відображає

показник

репродуктивного потенціалу самців Фі, який сумарно враховує стан статевої
активності

самців

(кількість

запліднених

самок)

та

повноцінність

сперматозоїдів (кількість вагітних самок та середня кількість плодів у самки).
Він свідчить про двократне зменшення репродуктивного потенціалу самців
групи «Стрес» (див. табл. 4.9), що переважно пов’язано з утворенням значної
кількості

неповноцінних

сперміїв,

що

призвело

до

зростання

внутрішньоутробних втрат у інтактних вагітних самок (див. табл. 4.7).
Таким чином, нами доведено, що у нащадків чоловічої статі в
дорослому віці, які в період молочного вигодовування зазнали емоційного
стресу, за принципом імпринтингу спостерігаються певні розлади в
функціонуванні репродуктивної системи. Стресування призводить до стійких
змін у процесах статевого розвитку особин, що проявляється порушеннями
сперматогенезу,

пригніченням

репродуктивного

потенціалу

статевої
в

умовах

активності,
абсолютної

зниженням
та

відносної

гіперестрогенії та андрогенного дефіциту. Має місце відстрочений ефект
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зменшення фізіологічних статевих відмінностей на рівень статевих гормонів,
білковий та ліпідний обмін, наслідком чого є розвиток дисліпідемії,
ліпотоксичності, ОС, білкового та енергетичного дефіциту, тобто, ознак
передчасного старіння організму.
Додавання до корму самки, що годує, сполук з естрогеноподібною дією
стало причиною того, що у дорослих самців-нащадків групи «ФЕ» виникла
гіперестрогенія таких органів як печінка (до рівня інтактних самок, див.
рис. 5.1-5.3; див. табл. 5.1) та сім’яники та гіпоандрогенія за показниками
вмісту Тс у сироватці крові та сім’яниках. Це призвело до зміни
співвідношення Тс/Е2 і дало можливість констатувати абсолютну (сім’яники)
та відносну (сироватка крові, печінка) естрогенізацію організму. Слід
зауважити, що ФЕ, що надходять з раціоном, у досить значній кількості
визначаються у грудному молоці. Важливо відзначити, що ФЕ не
депонуються в організмі тварин, але їхня спроможність до спотворювання
взаємодії з ESR надає їм потенційну здатність опосередковано впливати на
програму становлення статевих особливостей особини, тобто, здатність діяти
епігенетично.

Оскільки

наслідки

їхньої

дії

можуть

проявлятися

у

статевозрілому віці за механізмом імпринтингу, вплив на активність
ферментів метаболізму стероїдних гормонів,

може стати

причиною

гіперестрогенізацію та дефіцит Тс у самців групи «ФЕ».
Визначення показників ліпідного обміну у самців групи «ФЕ» показало
їх суттєву відмінність від фізіологічної норми. Було зафіксовано більшу
концентрацію ТГ в сироватці крові, сім’яниках та печінці, а також загального
ХС у сироватці крові у порівнянні з інтактними самцями. Однак в печінці та
сім’яниках було виявлено відповідність концентрації загального ХС
фізіологічній нормі. У щурів цієї групи концентрація ХС ЛПВЩ у сироватці
крові, сім’яниках та печінці була значно меншою по відношенню до
контрольних самців (див. рис. 5.4; див. табл. 5.2). Також, у піддослідній групі
спостерігалися деякі ознаки «фемінізованого» ліпідного обміну. Вміст ТГ та
загального ХС в сироватці крові був подібним до показників інтактних
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самок, а в печінці концентрація ТГ наближалася до їхньої фізіологічної
норми (див. табл. 5.4).
Відомо, що підвищення вмісту ліпідів у навколоклітинному просторі
призводить до акумуляції ТГ в клітинах нежирових тканин (скелетній,
серцевому м’язі, печінці). Із жирних кислот, що не були використані при βокисленні, спочатку в клітині синтезуються фосфоліпіди, а потім ТГ, які
накопичуються в цитоплазмі. ТГ це органічні сполуки, які є продуктами
етерифікації карбонових кислот та трьохатомного спирту гліцерину. В
організмі

тварин та людини основними карбоновими

кислотами з

відповідною концентрацією є пальмітинова (25 %), олеїнова (46 %),
стеаринова (8 %) та лінолева (10 %) кислоти. Внутріклітинні ТГ в нежирових
тканинах містять переважно пальмітинову кислоту із якої, в свою чергу,
синтезується сфінгомієлін. Він є основним компонентом мембранних рафтів,
які приймають участь в координації клітинних процесів, регуляції активності
мембранних

рецепторів.

