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Азооспермія виявляється приблизно у 10% чо-
ловіків з безпліддям та може виникнути через не-
прохідність репродуктивних шляхів (обструктивна 
азооспермія) або недостатність продукції сперма-
тозоїдів.

Оцінка гормонального статусу чоловіків може 
забезпечити прогностичну інформацію щодо 
ефективності хірургічного вилучення сперматозо-
їдів для їх подальшого використання в програмах 
допоміжних репродуктивних технологій. Перед 
проведенням біопсії яєчка для встановлення гісто-
логічного діагнозу та пошуку сперматозоїдів у па-
цієнтів з необструктивною азооспермією доцільно 
оцінити шанси на отримання сперматозоїдів. 

Мета роботи – оцінка гормонального рівня 
та сперміологічних показників при мікрохірургічно-
му втручанні у чоловіків із необструктивною азоос-
пермією.

Було проаналізовано медичні картки 45 чоло-
віків із необструктивною азооспермією, яким було 
проведено мікро-TESE у період з 2016 по 2019 
рік. Аналізували дані щодо віку пацієнтів, їх гормо-
нального профілю (рівень фолікулостимулюючого 
гормону, лютеїнізуючого гормону та тестостерону) 
та визначали морфофункціональні характеристи-
ки отриманих сперматозоїдів. 

Сперматозоїди були вилучені у 10 (22%) па-
цієнтів із необструктивною азооспермією. Зі збіль-
шенням віку пацієнтів імовірність вилучення спер-
матозоїдів знижувалася. В середньому концентра-
ція сперматозоїдів у зразках становила (2,3±0,8) 
млн, з них активнорухливих (18,0±0,3)%. Морфо-
логічний аналіз сперматозоїдів виявив, що часто-
та аномалій голівки складала 19,9±2,45, шийки – 
13,69±1,49 хвоста – (5,96±1,52)%. Змішана пато-
логія, в яку були залучені дефекти голівки, шийки 
та середньої частини були на рівні (34,6±4,21)%. 

У даному дослідженні частота позитивних 
мікро-ТЕSЕ, тобто операційних процедур, піс-
ля яких були вилучені сперматозоїди, становила 
22,2%. Морфологічний аналіз препаратів виявив, 
що серед виявлених патологій більшу частину 
складали сперматозоїди з наявністю одної вели-
кої, або декількох маленьких вакуолей. Кількість 

вакуолей, їх розмір і форма відображають дефек-
ти на рівні компактизації ядра сперматозоїда. По-
казано, що ембріони, утворені після запліднення 
ооцитів такими сперматозоїдами, не проходять ре-
продуктивний добір та можуть зупинитися на ран-
ніх стадіях розвитку.

Ключові слова: азооспермія, необструктивна 
азооспермія, сперматозоїд.

Зв’язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Дана робота є фрагментом 
НДР «Дослідження впливу тазових венозних ано-
малій на чоловіче здоров’я та їх корекція задля 
відновлення статевої та репродуктивної функції», 
№ державної реєстрації 0119U002902.

Вступ. Азооспермія виявляється приблизно 
у 10% чоловіків з безпліддям та може виникнути 
через непрохідність репродуктивних шляхів (об-
структивна азооспермія (ОА)) або недостатність 
продукції сперматозоїдів (НА) [1]. Азооспермія діа-
гностується на підставі відсутності сперматозоїдів 
після центрифугування еякуляту та подальшого 
мікроскопічного аналізу преципітату. ОА може бути 
вродженою (відсутність судинних сіменників, ідіо-
патична епідидимальна обструкція) або набутою 
(інфекційні агенти, вазектомія або інші ятрогенні 
ушкодження репродуктивного тракту). Етіологія, 
яка лежить в основі різних підтипів НА – порушен-
ня гормонального фону, що має місце при таких 
патологіях, як гіпофізарна недостатність, гіперп-
ролактинемія, гіпо- і гіпертиреоз [2]. Деякі автори 
вважають, що НА виникає внаслідок мікроделеції 
Y-хромосоми [3].

