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REZUMAT

Introducere. O serie de studii experimentale au demonstrat rolul jucat de hormonul foliculo-

stimulant (FSH) în spermatogeneza normală. Obiectivul acestui studiu a fost evaluarea rezultatelor

tratamentului cu FSH recombinant la pacienţii normogonadotropici cu oligospermie severă

idiopatică.

Material şi metodă. A fost studiat un lot de 50 de pacienţi cu infertilitate idiopatică, având vârste

cuprinse între 20 şi 43 de ani, care îndeplineau următoarele criterii: oligospermie severă,

infertilitate diagnosticată de cel puţin trei ani, cariotip normal, aspect ecografic normal al

testiculelor şi epididimului, fără altă patologie asociată. Au fost dozaţi imunometric hormonii
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implicaţi în reproducere, fiind incluşi în studiu numai pacienţii cu niveluri normale ale acestora.

Zece pacienţi cu spermogramă normală şi care au conceput în ultimele 12 luni au constituit lotul de

control. Pattern-ul circadian al gonadotropilor din urină a fost determinat în ambele loturi (studiu şi

control). La toţi pacienţii au fost determinaţi free androgen index (FAI) şi raportul FSH/hormon

luteinizant (LH). Toţi pacienţii au fost trataţi pentru 20 de săptămâni cu FSH recombinant, 50UI,

de trei ori pe săptămână. La pacienţii cu FAI redus, a fost asociat testosteron undecanoat, 40 mg/zi.

Pacienţii au fost reevaluaţi la zece şi 20 de săptămâni de tratament prin spermogramă şi profil

hormonal.

Rezultate. După tratamentul cu FSH recombinant, concentraţia medie a spermatozoizilor a crescut

de patru ori. Patruzeci şi doi la sută dintre pacienţi prezentau spermograme normale şi un raport

mediu FSH/LH de unu la 20 de săptămâni de tratament. Cinzeci şi doi la sută dintre pacienţi au

conceput după tratament. În 8% din aceste cazuri au survenit avorturi spontane în primul trimestru

de sarcină.

Concluzii. Studiul nostru dovedeşte eficienţa tratamentului cu FSH recombinant la bărbaţii cu

infertilitate idiopatică. Este dovedită necesitatea secreţiei sincrone a gonadotropilor pentru o

spermatogeneză normală.

Cuvinte cheie: FSH recombinant, infertilitate normogonadotropică

INTRODUCERE

Infertilitatea desemnează incapacitatea unui cuplu de a concepe, după cel puţin un an de

viaţă sexuală regulată, neprotejată. Dacă , în mod tradiţional, femeia era considerată responsabilă

de imposibilitatea de a procrea, astăzi vorbim de infertilitatea de cuplu, evaluarea acesteia

începând, din raţiuni de ordin practic şi economic, cu partenerul masculin.
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Confom celor mai recente rapoarte ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), se

estimează că în 51,2% din cazuri infertilitatea cuplului se datorează partenerului masculin

Numeroase cauze au fost incriminate, izolat sau asociat, pentru afectarea funcţiei reproductive a

acestuia: modificări endocrino-metabolice, infecţii genito-urinare, cauze genetice, imunologice,

iatrogene, toxice, cauze locale (hipospadias, varicocel, torsiune testiculară) etc. Practica medicală a

demonstrat că, în 40-50% din cazuri, etiologia infertilităţii masculine rămâne totuşi obscură, acest

procentaj însemnat constituind o frustrare pentru clinician.

În prezent, există încă multe necunoscute privind mecanismele de control la nivel fiziologic

şi molecular ale spermatogenezei, în special datorită faptului că rezultatele studiilor pe animale nu

pot fi aplicate şi la organismul uman. La anumite specii, s-a demonstrat că mecanismele de

adaptare (ca fotoperiodicitatea, reproducerea sezonieră, ceasurile biologice) sunt părţi integrate ale

proceselor reproductive, acest fenomen fiind mai puţin documentat la om. Astfel, studii cu privire

la calitatea lichidului seminal au semnalat scăderea semnificativă a numărului şi motilităţii

spermatozoizilor în perioada de vară.

Numeroase studii experimentale şi clinice susţin complexitatea procesului spermatogenezei

ca un sistem multifactorial care depinde de integritatea axei hipotalamo-hipofizo-gonadice şi de

factorii de mediu, care intervin într-o maniera mai mult sau mai putin subtilă. În acest sistem

complex, FSH joacă un rol major.