Синтез

сфінгомієліну

залежить

від

вмісту

пальмітинової кислоти та проходить по шляху: пальмітинова кислота →
церамід → сфінгомієлін. Саме шлях синтезу цераміду із пальмітинової
кислоти призводить до оксидативного апоптозу. У самців групи «ФЕ» ми
можемо спостерігати саме генерацію оксидантів за значно підвищеними
показниками вмісту NOх. Також акумуляція в клітинах ТГ (самі ТГ не
індукують апоптоз) є способом організму уникнути ефекту ліпотоксичності,
що обумовлена як надмірною концентрацією пальмітинової кислоти в крові
та тканинах, так і накопиченням жиру в клітинах нежирових тканин. Клітини
накопичують ТГ, їхні мітохондрії не можуть впоратися з надмірним
навантаженням, це призводить до жирового переродження нежирових
тканин. Надалі жир окислюється в пероксисомах, які беруть на себе функцію
β-окислення. Наслідком цього є утворення АФК, розвиток ліпотоксичності та
ОС. Усі ці ознаки спостерігаються при старінні організму.
Тобто, у самців групи ФЕ є ознаки дисліпідемії, ліпотоксичності з
розвитком оксидативного стресу, що може вказувати на передчасне старіння.
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Дані літератури стосовно метаболізму ліпідів та їхнього впливу на
чоловічу фертильність досить суперечливі, що вказує на недостатність
досліджень у цьому напрямку. Так, в роботі J. Hagiuda та співавторів (2014) у
інфертильних пацієнтів не було зафіксовано суттєвого зв'язку між рівнями
ТГ в сироватці крові та концентрацією або рухливістю сперматозоїдів.
Однак, вміст ТГ в сироватці позитивно корелював з морфологічними
показниками гамет. Крім того, активність ферментів АСТ і АЛТ в сироватці
крові корелювала з рівнем ТГ, а останній показник негативно корелював з
концентрацією Тс сироватки крові [297]. В інших роботах було зафіксовано
підвищення рівня ТГ та ЛПНЩ в сироватці крові та одночасне зниження
якості сперми, зниження рухливості гамет [298]. А M. Meseguer та співавтори
(2004) не знайшли суттєвої різниці в рівнях ХС сім’яної плазми фертильних
та безплідних чоловіків [299]. Однак, автори іншої роботи показали, що хоча
ліпіди сироватки крові практично не мають кореляції з параметрами сперми,
їхній рівень в сім’яній плазмі має такий зв’язок. Так, концентрація ТГ, ХС,
ХС ЛПВЩ, та ХС ЛПНЩ в сім’яній плазмі у пацієнтів з олігоспермією,
астеноспермією та тератоспермією вище, ніж у чоловіків з нормальними
параметрами спермограми [300].
Також було зафіксовано порушення білкового обміну у дорослих
самців з ознаками тканинної специфічності: концентрація загального білка в
сироватці крові у самців групи «ФЕ» виявилась вищою, а в печінці та
сім’яниках нижчою, ніж у інтактних самців. При визначенні концентрації
сечовини було зафіксовано її збільшення в сироватці крові та сім’яниках
(див. рис. 5.5; див. табл. 5.3). Але в печінці вміст сечовини виявився на рівні
фізіологічної норми інтактних самців. Визначення активності ферментів
показало, що у АЛТ в сироватці крові та сім’яниках а у АСТ − в печінці вона
нижче, ніж у контрольній групі самців (див. рис. 5.6, 5.7). Однак активності
трансферази АЛТ в печінці та трансферази АСТ у сироватці крові та
сім’яниках відповідали фізіологічній нормі. Вміст амінокислоти аргінін та
NOх в сироватці крові та сім’яниках у самців групи «ФЕ» виявився на рівні
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фізіологічної норми інтактних самців. Однак, в печінці було зафіксовано
збільшення концентрації для обох сполук (див. рис.5.8; див. табл. 5.4).
Для деяких показників білкового обміну були виявлені ознаки
зменшення фізіологічних статевих відмінностей: так, вміст загального білка,
аргініну в печінці, активність АЛТ в сироватці крові були подібними до
показників інтактних самок. Рівень активності АСТ в печінці та вміст
загального протеїну в сироватці крові наближалися до фізіологічної норми
інтактних самиць.
Таким чином, різноспрямовані зміни вмісту білку, сечовини, аргініну,
NOx та активності АЛТ та АСТ створюють передумови протеїнового та
енергетичного дефіциту в організмі з ознаками нітрозивного стресу.
На тлі чисельних причин виникнення чоловічої гіпофертильності важко
визначити найважливішу з них. Але одним із підходів в цьому питанні може
стати визначення та розкриття важливості білкового обміну, пов'язаного зі
спермою і порівняння «хворих» сперматозоїдів (астенозооспермічних,
глобозооспермічних або олігоастено-терато-зооспермічних) з нормозооспермічними на рівні протеому [301]. Знайдено, що розбалансованість реакцій
трансамінування може створювати дефіцит субстрату для гліколізу та
призводити до зниження активності та рухливості спермальних клітин [219].
Це пов’язано з тим, що і аланін, і аспартат належать до глюкогенних
амінокислот та здатні швидко перетворюватись в глюкозу (джерело енергії),
що використовується при гліколізі [248].
Також, утворення сечовини

напряму пов’язано

з відповідною

активністю трансаміназ та фіксацією аміаку в циклі сечовини. Однак
гормональний дисбаланс призводить до зміни спрямованості метаболічних
процесів, оскільки прискорене сичовиноутворення відбувається на тлі дещо
зниженої активності трансфераз. Це також вказує на прискорений протеоліз
білків, що відбувається в умовах нітрозивного стресу, який створює
сприятливі для цього умові [250].
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Таким чином, надходження надлишку ФЕ в період молочного
вигодовування, як і стрес, має відстрочений «фемінізуючий» вплив на рівень
статевих гормонів, білковий та ліпідний обмін у самців щурів в дорослому
віці. Зміна спрямованості біохімічних процесів проявляється в розвитку
дисліпідемії, ліпотоксичністі, білковому та енергетичному дефіциті, ОС, що
також вказує на процес передчасного старіння.
Гормональні та метаболічні зміни неоднозначно позначились на
функціонуванні репродуктивної системи. Аналіз показників спермограми
суспензії епідидимальних сперміїв у самців групи «ФЕ» не виявив змін
загальної

концентрації

гамет

при

двократному

збільшенні

частки

патологічних форм, зменшенні відсотку морфологічно нормальних та
рухливих сперміїв (див. табл. 5.5). При цьому світлооптичне дослідження
тестикулярної тканини у самців групи «ФЕ» помітних змін у структурній
організації яєчок не виявило (див. рис. 5.9, 5.10). Тобто, відстрочене
зменшення фізіологічних статевих відмінностей гормональних процесів та
абсолютна естрогенізація сім’яників могли порушити процеси сперміогенезу
та матурації сперматозоїдів. Ймовірно, це пов’язано зі змінами складу
середовища епідидимісів, можливо, концентрації карнитину. Крім того,
виявлене порушення андрогенсинтетичної функції сім’яників (дефіцит Тс та
гіперестрогенія) відповідальне за утворення дефектів статевих клітин як на
морфологічному, так, можливо, й на молекулярному рівні.
Доказами впливу надмірної фітоестрогенізації в період молочного
вигодовування на формування статевої диференціації ЦНС є зміни характеру
статевої поведінки, що демонстрували дорослі статевозрілі самці (див.
підрозд. 5.3). У тварин піддослідної групі відмічалися всі елементи статевої
поведінки: залицяльна (наближення до самки з обнюхуванням аногенітальної області) та копулятивна (садки, інтромісії та еякуляції). Було
зафіксовано сповільнення статевого акту (подовження латентності садок та
інтромісій) та ослаблення копулятивної активності (зниження кількості
копуляцій) (див. підрозд. 5.3). Останнє певним чином може позначитись на
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фертильності самців (зменшення частки вагітних самок серед запліднених),
оскільки

вагінально-цервікальна

стимуляція

самок

призводить

до

вивільнення норадреналіну у вентролатеральній зоні вентромедіального
гіпоталамусу, що сприяє настанню вагітності [302].
Завершального етапу копулятивної поведінки, а саме еякуляції,
досягали всі тварини, хоча її латентність, порівняно з інтактним контролем,
збільшувалась, що співпадає з даними літератури [303]. Зафіксоване значне
збільшення тривалості постеякуляторного рефрактерного періоду є проявом
зниження швидкості відновлення чутливості нейрональних центрів ЦНС до
стимулів