Оцінка гормонального статусу чоловіків може 
забезпечити прогностичну інформацію щодо ефек-
тивності хірургічного вилучення сперматозоїдів 
(TESE) для їх подальшого використання в програ-
мах допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ) 
[4, 5].

Було визначено шість білків теплового шоку, 
які можуть відігравати роль у патології НА. Авто-
ри припустили, що рівень ФСГ не є маркером НA. 
Проте встановлення рівня білків теплового, та їх 
співвідношення з рівнем ФСГ дозволило спрогно-
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зувати наявність сперматозоїдів при мікро-TESE у 
когорти пацієнтів з НА [6].

Z. Yu та співавт. виклали систематичний огляд 
та мета-аналіз (за допомогою пошуку баз даних 
MEDLINE та EMBASE) результатів досліджен-
ня використання нативних та кріоконсервованих 
сперматозоїдів, вилучених при мікро-TESE з на-
ступним проведенням програм ДРТ. Аналіз пред-
ставлених даних не показав різниці в результаті 
запліднення нативними та/або кріоконсервовани-
ми сперматозоїдами [7]. 

Висновки про те, що кріоконсервування репро-
дуктивних клітин не впливає на їх морфофункціо-
нальні характеристики були зроблені вітчизняними 
дослідниками [8, 9, 10]. Вважаємо, що розробка 
методів кріоконсервування поодиноких спермато-
зоїдів, вилучених у пацієнтів з НО – є перспектив-
ним напрямом досліджень [11, 12]. 

Перед проведенням біопсії яєчка для встанов-
лення гістологічного діагнозу та пошуку спермато-
зоїдів у пацієнтів з НА доцільно оцінити шанси на 
отримання сперматозоїдів [13, 14]. 

Мета дослідження – оцінка гормонального 
рівня та сперміологічних показників при мікрохі-
рургічному втручанні у чоловіків із необструктив-
ною азооспермією.

Матеріал та методи дослідження. Дослі-
дження проводилося на базі андрологічного від-
ділення КНП ХОР «Обласний медичний клінічний 
центр урології і нефрології ім. В. І. Шаповала» 
(м. Харків). Було обстежено 45 чоловіків із діа-
гнозом НА, у віці від 22 до 49 років (в середньому 
(33,4±2,8) роки). Пацієнти, які пройшли процедуру 
мікро-ТЕSE були розподілені на дві групи. До 1 
групи увійшло 10 чоловіків, у яких були отримані 
сперматозоїди під час хірургічного втручання. До 
2 групи було залучено 35 чоловіків, у яких сперма-
тозоїдів вилучено не було. Середній вік пацієнтів 
групи 1 склав (27,9±3,3) роки, тоді, як у групі 2 – був 
значущо вище – (38,9±3,5) років.

Для кожного пацієнта були враховані такі па-
раметри: детальний анамнез, фізикальне обсте-
ження та гормональний профіль. Рівень ФСГ, ЛГ, 
тестостерону та Е2 у сироватці крові було визна-
чено за допомогою ІФА-аналізатору за інструкцією 
виробника тест-наборів (DRG, Німеччина).

Хірургічну мікро-TESE виконували під спі-
нальною анестезією. Мікродисекцію проводили 
за допомогою операційного мікроскопа (система 
OPMI Vario / S88, Karl Zeiss, Jena, Німеччина) для 
резекції сім’яних канальців. Ідентифікували ділян-
ки з розширеними канальцями, з яких вилучали 
ділянки тканини. Ці зразки аналізували на наяв-
ність сперматозоїдів. Для цього сім’яні канальці 
розміщували у 0,5 мл культурального середовища 
(Global total for fertilization (Life Global, США)), по-

дрібнювали стерильними голками (Bogmark, Поль-
ща) у скляних стерильних чашках Петрі (Sarshtedt, 
Німеччина). Середовище з виділеними клітинами 
центрифугували 10 хв при 600 g. Після видалення 
преципітату осад досліджували мікроскопічно на 
наявність сперматозоїдів. 