Studiul prezent şi-a propus să evalueze pattern-ul circadian al gonadotropilor şi rezultatele

tratamentului cu FSH recombinant la pacienţii normogonadotropi cu oligospermie severă

idiopatică.

MATERIAL ŞI METODĂ
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Studiul a fost realizat în cadrul Departamentului de Andrologie al Institutului de

Endocrinologie “C.I. Parhon”, în colaborare cu Departamentul de Reproducere Umană Asistată a

Spitalului “Prof. Dr. Panait Sârbu” şi Clinica de Urologie a Spitalului “Sfântul Ioan” Bucureşti, în

perioada Ianuarie 2004 – Ianuarie 2006.

A fost studiat un lot de 50 de barbaţi cu infertilitate idiopatică, având vârste cuprinse între

20 şi 43 de ani (media 31 de ani).

Criteriile de includere în lotul de cercetare au fost: vârstă sub 45 de ani, indicele de masă

corporală (BMI) normal, durata infertilităţii peste trei ani, oligospermie severă, cariotip normal,

volum şi aspect ecostructural normal al testicolelor şi epididimului, veziculelor seminale şi

prostatei. Au fost incluşi în lotul studiat subiecţi fără infecţii genitale, varicocel, antecedente de

criptorhidie, endocrinopatii, medicaţie pentru alte maladii, expunere la noxe profesionale şi care nu

erau consumatori cronici de alcool.

Un număr de zece barbaţi cu parametrii spermatici normali şi care au procreat în ultimele

12 luni, au constituit grupul de control.

Toţi subiecţii au primit materiale scrise, uşor de înţeles, în care au fost explicate protocolul

de investigaţie şi condiţiile necesare pentru recoltarea probelor biologice. Această etapă a fost

deosebit de importantă pentru asigurarea complianţei pacientului şi recoltarea probelor în condiţii

optime.

Criteriile de încadrare ale tulburărilor de spermatogeneză utilizate au fost cele recomandate

în protocolul standard de investigaţii al fertilităţii de cuplu adoptat de OMS. Analiza lichidului

seminal şi interpretarea rezultatelor s-a efectuat conform „Laboratory Manual for Examination of

Human Sperm” al OMS.

Protocolul de investigaţii a cuprins două spermograme succesive la trei luni interval,

spermocultură, examen clinic general, examen andrologic, examen cito-genetic, profilul hormonal,

determinarea anticorpilor antispermatici, examen ecografic scrotal şi prostatic.
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S-au dozat imunometric în ser hormonii implicaţi în funcţia reproductivă (FSH, LH,

testosteronul total şi liber, sex hormone binding globulin (SHBG), prolactina, 17–OH progesteron,

thyroid stimullating hormone (TSH)) şi au fost incluşi în studiu doar pacienţii cu profil hormonal

normal. A fost evaluat testosteronul biodisponibil prin FAI = TT/SHBG x 100, precum şi

raporturile FSH/LH, LH/testosteron liber. Toate determinarile hormonale s-au efectuat cu truse

comerciale prin metode RIA, ELISA, fluoroimunometrice (Delfia, Perkin-Elmer) cu limita de

detecţie de 0,005 UI/ml. Creatinina a fost dozată colorimetric prin metoda Jaffe.

Întrucât hormonii gonadotropi FSH şi LH se eliberează în manieră pulsatilă, la intervale

scurte de timp, am folosit dozarea temporală a gonadotropilor şi a creatininei urinare pentru

determinarea pattern-ului circadian. În acest scop, subiecţii au fost instruiţi să recolteze urină în

cursul unui interval de 36 de ore. Parametrii cronobiotici, amplitudinea, mesorul şi acrofaza, au

fost calculaţi prin aplicarea funcţiei cosinus. Rezultatele au fost analizate, (p<0,005) fiind

considerate statistic semnificative.

Toţi pacienţii infertili au fost trataţi timp de 20 de săptămâni cu FSH recombinant, iar la

subgrupul cu valori scăzute ale FAI s-a asociat administrarea de testosteron undecanoat.

După primele zece săptămâni de tratament, pacienţii au fost reevaluaţi pe baza

spermogramei şi a profilului hormonal.

REZULTATE

La grupul cu infertilitate idiopatică, valorile serice ale hormonilor implicaţi în funcţia

reproductivă, s-au situat în limite normale, dar au prezentat mari variaţii individuale.

