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У роботі досліджено вплив рівня фрагментації ДНК у сперматозоїдах на розвиток
ранніх ембріонів у програмах екстракорпорального запліднення для чоловіків зі зниженою
фертильністю. Доведено зворотній зв'язок між рівнем фрагментації ДНК у сперматозоїдах
та загальною частотою формування бластоцист і часткою бластоцист морфологічно
високої якості у пацієнтів з порушеннями фертильності (rs = -0,59; rs = -0,56). Оцінка якості
сперми чоловіків зі зниженою фертильністю є необхідним заходом перед використанням
допоміжних репродуктивних технологій.
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Вступ.
В Україні 20% подружніх пар неплідні. Частка чоловічого непліддя у нашій країні складає
практично 50%. У 15% випадків зниження репродуктивної функції у чоловіків пов'язано з такими
генетичними факторами, як генні мутації, мікроделеції, особливості каріотипу [1, 2]. Генетичні
порушення у сперматозоїдах, зокрема, фрагментація ДНК, можуть бути причиною зниження
чоловічої фертильності [3, 4]. Важливим питанням є визначення здатності сперми низької якості
до нормального запліднення ооцитів та подальшого розвитку ембріонів з високим
імплантаційним потенціалом. Одним з головних критеріїв нормального розвитку ембріону є
формування бластоцисти на п’ятий день розвитку [5].
Метою даної роботи є дослідження залежності процесу формування і якості бластоцист
при отриманні ембріонів методами допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ) від рівня
фрагментації ДНК у сперматозоїдах у чоловіків зі зниженою фертильністю.
Матеріали та методи.
Дослідження впливу фрагментації ДНК на процеси раннього ембріогенезу проведено серед 30
чоловіків з порушеннями фертильності. Аналіз фрагментації ДНК у сперматозоїдах виконано за
допомогою методу SCD (sperm chromatin dispersion) (HaloSperm, Halotech, Іспанія) [6]. Для
контрольованої стимуляції овуляції (КСВ), з метою отримання ооцитів, застосовували протокол
з агоністами гонадотропін-рилізинг-гормону (аГнРГ). Стимуляція овуляції займала не менш
десяти днів. У день трансвагінальної пункції середній розмір фолікулів досягав 18 мм. Для
підтримки лютеїнової фази були використані препарати прогестеронового ряду.
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Отримані зиготи і ембріони культивувалися в середовищі Global Total (LifeGlobal Group,
Бельгія) при температурі 36,8–37,1ºС; при рівні СО2 6,0–6,2% [7]. Морфологію бластоцист
оцінено за класифікацією Gardner D.K. [8]. Аналіз зв'язку між рівнем фрагментації ДНК у
сперматозоїдах і частотою формування та морфологією бластоцист проведено за допомогою
кореляційного аналізу за Спірменом [9].
Результати дослідження та їх обговорення.
Віковий інтервал у чоловіків з порушеннями фертильності в розглянутій групі склав від 26
до 46 років. Окремо було розглянуто підгрупу чоловіків у віці старше 35 років – 40,3 ± 3,2 років
(n = 15), з огляду на результати, отримані нами у попередніх дослідженнях [10]. Доведено
статистично значущий зворотній зв'язок між рівнем фрагментації ДНК у сперматозоїдах та
частотою формування бластоцист (ЧФБ) у загальній групі пацієнтів (r s = -0,59, р < 0,01). Фото
сперматозоїдів з нормальною та фрагментованою ДНК показано на рисунку 1.
Продемонстровано негативний вплив фрагментації ДНК у чоловічих гаметах на частоту
формування бластоцист високої морфологічної якості серед пацієнтів старше 35 років (r s = -0,56,
р < 0,05).

Рис. 1. Дослідження рівня фрагментації ДНК у сперматозоїдах методом SCD.

Рис. 2. Бластоцисти високої морфологічної якості.
Фото бластоцист різної морфологічної якості наведені на рисунках 2, 3.
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Статистично значущої кореляції між ЧФБ при використанні допоміжних репродуктивних
технологій та віком пацієнтів у даному дослідженні не виявлено (r s = 0,12, р > 0,05).

Рис. 3. Бластоциста низької морфологічної якості
Висновки
Доведено зв'язок між показниками рівня фрагментації ДНК сперми і особливостями
раннього розвитку ембріонів, отриманих у програмах екстракорпорального запліднення. Оцінка
якості сперми чоловіків зі зниженою фертильністю є необхідним заходом перед використанням
допоміжних репродуктивних технологій. За даними літератури, морфологія бластоцист не
завжди залежить від хромосомних змін в ембріонах [11].
Отже, перспективним є проведення передімплантаційної генетичної діагностики
ембріонів, отриманих у програмах екстракорпорального запліднення у пацієнтів з високим
рівнем фрагментації ДНК у сперматозоїдах, для вивчення ефекту даного порушення на каріотип
ембріонів.
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ВЛИЯНИЕ ФРАГМЕНТАЦИИ ДНК В СПЕРМАТОЗОИДАХ НА РАЗВИТИЕ
ЭМБРИОНОВ В ПРОГРАММАХ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ
Е. С. Жилкова, А. А. Тищенко, В. А. Феськов, А. М. Феськов, А. М. Федота.
Исследовано влияние уровня фрагментации ДНК в сперматозоидах на развитие ранних
эмбрионов в программах экстракорпорального оплодотворения для мужчин со сниженной
фертильностью. Доказана обратная связь между уровнем фрагментации ДНК в сперматозоидах
и общей частотой формирования бластоцист и долей бластоцист морфологически высокого
качества у пациентов с нарушениями фертильности (rs = -0,59; rs = -0,56). Оценка качества спермы
мужчин с пониженной фертильностью является необходимой мерой перед использованием
вспомогательных репродуктивных технологий.
Ключевые слова: мужская фертильность, фрагментация ДНК сперматозоидов, вспомогательная
репродуктивная технология, эмбриогенез
INFLUENCE OF DNA FRAGMENTATION IN THE SPERM ON THE DEVELOPMENT
OF EMBRYOS IN VITRO FERTILIZATION PROGRAM
Ye. S. Zhylkova, A. A. Tischenko, V. A. Feskov, A. M. Feskov, O. M. Fedota.
The effect of the level of DNA fragmentation in the sperm on the development of early embryos
in IVF programs for men with low fertility was investigated. A significant negative association between
the level of DNA fragmentation in the sperm and the total blastocyst formation rates and a percent of
blastocysts with high quality morphology in patients with impaired fertility is proved (r s = -0,59;
rs= -0,56). Evaluation of semen quality in men with low fertility is a necessary step before the use of
assisted reproductive technologies.
Key words: men fertility, DNA fragmentation in the sperm, assisted reproductive technologies,
embryogenesis.