Дослідження проведене відповідно до осно-
вних біоетичних норм Гельсінської декларації 
Всесвітньої медичної асоціації про етичні прин-
ципи проведення науково-медичних досліджень 
із поправками (2000, з поправками 2008), Уні-
версальної декларації з біоетики та прав людини 
(1997), Конвенції Ради Європи з прав людини та 
біомедицини (1997). Письмова інформована згода 
була отримана у кожного учасника дослідження і 
вжиті всі заходи для забезпечення анонімності па-
цієнтів. 

Для статистичної обробки результатів вико-
ристовували програму Statistica 6,0. При порівнян-
ні мікро-TESE позитивних та негативних вибірок 
застосовували U-критерій Манна-Уітні при рівні 
значущості p=0,05.

Результати дослідження. Гормональний ста-
тус чоловіків груп 1 та 2 характеризувався тим, що 
рівень ФСГ і ЛГ в сироватці крові був високим у 
всіх пацієнтів, але переважав у пацієнтів 2 групи 
(табл. 1). Не відзначено значущої різниці у рівні 
естрадіолу у пацієнтів досліджуваних груп, але рі-
вень тестостерону був значущо вище у пацієнтів 
групи 1, що може бути пов’язано із тим, що чолові-
ки даної групи були молодші.

Таблиця 1 – Вік чоловіків та рівень гормонів у пацієн-
тів досліджуваних груп

Показник Група 1 Група 2
ФСГ, мМЕ/мл 18,22±7,38 20,62±7,96
ЛГ, мМЕ/мл 8,96±3,53 10,2±5,07
Тестостерон,  
нмоль/л 4,32±0,38* 3,18±0,23

Естрадіол,  
пмоль/л 381,42±145,33 342,58±130,26

Примітка: * – відмінність значуща, порівняно з гру-
пою 2 (р˂0,05)

Було проведено оцінку морфофункціонально-
го стану вилучених сперматозоїдів (рис. 1). В се-
редньому концентрація сперматозоїдів у зразках 
становила (2,3±0,8) млн, з них активнорухливих 
(18,0±0,3)%. Морфологічний аналіз препаратів ви-
явив, що частота аномалій голівки сперматозоїда 
склала (19,9±2,4)%. Серед виявлених патологій 
більшу частину складали сперматозоїди з наявніс-
тю одної великої, або декількох маленьких вакуо-
лей. Кількість вакуолей, їх розмір і форма відобра-
жають дефекти на рівні компактизації ядра спер-
матозоїда. Показано, що ембріони, утворені після 
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запліднення ооцитів такими сперматозоїдами, не 
проходять репродуктивний добір та можуть зупи-
нитися на ранніх стадіях розвитку [15].

Частота аномалій шийки сперматозоїдів скла-
ла (13,7±1,5)%. Найбільш чисельними були анома-
лії, пов’язані з наявністю залишків цитоплазми на 
поверхні сперматозоїда. Кількість сперматозоїдів 
з патологією хвоста була на рівні (5,9±1,5)%. За-
галом змішана патологія, в яку були залучені де-
фекти голівки, шийки та середньої частини були на 
рівні (34,6±4,2)%.

Рис. 1. Морфологічні характеристики сперматозо-
їдів, отриманих при мікро-TESE пацієнтів з необ-

структивною азооспермією

Обговорення результатів дослідження. До-
вгий час парам, які бажали мати дітей, але у яких 
у чоловіка було діагностовано необструктивну азо-
оспермію, рекомендували усиновлення або про-
ведення донаційних програм ДРТ. Розробка тех-
нології вилучення сперматозоїдів із яєчок (TESE) 
у сукупності з проведенням ICSI з’явилась можли-
вість пари мати власних дітей [16]. У даному до-
слідженні частота позитивних мікро-ТЕSЕ, тобто 
операційних процедур, після яких були вилучені 
сперматозоїди становила 22,2%. У деяких роботах 
повідомляється про ефективність застосуванням 
методики мікродисекції у чоловіків з необструктив-
ною азооспермією, при якій збільшуються позитив-
ні спроби вилучення сперматозоїдів з 45 до 63% 
[17].

У даному дослідженні рівень ФСГ та ЛГ був 
вищим у чоловіків групи 2. На відміну, рівень тес-
тостерону був нижчим. Хоча рівень ФСГ, зазвичай, 
співвідноситься зі станом сперматогенезу, його 
значення може не корелювати із наявністю ізольо-
ваних ділянок сперматогенезу в межах яєчка [18].