від

самки,

що

дозволяє

припустити

наявність

порушень

метаболізму Тс у нейромедіаторних системах.
Однак зміни показників спермограми та статевої поведінки не
позначились суттєво на здатності самців групи «ФЕ» до запліднення ними
інтактних самиць, як і у самців групи «Стрес». Тобто, за час статевого
контакту більший 15 хв, самці з неонатально індукованими розладами
спроможні здійснити повноцінний статевий акт та запліднити самку. Саме
тому індекси запліднення та вагітності в піддослідній групі при паруванні з
самками з нормальним естральним циклом не відрізнялися від контрольних
показників. Але у цих самиць в декілька разів зросли показники
внутрішньоутробних втрат за рахунок збільшення передімплантаційної
загибелі ембріонів, хоча за загальним рівнем внутрішньоутробних втрат
статистично значущої різниці з контролем не було. Тобто, дефекти
сперматозоїдів викликали великі «помилки» розвитку зигот, що призвело до
їх загибелі. Водночас, зародки, що залишись, розвивалися нормально і,
навіть, з меншими втратами, що й забезпечило народження нормальної
кількості нащадків.
При

огляді

плодів

було

зафіксовано

зменшення

зростання

співвідношення самці/самки. Це може означати менш успішне запліднення
сперматозоїдами з Y-хромосомою. В іншому у плодів не виявлено різниці з
показниками групи Інтактні самці за краніо-каудальним розміром щурят,
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хоча маса самців-щурят була трохи збільшена (р < 0,05). Це вказує на те, що
перебіг вагітності у самок практично не порушувався, особливо у
післяімплантаційний період.
Розрахунок інтегрального показника потенційної плідності самців
досліджуваної групи показав, що він зменшений у півтора рази у порівнянні з
контрольною групою (див. табл. 5.7). На це вплинуло як деяке зменшення
частки запліднених (вплив зміни статевої поведінки) та вагітних самок й
дещо

збільшений

рівень

внутрішньоутробних

втрат

(вплив

якості

сперматозоїдів).
Таким чином, нами доведено, що у дорослих нащадків чоловічої статі,
які в період молочного вигодовування отримували надмірну кількість ФЕ, за
принципом імпринтингу спостерігаються певні розлади в функціонуванні
репродуктивної системи. Надлишок ФЕ стає причиною стійких змін у
процесах статевого розвитку особин, що проявляється порушеннями
сперматогенезу, сповільненням статевої активності (поведінки), зниженням
фертильності та плодючості, що сполучається з абсолютною та відносною
гіперестрогенією

та

андрогенною

недостатністю.

Такий

вплив

має

відстрочений фемінізуючий ефект на рівень статевих гормонів, білковий та
ліпідний обмін, проявляється розвитком дисліпідемії, ліпотоксичності, ОС,
білкового та енергетичного дефіциту. Усі ці ознаки є індикаторами
передчасного старіння організму.
Окрема дія ранніх стресорних або гормонально активних чинників не
відтворює ситуацію, яка найчастіше зустрічається в реальному житті, хоча
практично всі відомі нам дослідження присвячені саме дії або стресу, або
різних ФЕ. Це визначає наукову новизну досліджень віддалених наслідків
сумісного впливу емоційного стресу та надлишку суміші ФЕ для
репродуктивної функції особини. Відтворення такої комбінації чинників
(«maternal separation stress» та «clean bedding» на тлі надходження з молоком
надлишку ФЕ) у період молочного вигодовування призвело до значного, але
прихованого гормонального дисбалансу з деякими ознаками фемінізації у

153
дорослих

статевозрілих

самців

щурів.

Це

проявлялося

абсолютною

гіперестрогенізацією сім’яників та печінки, в якій знайдено і зменшення
концентрації Тс. Як було встановлено у Розділах 3 та 4, ізольований вплив
стресу або ФЕ призводив до значного зниження вмісту Тс у сироватці крові
та сім’яниках. Однак у сироватці крові тварин групи «Стрес+ФЕ»
концентрація Тс виявилась на рівні показників інтактних самців, як і
показник

Тс/Е2.

Це

створює

оманливий

ефект

задовільного

стану

продукування статевих гормонів й може бути першою ознакою наявності або
розвитку ідіопатичного безпліддя, що знаходить підтвердження далі.
Відомо, що синтез ГЗСГ регулюється рівнем естрогенів та андрогенів в
сироватці крові. В свою чергу, концентрація ГЗСГ може впливати на
естроген-андрогеновий баланс та біодоступність статевих гормонів у
тканинах. Також відомо, що в сім’яниках клітини Ляйдігу постійно
утворюють 80 % естрогенів, що виробляється в чоловічому організмі [71].
Шляхом пасивного транспорту Е2 потрапляє у кровообіг, де ГЗСГ зв’язує
його та забезпечує транспорт в інші тканини. Тому наявність фізіологічної
норми Е2 в сироватці крові на фоні надмірного синтезу в сім’яниках можна
пояснити прискореним виведенням його з кровообігу або посиленим
катаболізмом як у сироватці крові, так і в печінці.
Подібно самцям попередніх груп, у тварин «Стрес+ФЕ» були виявлені
зміни проатерогенного характеру. Визначено більший вміст ТГ в сироватці
крові в три рази, печінці на 44 % та ЗХС − в сироватці крові майже в чотири
рази, відносно самців інтактної групи (р < 0,05). Було зафіксовано зниження
концентрації ХС ЛПВЩ в усіх досліджуваних органах. Відмічалась
фемінізація ліпідного обміну печінки за вмістом ТГ, концентрація яких була
подібною до фізіологічної норми інтактних самок. .
Таким чином, у тварин групи «Стрес+ФЕ», як і у тварин групи «ФЕ»,
підвищений вміст ТГ в сироватці крові та печінці може вказувати на
надмірну концентрацію жирних кислот у навколоклітинному просторі,
розвиток ліпотоксичності та ОС, що є ознакою передчасного старіння
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організму. У свою чергу, це може призводити до поступового згасання
репродуктивної