Raportul FSH/LH a avut valori subunitare în 50% din cazuri, iar 17-OH progesteronul,

substrat al steroizilor gonadali, precum şi free androgen index (FAI) au fost semnificativ scăzute

comparativ cu grupul de control (p=0,0029, respectiv p=0,002).
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La lotul martor, profilurile circadiene ale gonadotropilor urinari au fost foarte apropiate,

caracterizate printr-o sincronizare a secreţiei celor doi hormoni, FSH şi LH, cu acrofaza în prima

parte a dimineţii. Pentru lotul infertil au fost înregistrate modificări semnificative ale nivelului

secreţiei temporale de FSH, pattern-ul circadian al FSH fiind evident modificat comparativ cu cel

al LH.(Fig 1).

Fig.1 - Acrofazele 6 sulfatoximelatoninei şi gonadotropilor (LH&FSH) la lotul control

comparativ cu pacienţii infertili

La aceşti pacienţi au fost înregistrate diferenţe substanţiale privind secreţia ritmică a

hormonilor urmăriţi, de la anularea până la menţinerea ritmicităţii lor, dar cu un avans sau

întârziere de faza şi cu amplitudini modificate.

La infertili secreţia gonadotropilor a fost aritmică, proporţia dintre FSH şi LH a dispărut,

acrofazele ritmurilor circadiene au fost cuprinse în intervalurile orare 03:04-21:47 pentru LH şi
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02:52-17:17, pentru FSH. Coeficientul r care apreciază ritmicitatea a fost de 0,25 pentru FSH şi de

0,4 pentru LH.

Valoarea medie a concentraţiei de spermatozoizi înainte de iniţierea tratamentului a fost de

1,6 milioane/ml (cu variaţii între 170000 – cinci milioane /ml), după zece săptămâni de tratament

aceasta devenind 7,4 milioane/ml (cu variaţii între 2,04 milioane – 14 milioane/ml).

După 20 de săptămâni de tratament s-a efectuat o nouă evaluare care a evidenţiat parametri

spermatici în limite normale (concentraţie ≥ 20 milioane/ml) şi valoarea medie a raportului

FSH/LH de 1 (cu variaţii între 0,8 – 1,2) la 42% dintre pacienţii infertili.

Sarcina cu evoluţie normală a fost confirmată la 52% dintre partenerele pacienţilor trataţi,

în 36% din cazuri survenind pe cale naturală, în 10% din cazuri după inseminare artificială, iar în

6% din cazuri după inseminare in vitro. În 8% din cazuri s-a produs avort spontan în primul

trimestru de sarcină. S-au născut 16 copii sănătoşi (12 fete şi patru băieţi), iar zece sarcini sunt încă

în evoluţie.

DISCUŢII

Deşi numeroase cercetări privind reproducerea umană au fost efectuate, există încă multe

controverse şi aspecte necunoscute privind condiţiile pentru iniţierea şi menţinerea

spermatogenezei la parametrii optimi pentru a asigura potenţialul fertil masculin.

Este unanim acceptat faptul că integritatea morfo-funcţională a axei hipotalamo-hipofizo-

gonadale este esenţială pentru desfăşurarea normală a spermatogenezei.

Aspecte legate de genetica moleculară şi patologia de receptor sunt de asemenea importante

şi au adus contribuţii esenţiale în precizarea etiologiei infertilităţii masculine. Rămâne totuşi un

procentaj important, de aproximativ 40%, în care etiologia nu poate fi stabilită, chiar după

excluderea cauzelor cunoscute.
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Desfăşurarea optimă a spermatogenezei necesită intervenţia gonadotropinelor hipofizare şi

a testosteronului. FSH controlează primele şi ultimele etape ale spermatogenezei (trecerea de la

spermatogonii la spermatocitele de ordinul I şi II [1], precum şi citodiferenţierea de la spermatide

la spermatozoizi), în timp ce LH intervine indirect, prin inducerea sintezei de testosteron, necesar

diviziunii de maturaţie a spermatocitului de ordinul II.

Epiteliul tubilor seminiferi este principalul situs de acţiune al FSH-ului, mesagerul

intracelular fiind AMPc [2, 3]. Tot de către FSH este stimulată şi activitatea secretorie a celulelor

Sertoli, atât în ceea ce priveşte eliberarea inhibinei, cât şi funcţia de sinteză a unor proteine

specifice de transport intratubular al testosteronului. Există date care sugerează că FSH are un rol

indirect în steroidogeneză, prin creşterea numărului de receptori pentru LH de la nivelul celulelor

Leydig [4, 5].