Вважається, що рівень ФСГ є прогностичним 
для чоловіків з азооспермією. Проте, деякі автори 
дійшли висновку, що його рівень у сироватці кро-
ві має низьке прогнозне значення для успішного 
мікро-TESE [19].

У даному дослідженні рівень тестостерону був 
значущо вище у пацієнтів групи 1, що може бути 
пов’язано із тим, що чоловіки даної групи були мо-
лодші. Тестостерон виробляють клітини Лейдига 
під дією ЛГ, останній має біологічну дію на спер-
матогенез через андрогенові рецептори, розта-
шовані на клітинах Сертолі. Тестостерон частко-
во забезпечує дозрівання сперматоцитів та грає 
важливу роль у перетворенні округлих сперматид  
[20]. 

Крім біопсії яєчка перспективними є експе-
риментальні методи відновлення фертильності: 
клітинна терапія та трансплантація сперматогоні-
альних стовбурових клітин. Наразі існують етичні 
обмеження використання стовбурових клітин та 
генної терапії. На сьогодні досягнуто успіхів з іні-
ціації сперматогенезу на моделях тварин, проте не 
існує чітко визначених та відтворюваних клінічних 
протоколів [21].

Висновки. В результаті проведених дослі-
джень встановлено, що частота позитивних мікро-
ТЕSЕ, тобто операційних процедур, після яких 
були вилучені сперматозоїди, становила 22,2%. 
Морфологічний аналіз препаратів виявив, що се-
ред виявлених патологій більшу частину склада-
ли сперматозоїди з наявністю одної великої, або 
декількох маленьких вакуолей. Кількість вакуолей, 
їх розмір і форма відображають дефекти на рівні 
компактизації ядра сперматозоїда. Показано, що 
ембріони, утворені після запліднення ооцитів та-
кими сперматозоїдами, не проходять репродуктив-
ний добір та можуть зупинитися на ранніх стадіях 
розвитку.

Перспективи подальших досліджень. Вва-
жаємо перспективними дослідження з індукції 
сперматогенеза у пацієнтів із не обструктивною 
азооспермією, у яких не було отримано спермато-
зоїдів. Розробка методів трансплантації сперма-
тогоніальних стовбурових клітин та використання 
стовбурових клітин ембріону, на наш погляд, до-
зволять зробити успішними програми ДРТ у таких 
пацієнтів. Важливим є розробка протоколів кріо-
консервування вилучених при мікро-TESE сперма-
тозоїдів та дослідження їх кріочутливості.
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УДК 616.69-008.6 - 811.4
ГОРМОНАЛЬНЫЙ СТАТУС И СПЕРМИОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
У ПАЦИЕНТОВ С МИКРОХИРУРГИЧЕСКИМ ВМЕШАТЕЛЬСТВОМ 
ПРИ НЕОБСТРУКТИВНОЙ АЗООСПЕРМИИ
Панасовский Н. Л.
Резюме. Азооспермия выявляется примерно у 10% мужчин с бесплодием и может возникнуть из-за 

непроходимости репродуктивных путей (обструктивная азооспермия) или недостаточности продукции 
сперматозоидов.

Оценка гормонального статуса мужчин может обеспечить прогностическую информацию об 
эффективности хирургического извлечения сперматозоидов для их дальнейшего использования в про-
граммах вспомогательных репродуктивных технологий. Перед проведением биопсии яичка для уста-
новления гистологического диагноза и поиска сперматозоидов у пациентов с необструктивной азоос-
пермией целесообразно оценить шансы на получение сперматозоидов.
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Цель работы - оценка гормонального уровня и спермиологических показателей при микрохирурги-
ческом вмешательстве у мужчин с необструктивной азооспермией. 

Были проанализированы медицинские карты 45 мужчин с НА, которым было проведено микро-
TESE в период с 2016 по 2019 год. Анализировали данные относительно возраста пациентов, их гормо-
нального профиля (уровень фолликулостимулирующего гормона, лютеинизирующего гормона и тестос-
терона) и определяли морфофункциональные характеристики полученных сперматозоидов. 