функції,

що

обумовлено

зниженням

функціональної

активності рецепторів до відповідних гормонів, які контролюють її
діяльність. Також відомо, що система розподілу потоків ХС в печінку та
стероїдогенні тканини має статеві відмінності, це визначає різну швидкість
метаболічних процесів та схильність до розвитку різноманітних захворювань
[304]. Так, естрогени спроможні посилювати швидкість синтезу ЛПВЩ та
гальмувати утворення ЛПДНЩ, що призводить до зниження концентрації
ХС в сироватці крові. Однак, у самців групи «Стрес+ФЕ» на тлі надмірного
вмісту Е2 цього не відбулося. Можливо, це пов’язано із пригніченням
транспорту ХС у складі ЛПДНЩ із плазми в стероїдогенні тканини для
синтезу відповідних гормонів. Адже ХС та його ефіри є гідрофобними
молекулами. Тому він транспортується виключно у складі різних типів
ліпопротеїдів. Це також може пояснювати наявність фізіологічної норми ХС
в сім’яниках. Адже ХС, що використовується для утворення стероїдних
гормонів, може синтезуватися у самих залозах із ацетил-КоА.
Наявність фізіологічної норми ХС в печінці, де синтезується переважна
його кількість, на тлі високої концентрації в сироватці крові може бути
пов’язана з посиленим виведенням його у кровообіг у складі ЛПНЩ або
порушенням функціонування відповідних рецепторів. Відомо, що клітини,
які потребують ХС, на своїй поверхні синтезують ЛПНЩ-рецептори. Вони
зв’язують ЛПНЩ, що циркулюють у крові, і ці комплекси поглинаються
клітиною. Це, у свою чергу, призводить до зниження або нормалізації вмісту
ХС [305]. У групі «Стрес+ФЕ» цей процес, з огляду на високий вміст
загального ХС в сироватці крові, можливо, не функціонує належним чином.
При сумісній дії емоційного стресу та надходження надлишку ФЕ в
період

молочного

вигодовування

було

зафіксовано

й

порушення

нормального фізіологічного рівня показників білкового обміну у дорослих
самців. Відомо, що всі білки сироватки крові мають печінкове походження
[209]. Однак, у самців групи «Стре+ФЕ» на тлі його низького вмісту в
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печінці концентрація в сироватці крові залишилась на рівні фізіологічної
норми. Можна припустити, що причиною цього є прискорений синтез
печінкою та виведення в кровообіг ліпопротеїдів, до складу яких входять
апопротеїни. Також відомо, що естрогени регулюють низку метаболічних
шляхів, у тому числі синтез білків плазми в печінці [211]. Внаслідок дії Е2
підвищується вміст білків-транспортерів (прискорюється їх синтез в печінці),
в тому числі ГЗСГ [306]. Тому наявність загального білка в сироватці крові у
фізіологічній кількості та у зниженій – у печінці, можливо, є наслідком
підвищеного вмісту Е2 в цьому органі у тварин піддослідної групи. Адже
рівень як Е2, так і загального білка в печінці був подібним до показників
інтактних самок. Наявність підвищеного вмісту загального протеїну в
сім’яниках, можливо, пов’язана з порушенням транспорту та рецепції ліпідів
та жирних кислот, зокрема, які транспортуються у складі з альбуміном.
Крім того, у щурів групи «Стрес+ФЕ» зафіксована більша концентрації
сечовини в сім’яниках та печінці (див. рис. 6.7). Підвищений вміст сечовини
в гомогенаті печінки може бути наслідком активації ферментів перетворення
аміаку внаслідок його надмірного утворення в організмі. Концентрація
сечовини в сироватці крові залежить від екскреторної функції нирок, стану
печінки (головного місця утворення) та м’язових тканин (основного джерела
білків). Отже, наявність фізіологічної норми сечовини в сироватці крові на
тлі її високої концентрації в печінці є результатом активної роботи видільної
системи. Локальне підвищення концентрації сечовини у сім’яниках
асоціюється з посиленням вільнорадикальної активності (що спостерігається
у тварин групи «Стрес+ФЕ», див. табл.6.2) та зсувом співвідношення синтезу
та катаболізму протеїнів у бік протеолізу. Сечовина здатна ефективно
блокувати ці процеси та знижувати рівень пошкоджень, які були спричинені
ОС, і захищати білки від протеолітичної деградації [307]. Таким чином,
наявність підвищеного вмісту сечовини в сім’яниках в групі «Стрес+ФЕ»
може бути наслідком дефіциту UT-B-транспортера або передчасного
старіння організму цих тварин.
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У метаболізмі білків значну роль відіграють реакції трансамінування.
Вони забезпечують біосинтез 11 амінокислот та деяких специфічних сполук
(сечовини, γ-аміномасляної кислоти), об’єднують шляхи вуглеводного та
амінокислотного

обміну.

Реакції

трансамінування

є

зворотними

та

універсальними для всіх клітин живих організмів. Вони протікають за участю
специфічних ферментів трансаміназ. Підвищений вміст амінотрансфераз є
наслідком цитолізу, що призводить до викидання ферментів у кровообіг.
Через це їхня активність посилюється. Для АЛТ та АСТ не характерна
органна специфічність, тому встановити уражений орган важко, адже вони
містяться майже в усіх органах (нирки, сім’яники, серцеві та скелетні м’язи,
печінка та ін.). Відомо, що активація ферментів циклу сечовини та
прискорення її утворення безпосередньо пов’язана з підвищеною активністю
трансаміназ.
Дослідження активності трансфераз показало її підвищення в сироватці
крові для АЛТ та АСТ, в сім’яниках − для АЛТ у порівнянні з показниками
інтактних самців (див. рис. 6.8, 6.9). У печінці інтенсивність роботи АСТ
була в декілька разів меншою. Також було зафіксовано, що для АЛТ в
печінці, а для АСТ в сім’яниках активність ферментів залишилась на рівні
фізіологічної норми інтактних самців.
Відомо, що АЛТ є каталізатором для зворотного транспорту
аміногрупи від Ala до α-кетоглутарату з утворенням пірувату та глутамату.
Зниження концентрації або біодоступності будь якої вище зазначеної
сполуки

призводить

до

пригнічення

трансамінування

та

розвитку

гіпоенергетичного стану. Тому наявність у піддослідних тварин низької
активності АЛТ в сироватці крові та сім’яниках можливо є наслідком
недостатньої кількості субстрату для роботи ферменту. Також це може
вказувати на енергетичний дефіцит в м’язових тканинах (що міг виникнути
внаслідок антианаболічного ефекту Е2 на тлі його підвищеного вмісту). Адже
відомо, що Ala та α-кетоглутарат мають тісний зв’язок із такими
метаболічними

шляхами,

як

гліколіз,

глюконеогенез,

цикл

Кребса.
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Амінокислота Ala через аланіновий цикл здатна швидко перетворюватись в
глюкозу та надалі використовується як джерело енергії для роботи мозку,
ЦНС та м’язів [110]. α-Кетоглутарат є ключовим продуктом циклу Кребса.
Надалі він використовується як транспортер аміаку (що утворюється при
катаболізмі амінокислот) в печінку (цикл сечовини). Наявність фізіологічної
норми АЛТ в печінці, можливо, пов’язана з активацією білкового
катаболізму, що підтверджується білковим дефіцитом в органі. Такий же
ефект може спостерігатися при дефіциті вільного пірувата для АЛТ.
Таким чином, метаболізм аспартату (та інших амінокислот, які здатні
перетворюватись на оксалоацетат) постачає організму речовини для процесу
глюконеогенезу.