Сперматозоиды были извлечены у 10 (22%) пациентов с необструктивной азооспермией. С увели-
чением возраста пациентов вероятность получения сперматозоидов снижалась. В среднем концентра-
ция сперматозоидов в образцах составляла (2,3±0,8) млн, из них активноподвижных (18,0±0,3)%. Мор-
фологический анализ сперматозоидов обнаружил, что частота аномалий головки составляла 19,9±2,45, 
шейки – 13,69±1,49 хвоста – (5,96±1,52)%. Смешанная патология, в которую были вовлечены дефекты 
головки, шейки и средней части были на уровне (34,6±4,21)%. 

В данном исследовании частота положительных микро-ТЕSЕ, то есть операционных процедур, 
после которых были изъяты сперматозоиды, составила 22,2%. Морфологический анализ препаратов 
обнаружил, что среди выявленных патологий большую часть составляли сперматозоиды с наличием 
одной большой или нескольких маленьких вакуолей. Количество вакуолей, их размер и форма отра-
жают дефекты на уровне компактизации ядра сперматозоида. Показано, что эмбрионы, образованные 
после оплодотворения ооцитов такими сперматозоидами, не проходят репродуктивный отбор и могут 
остановиться на ранних стадиях развития.

Ключевые слова: азооспермия, необструктивная азооспермия, сперматозоид.
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Hormonal Status and Sperm Parameters in Patients with Microsurgery 
for Non-Obstructive Azoospermia
Panasovskii M. L.
Abstract. Azoospermia occurs in approximately 10% of men with infertility and can occur due to obstruc-

tion of the reproductive tract (obstructive azoospermia) or lack of sperm production. Assessing the hormonal 
status of men can provide prognostic information on the effectiveness of surgical sperm removal for their 
further use in assisted reproductive technology programs. Before performing a testicular biopsy to establish 
a histological diagnosis and search for sperm in patients with non-obstructive azoospermia, it is advisable to 
assess the chances of obtaining sperm.

The purpose of the study was to assess hormonal levels and sperm parameters during microsurgery in 
men with non-obstructive azoospermia.

Material and methods. We analyzed the medical records of 45 men with non-obstructive azoospermia 
who underwent micro-TESE in the period from 2016 to 2019. We noted the data on the age of patients, their 
hormonal profile (level of follicle-stimulating hormone, luteinizing hormone and testosterone) were analyzed 
and morphofunctional characteristics of the obtained spermatozoa.

Results and discussion. In our study, testosterone levels were significantly higher in patients in group 1, 
which may be due to the fact that men in this group were significantly younger. Sperm were removed from 10 
(22%) patients with non-obstructive azoospermia. The probability of sperm removal decreased with increas-
ing age of patients. The average concentration of sperm in the samples was (2.3±0.8) million, of which active 
(18.0±0.3)%. Morphological analysis of sperm revealed that the frequency of abnormalities of the head was 
19.9±2.45, neck – 13.69±1.49, tail – (5.96±1.52)%. Mixed pathology, which involved defects of the head, 
neck and middle part were at the level of (34.6±4.21)%. The frequency of sperm neck abnormalities was 
(13.7±1.5)%. The most numerous were abnormalities associated with the presence of cytoplasmic residues 
on the surface of the sperm. The number of sperm with tail pathology was at the level of (5.9±1.5)%. In gen-
eral, the mixed pathology, in which defects of the head, neck and middle part were involved, was at the level 
of (34.6±4.2)%.

Conclusion. In this study, the frequency of positive micro-TESE, i.e. surgical procedures after which sperm 
were removed, was 22.2%. Morphological analysis of the drugs revealed that among the identified patholo-
gies, most of them were sperm with the presence of one large or several small vacuoles. The number of vacu-
oles, their size and shape reflect defects at the level of compaction of the sperm nucleus. It has been shown 
that embryos formed after fertilization of oocytes with such sperm do not undergo reproductive selection and 
can stop in the early stages of development.

Keywords: azoospermia, non-obstructive azoospermia, sperm.
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