Кетокислоти,

що

утворюються

внаслідок

цього,

окислюються в циклі трикарбонових кислот або використовуються для
синтезу глюкози та кетонових тіл. Тому наявність наднизької активності
АСТ в печінці може бути наслідком нестачі субстрату Asp для роботи
ферменту

внаслідок

прискорення

сечовиноутворення

та

розвитку

енергетичного дефіциту. Це може вказувати на передчасне старіння
організму тварин піддослідної групи. Відомо, що АСТ міститься у різних
тканинах організму та для нього не характерна органна специфічність.
Найбільша активність АСТ в серцевому м’язі, потім послідовно, в порядку
зменшення, у печінці, скелетному м’язі, головному мозку, нирках,
сім’яниках. Тому наявність підвищеної активності АСТ у сироватці крові
може бути наслідком цитолізу з наступним викиданням ферменту в
кровообіг. Адже відомо, що зміна концентрації будь якої амінокислоти в
сироватці крові є наслідком порушення її метаболізму в організмі. За
нормальних умов фізіологічний вміст Asp та оксалоацетату в сім’яниках
набагато менший, ніж в печінці, тому і активність АСТ, можливо, за
відсутності великих потреб може залишатись на рівні норми.
Амінокислота аргінін є субстратом для декількох ферментативних
систем з подальшим утворенням біологічно активних сполук. У тканинах
вона входить до складу багатьох білків, наприклад, гістонів, що регулюють
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стан ДНК. Метаболізм аргініну по аргіназному шляху призводить до синтезу
регуляторних поліамінів сперміну та спермідину, а перетворення по NOсинтазному шляху − до синтезу NO, що виконує функцію месенджера. Також
аргінін використовується у циклі сечовини, для синтезу креатину, агматину,
проліну [308]. Таким чином, низький вміст аргініну в сироватці крові у
тварин групи «Стрес+ФЕ» на тлі його фізіологічної норми в печінці може
бути пов’язаний з активацією відповідних генів ендотеліальної NOS з
утворенням NO. Це підтверджується надфізіологічним вмістом NOх як в
сироватці крові, так і в печінці (див. табл. 6.3). Також, наявність фізіологічної
кількості аргініну в печінці може бути пов’язана з активацією білкового
катаболізму (як джерела вільних амінокислот) та індукцією ферменту
аргінази в орнітиновому циклі. Це підтверджується білковим дефіцитом та
збільшеним вмістом сечовини в печінці.
За даними літератури в тканині сім’яників із аргініну утворюється
п’ять основних метаболітів: орнітин, сечовина, цитрулін, креатин, NО.
Доведено, що всі вони, за винятком NО, стимулюють розвиток органотипової
культури сім’яників. Також, аргінін є однією із транспортних форм для
насичення сім’яників сечовиною, яка виявляє стимулюючі властивості щодо
проліферації клітин сім’яників. Припускається, що основним механізмом дії
сечовини є захист білків від протеолітичного руйнування [309]. Тому
наявність меншої концентрації аргініну в сім’яниках у самців групи
«Стрес+ФЕ» може бути пов’язана з активацією утворення сечовини в
клітинах Сертолі та розвитком протеїнового дефіциту, як було зазначено
вище (див. рис. 6.6).
У тварин цієї групи було виявлено перевищення концентрації NOх у
порівнянні з інтактними самцями. Відомо, що Е2 сприяють утворенню NO в
судинах гладеньких м’язів з подальшою вазодилятацією. Однак у тварин
групи «Стрес+ФЕ» вміст Е2 у сироватці крові був на рівні фізіологічної
норми (див. рис. 6.2; р < 0,05). Тому надвисокий вміст NOх в сироватці крові
може бути наслідком посиленої генерації оксидантів при окисленні
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надлишку жиру в пероксисомах. Адже концентрація ТГ у тварин даної групи
була вище, що може вказувати на збільшення вмісту в навколоклітинному
просторі пальмітинової кислоти − основного субстрату для β-окислення.
Підвищений вміст жирних кислот є наслідком хронічного неповного
витрачення цього енергетичного субстрату, що стає причиною розвитку ОС.
Припускається, що окислювальне пошкодження мітохондрій призводить до
посиленого утворення ТГ в нежирових тканинах. Також відомо, що із
цераміду (генерується із пальмітинової кислоти та є індуктором апоптозу)
утворюється сигнальний ліпід, здатний блокувати апоптоз в ендотеліальних
клітинах шляхом підвищення рівня NO [310]. Тому надфізіологічний рівень
NO в сироватці крові може також бути пов’язаний з активацією сигнального
ліпіду. Наявність високої концентрації NOх в печінці вказує на високу
активність ферментів NOS внаслідок підвищеного вмісту Е2 (див. рис.6.2).
Також, це може бути пов’язано з посиленим катаболізмом білків, як
основних постачальників амінокислот, що підтверджується більшим вмістом
сечовини на тлі фізіологічної норми аргініну (див. рис. 6.7, 6.10). Це, у свою
чергу, може вказувати на наявність ендотеліальної дисфункції судин печінки,
яка призвела до порушення клітинного транспорту аргініну.
Відомо, що природним метаболітом аргініну є АДМА, який виступає у
якості ендогенного інгібітору всіх ферментів NOS. Його акумуляція при
різних патологічних станах (серцево-судинні захворювання, цукровий діабет
2

типу,

ниркова

недостатність)

та

у

разі

гіперхолестеринемії,

гіпертригліцеридемії порушує утворення NO [311, 312]. Останнє було
виявлено у тварин групи «Стрес+ФЕ». Крім того, це може бути ознакою
передчасного старіння організму, адже у старих тварин відбувається
зниження чутливості тканин сім’яників до дії NO [118]. Тому, збереження
вмісту NO в сім’яниках на фізіологічному рівні у піддослідних тварин на тлі
його високої концентрації в сироватці крові та печінці, можливо, пов’язано з
підвищеним вмістом АДМА (див. табл. 6.2). Це, у свою чергу, може свідчити
про розвиток ендотеліальної дисфункції судин печінки та сім’яників. Також,

160
збереження вмісту NO у піддослідних самців на фізіологічному рівні,
можливо, пов’язано з високим вмістом Е2 (див. рис. 6.2), що здатий підвищувати антиоксидантну ємність організму [251]. Отже, деяка «фемінізація»
метаболізму протеїнів та різноспрямовані зміни концентрації білку,
сечовини, аргініну, NOx, активності трансфераз АЛТ та АСТ створюють
передумови протеїнового та енергетичного дефіциту в організмі з ознаками
нітрозивного стресу. Тобто, сумісна дія емоційного стресу та надходження
надлишку ФЕ в період лактації має відстрочений «фемінізуючий» вплив на
рівень статевих гормонів, білковий та ліпідний обмін у самців у дорослому
віці. Зміна спрямованості біохімічних процесів проявляється розвитком
дисліпідемії, білкового та енергетичного дефіциту, оксидативного стресу.
Біохімічні

зміни

неоднозначно

позначились

на

функціонуванні

репродуктивної системи самців групи «Стрес+ФЕ». Аналіз функціонального
стану епідидимальних сперміїв у самців групи «Стрес+ФЕ» показав, що
загальна концентрація гамет у цих самців відповідала нормі, хоча вміст
патологічно змінених гамет був вищим (див. табл. 6.3). Це призвело до
невеликого,

але

статистично

значущого

зменшення

концентрації

морфологічно нормальних клітин. Також у тварин піддослідної групи
виявився меншим вміст рухливих сперматозоїдів відносно інтактних самців
(див. табл. 6.3). Але, мікроскопічне дослідження тестикулярної тканини у
самців групи «Стрес+ФЕ» помітних змін у структурній організації яєчок не
виявило (рис. 6.11, 6.12). З огляду на важливість гормональної регуляції
сперматогенезу, нормальний рівень Тс як у сироватці крові, так і в органах
(див. рис. 6.1) пояснює відсутність зміни загальної концентрації сперматозоїдів у спермограмі. Однак, виявлений надфізіологічний вміст Е2 в сім’яниках є
загрозливим чинником для нормального розвитку спермальних клітин, що у
самців цієї групи проявляється зростанням частки аномальних та нерухливих клітин.
Сумісна дія емоційного стресу та фітоестрогенізація в період
молочного вигодовування вплинула на характер статевої поведінки, що
демонстрували дорослі статевозрілі самці (див. підрозд. 6.3). У тварин
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піддослідної групі відмічалися усі елементи статевої поведінки: залицяльна
та копулятивна. Хоча за час тесту у самців реєструвалося на 76 % більше
інтромісій це не привело до зростання кількості еякуляцій через збільшення її
латентності (у два рази). Однак, за рахунок скорочення тривалості постеякуляторного рефрактерного інтервалу (до (247,0±43,3) с проти (395,0±88,6) с у
контролі), деякі самці все ж встигала розпочати другу серію парувань, хоча
частка таких щурів зменшилась вдвічі.
Однак, зміни показників спермограми та статевої поведінки не
позначились суттєво на здатності самців групи «Стрес+ФЕ» до запліднення
ними інтактних самиць. Водночас, у самиць цієї групи виявлено збільшення
загибелі ембріонів у передімплантаційний та післяімплантаційний період у
декілька разів. Загальний рівень внутрішньоутробних втрат також був вищим
у декілька разів у порівнянні з інтактними самцями (див. підрозд. 6.4). Тобто,
у заплідненні ооцитів приймали участь сперматозоїди, в яких відбулися розлади на субклітинному рівні й це свідчить про низьку якість сперматозоїдів.
При огляді плодів на 20 день вагітності було зафіксовано зменшення
кількості особин чоловічої статі, хоча зменшення співвідношення самці/самки та загального розміру приплоду у порівнянні з інтактною групою не набуло статистичної значущості. Це може вказувати на меншу життєздатність нащадків чоловічої статі у порівнянні з жіночою або запліднення Y-сперматозоїдами було менш успішним, ніж гаметами з X-хромосомою.
Розрахунок інтегрального показника середньої потенційної плідності самців
показав, що у групі «Стрес+ФЕ» відбулося зниження показника в 2,5 рази,
що є найбільшим падінням з усіх експериментальних груп. Таким чином,
сумісний вплив емоційного стресу та надходження надлишку «ФЕ» в період
молочного вигодовування призводять до найбільш важких імпринтингових
наслідків зниження плодючості дорослих самців (див. підрозд. 6.4).
Можна зазначити, що найбільші зміни в гормонально-метаболічному
аспекті (в межах досліджуваних показників) відбулися у тварин групи
«Стрес» (рис. 7.1, 7.2; табл. 7.1).
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Рис. 7.1. Гормональні показники піддослідних груп:
*− відхилення достовірно щодо інтактних самців (р < 0,05).

Рис. 7.2. Показники ліпідного обміну піддослідних груп:
* – відхилення достовірно щодо інтактних самців (р < 0,05)
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Показники білкового обміну піддослідних груп
(у відсотках до контрольної групи)

Таблиця 7.1

Група, кількість обстежень
Показник

«Стрес»

«ФЕ»

«Стрес+ФЕ»

114

118

без змін

без змін
62 а)
81а)

127а)
71а)
без змін

без змін
67 а)
140 а)

сироватка крові, n=12
Загальний білок, мг/мл
Сечовина, ммоль/л
АЛТ, мккат/л
АСТ, мккат/л
Вільний аргінін, ммоль/л
NOx, мкмоль/л
Загальний білок, мг/г
Сечовина, ммоль/г
АЛТ, мккат/г
АСТ, мккат/г
Вільний аргінін, ммоль/г
NOx, мкмоль/г

39а)
без змін
а)
436
без змін
гомогенат печінки, n= 12

62 а)
550а)

67а)

62а)

65 а)

без змін

без змін

140 б)

41а)
без змін
а)
19
15а)
56а)
149а)
149а)
160а)
гомогенат сім’яників, n= 12

без змін
37а)
без змін
179а)

Загальний білок, мг/г

86 а)

56 а)

144 а)

Сечовина, ммоль/г

127а)

126а)

121а)

АЛТ, мккат/г
234а)
29а)
68а)
АСТ, мккат/г
82
без змін
без змін
а)
Вільний аргінін, ммоль/г
60
без змін
69а)
NOx, мкмоль/г
54 а)
без змін
без змін
Примітка. а) − відхилення достовірно щодо інтактних самців (р < 0,05)
Також, у цих самців спостерігалися значні відхилення за усіма
показниками при досліджені параметрів спермограми (див. рис. 7.3).
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Рис. 7.3. Показники функціонального стану епідидимальних сперміїв
піддослідних груп (у відсотках до інтактної групи)
При біохімічному аналізі, що проводили у двох органах та сироватці
крові, з 11 досліджуваних сполук (усього 33 зразка) тільки три значення
залишилися в межах фізіологічної норми, а вміст статевих гормонів
сироватки крові відповідає гормональному стану сім’яників.
За показниками ліпідного обміну величини ЗХС та ХС ЛПВЩ в
сироватці крові віддзеркалювали аналогічні зміни в сім’яниках. Вміст ТГ в
сироватці крові та сім’яниках різнилися. Для показників білкового обміну усі
значення мали різноспрямований характер.
Більш завуальовані зміни біохімічних показників були у тварин групи
«ФЕ». Із усіх зазначених показників 13 виявилися на рівні фізіологічної
норми інтактних самців (див. рис. 7.1, 7.2; див. табл. 7.1). Хоча за
результатами спермограми у тварин цієї групи в межах норми виявилася
лише концентрація гамет, а решта мала значні відхилення (див. рис. 7.3).
Також, за вмістом статевих гормонів тільки рівень Тс сироватки крові
відображав стан сім’яників. Усі показники ліпідного обміну в сироватці крові
чітко відповідали аналогічним даним у сім’яниках.
Стосовного протеїнового обміну більшість цифр (окрім загального
білка) в сироватці крові віддзеркалювали аналогічний стан в сім’яниках.
Однак, не дивлячись на це, їхня запліднююча здатність та плодючість падає в
1,5 рази, що є найменшою втратою плідності серед досліджуваних груп.
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Найбільше

обтяжлива

картина

спостерігалася

у

тварин

групи

«Стрес+ФЕ». Із усіх біохімічних показників в межах норми залишилось 13
(див. рис. 7.1, 7.2; див. табл. 7.1), хоча за показниками спермограми
концентрація гамет не змінилася (див. рис. 7.3). Решта значень мали
відхилення, але вони не були занадто важкими. За вмістом статевих гормонів
тільки рівень Тс сироватки крові був аналогічний такому в сім’яниках. Із
показників ліпідного обміну лише вміст ХС ЛПВЩ в сироватці крові
віддзеркалював концентрацію в сім’яниках.
Для показників протеїнового обміну активність АЛТ та рівень аргініну
в сироватці крові мали аналогічну спрямованість в сім’яниках. Зміни решти
показників носили різновекторний характер. Дана група тварин є найбільш
важко

діагностованим

випадком,

адже

біохімічні

показники

самців

залишаються в межах норми, а показники спермограми мають незначні
відхилення. Однак, їхня запліднююча здатність та плодючість падає в 2,5
рази і стає найменшою серед досліджуваних груп.
Загально визнано, що прискорення вільнорадикального окислення
організму та розвиток ОС − найбільш поширені чинники порушення
репродуктивної функції. З урахування патогенетичної ролі утворення
радикалу пероксинітриту визначення динаміки продукції NO та його
попередника

аргініну

є

досить

актуальними

та

необхідними

для

прогнозування запліднюючого потенціалу еякуляту, особливо у чоловіків з
ідіопатичною гіпофертильністю.
Було проаналізовано зміни цих показників (варіант патоспермії, вміст
вільного аргініну та NOx у сім’яній плазмі та сироваткова концентрація Тс) у
чоловіків, які зверталися до клініки ДУ «Інститут проблем ендокринної
патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України», з приводу ідіопатичної
гіпофертильності [313, 314, 315, 316].
У цих пацієнтів було діагностовано такі варіанти патоспермій:
нормозооспермія (НЗС), астенозооспермія (АстЗС), олігоастенозооспермія та
олігозоопермія (ОАстЗС+ОЗС) згідно норм ВООЗ 2010 р [317]. Визначення
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концентрації вільного аргініну та NOx в сім’яній плазмі у чоловіків з
ідіопатичним безпліддям показало, що на тлі збереження рівня загального Тс
в сироватці крові в межах фізіологічної норми характерним було підвищення
вмісту NOx та зниження концентрації вільного аргініну в сім’яній плазмі для
пацієнтів з АстЗС та ОАстЗС+ОЗС у порівнянні з групою НЗС (табл. 7.2).

Таблиця 7.2

Біохімічні характеристики сперми пацієнтів
за різних варіантів патоспермії, ( X ± S x )
Група, кількість обстежених
Показник
ОАстЗС+ОЗС
НЗС
АстЗС
n=51
n=29
n=23
NOx, мкмоль/л
а)
5,01±0,33
9,10±0,50
8,78±0,46а)
n=51
n=29
n=23
Аргінін, мкмоль/л
а)
147,05±9,32
85,72±4,99
61,91±4,72а)
n=11
n=9
n=11
Тс, нмоль/л
14,17±1,36
19,68±3,58
12,02±2,00
Примітка. а) − статистично значущі відмінності з показниками
групи НЗС, р < 0,05.

У нашому експерименті аналогічні ознаки (незначні зміни спермограми
(АстЗС), відповідна нормі концентрація сироваткового Тс, більший вміст
NOx та менший – аргініну) мали самці щурів групи «Стрес+ФЕ», у яких не
було відхилень у вмісті статевих гормонів. Плодючість тварин цієї групи
падає за рахунок високого рівня ембріональних втрат у запліднених ними
самок, що вказує на порушення сперматогенезу, можливо, епігенетичної
природи.
На сьогодні проблема якості батьківського геному (тобто якість
сперматозоїдів) привертає увагу багатьох дослідників. Оскільки під час
запліднення сперматозоїд передає в ооцит не тільки ядерну ДНК, але й
фактори активації, центросоми, матричні РНК, мікро-РНК, некодуючі РНК.
Все це може відігравати важливу роль після запліднення та впливати на
ембріогенез [318]. Однак зигота наслідує від батька не тільки послідовність
ДНК, але й деякі елементи хроматину, що містять необхідні сигнали для
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правильного розвитку ембріону, тобто епігенетичні. Вони не зачіпають
цілісність та послідовність нуклеотидів ДНК, але можуть змінювати
експресію генів або фенотип клітини. Оскільки епігенетичні модифікації
можуть передаватися нащадкам, вочевидь, вони здатні впливати на
гаметогенез, розвиток ембріонів та слугувати потенційною причиною
безпліддя [319]. Це деякою мірою пояснює отримані дані що до перебігу
вагітності у самок, запліднених самцями групи «Стрес+ФЕ». Тобто, на нашу
думку, такий комплекс змін, який ми спостерігали у цій групі, підтверджує
те, що модель неонатальних втручань у цій групі відворює патогенетичну
модель чоловічої ідіопатичної гіпофертильності.
Таким чином, базуючись на вище зазначеному, можна зробити
висновок, що сумісний вплив емоційного стресу та надходження надлишку
ФЕ у підсосний період має імпринтингові наслідки та негативно
позначається на функціонуванні всього організму й, зокрема, репродуктивної
системи. У тварин піддослідної групи спостерігаються ознаки фемінізації
гормональних (зменшення концентрації Тс та збільшення Е2 зі зміною
фізіологічного співвідношення Тс/Е2 в органах) та біохімічних процесів
(особливості

білкового,

антиоксидантного

ліпідного

балансу.

спостерігаються

ознаки

Також

обміну)
у

з

самців

передчасного

порушенням

про/-

піддослідної

групи

старіння

організму,

що

характеризується зростанням концентрації сечовини в сім’яниках та
асоціюється

з

оксидантів

(за

посиленням
значно

вільнорадикальної

підвищеними

активності,

показниками

NOx),

генерацією
розвитком

оксидативного (нітрозивного) стресу, ліпотоксичності (гіпертригліцеридемія,
гіперхолестеринемія) та вказує на надмірну концентрацію жирних кислот у
навколо клітинному просторі. Порушення транспорту та рецепції ліпідів на
тлі

оксидативного

стресу

є

патологічною

основою

для

розвитку

ендотеліальної дисфункції та ініціації чоловічої гіпофертильності. Крім того,
у тварин піддослідної групи наявні ознаки гіпоенергетичного стану, що
підтверджується зміною активності трансаміназ (АЛТ, АСТ), посиленим
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протеолізом в печінці та сім’яниках (підвищення вмісту сечовини) та
зниження концентрації аргініну (в сироватці крові, сім’яниках).
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ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі на підставі проведеного комплексного
дослідження поглиблено уявлення щодо актуальної проблеми сучасної
ендокринології – встановлення чинників, які здатні впливати на розвиток
чоловічого безпліддя та доказ імпринтингового характеру їхньої дії.
Визначено відстрочені негативні ефекти емоційного стресу, надмірної
фітоестрогенізації та сумісної дії цих чинників під час молочного
вигодовування щодо репродуктивної функції дорослих самців. Показано
зменшення фізіологічних статевих відмінностей гормонально-метаболічних
процесів, що сприяє зниженню репродуктивного потенціалу щурів у
дорослому віці.
1.

У дорослих самців щурів емоційний стрес відокремлення від

матері під час молочного вигодовування зменшує величину репродуктивного
потенціалу на 58,1 % проти контролю внаслідок змін статевої поведінки
(сповільнення статевого акту та зменшенням частоти еякуляцій), порушення
сперматогенної функції сім’яників (погіршення спермограми за усіма
досліджуваними показниками) при відсутності змін їхньої структурної
організації та збільшення більш ніж у два рази внутрішньоутробних втрат у
запліднених інтактних самок.
2.

У неонатально стресованих дорослих самців щурів зменшується

вміст тестостерону, зростає концентрація естрадіолу у сироватці та
сім’яниках, наявний дефіцит обох гормонів у печінці, що є проявом
зменшення абсолютної та відносної андрогенізації. Показники концентрації
тестостерону, тригліцеридів, загального протеїну, активність ензимів АЛТ та
АСТ в сироватці крові та печінці наближені до показників інтактних самок.
Тварини мають ознаки дисліпідемії та хронічного нитрозивного стресу
(зростання концентрації оксиду азоту та менший вміст вільного аргініну).
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У дорослих самців надмірна фітоестрогенізація у неонатальний

3.

період призводить до менш важких порушень репродуктивної функції
(зменшення репродуктивного потенціалу самців на 35,8 %). Відмічено деякі
зміни

статевої

поведінки,

порушення

сперміогенезу

та

дозрівання

сперматозоїдів при збереженні їхньої нормальної концентрації.
Неонатально фітоестрогенізовані самці щурів відрізняються

4.
відносною

(сироватка

крові,

печінка)

та

абсолютною

(сім’яники)

естрогенізацією організму (зменшення вмісту тестостерону та збільшення
естрадіолу),

проатерогенними

змінами

показників

ліпідного

обміну

(збільшення вмісту тригліцеридів та зменшення холестерину ліпопротеїдів
високої щільності), зменшенням фізіологічних статевих відмінностей деяких
показників білкового обміну (більший вміст аргініну у печінці).
5.

За умов сумісного впливу стресу та надмірної фітоестрогенізації

в період молочного вигодовування у дорослих самців відмінності показників
репродуктивної функції від фізіологічної норми були незначними (затримка
та зменшення частоти еякуляцій, зменшення рухливості та погіршення
морфологічної

будови

гамет).

При

цьому

на

60,4 %

зменшується

потенціальна кількість нащадків при паруванні з інтактними самками
(репродуктивний

потенціал)

внаслідок

значного

збільшення

внутрішньоутробних втрат у самок (у 2,2 раза) через дефекти сперматозоїдів.
6.

Для самців, що неонатально зазнали одночасної дії стресу та

надмірної фітоестрогенізації, є характерними зменшення фізіологічних
статевих відмінностей гормонально-метаболічних показників і прихований
гормональний дисбаланс. Хоча вміст тестостерону та естрадіолу у сироватці
крові

відповідає

контрольним

значенням,

зміна

відношення

андрогени/естрогени у тканинах (абсолютна естрогенізації печінки та
відносна – сім’яників) супроводжується дисліпідемією та розвитком
хронічного нітрозивного стресу.
7.

За сукупністю ознак гормонально-метаболічних показників,

характеристик спермограм та репродуктивного потенціалу стан щурів,
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підданих дії стресу та фітоестрогенізації у ранній період онтогенезу, можна
вважати моделлю неонатально індукованої чоловічої гіпофертильності з
метаболічними розладами.
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