Reglarea secreţiei de FSH este efectuată de gonadoliberina hipotalamică (GnRH), dar şi de

steroizii gonadali şi peptidele gonadale, inhibine şi activine (prin mecanismele de feed-back).

Similar LH-ului precum şi altor hormoni peptidici, FSH îşi reglează numărul propriilor receptori,

fenomen a cărui semnificaţie nu a fost încă pe deplin elucidată.

GnRH, sintetizată în neuronii neurosecretori din hipotalamus, este eliberat pulsatil în

circulaţia portă hipofizară cu o frecvenţă de una sau două pulsaţii pe oră, iniţiind secreţia şi

eliberarea în manieră pulsatilă a gonadotropilor hipofizari. Secreţia pulsatilă a FSH este cuplată

temporal cu cea a LH-ului, dar cu amplitudini comparativ mai mici.

Este cunoscut faptul că, pe lângă stimularea FSH, concentraţii mari intratesticulare de

testosteron sunt necesare desfăşurării optime a procesului de spermatogeneză. Dovezi recente

sugerează că fracţia legată de SHBG (complexul SHBG-testosteron) se poate lega de membrana

plasmatică determinând creşterea AMPc intracelular prin mecanisme independente de receptorii

androgenici intracelulari [6].
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Secreţia testiculară de testosteron este reglată în principal de LH, FSH-ul crescând secreţia

acestuia prin stimularea factorului derivat din celulele Sertoli. Testosteronul exercită acţiunea

majoră de feed-back negativ asupra secreţiei de gonadotropi prin scăderea frecvenţei de eliberare a

GnRH, precum şi prin acţiunea directă la nivel hipofizar [7].

Numeroase studii au subliniat faptul că FSH este esenţial pentru iniţierea spermatogenezei,

dar nu şi pentru menţinerea ei, moment în care intervine LH-ul [1, 8]. Totuşi, se pare că FSH-ul

este necesar pentru producţia unei cantităţi normale de spermatozoizi

Pe lângă FSH şi androgeni, reglarea spermatogenezei implică şi intervenţia altor factori

cum ar fi acidul retinoic, FOS şi factorul celulei stem [9, 10, 11]. Sinteza de ADN în spermatocite

este stimulată de activina A şi de factorul de creştere nervoasă [12, 13]. În testiculul uman se

produc cantităţi mari de interleukina A care stimulează sinteza de ADN în spermatogonii. IGF 1

stimulează sinteza de ADN în celulele Sertoli, producţia de lactat şi secreţia activatorului de

plasminogen [14]. În mecanismul motilităţii spermatozoizilor, încă incomplet clarificat, s-a

semnalat implicarea unei proteine, dyneina, cu puternică activitate de adenozin trifosfataza [15, 16,

17]. FSH-ul se leagă de receptorii de pe suprafaţa celulelor Sertoli şi a spermatogoniilor [18, 19].

Receptorii de androgeni se găsesc în celulele Sertoli, celulele Leydig, precum şi în celulele

peritubulare. La nivelul celulelor Sertoli, numărul acestor receptori variază în funcţie de stadiul

spermatogenezei, aflându-se sub control androgenic [20, 21].

Rezultatele obţinute arată că în infertilitatea masculină idiopatică apar modificari la nivelul

secreţiei temporale a gonadotropilor, precum şi alterări de sincronizare în ceea ce priveşte

eliberarea pulsatilă a FSH şi LH. Sincronizarea în secreţia acestor hormoni gonadotropi a fost

evidenţiată la lotul martor şi este, probabil, o condiţie pentru spermatogeneza normală.

Includerea parametrilor cronobiotici în analiza funcţionalităţii axei hipotalamo-hipofizo-

gonadale poate aduce informaţii utile în managementul infertilităţii. Modificări pregnante apar la

nivelul secreţiei temporale a FSH, după cum relevă analiza rezultatelor obţinute, pattern-ul
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circadian al FSH (care include mărimea şi frecvenţa pulsaţiilor) fiind semnificativ modificat,

comparativ cu cel al LH.

Dacă la lotul martor profilele circadiene ale gonadotropilor au fost foarte apropiate,

caracterizate printr-o sincronizare a secreţiei celor doi hormoni, la grupul cu infertilitate secreţia a

fost aritmică, proporţia dintre FSH şi LH a dispărut, iar acrofaza a fost distribuită pe un interval

mult mai mare de timp. Deşi valorile serice şi urinare ale gonadotropilor sunt în limite normale,

perturbări subtile ale parametrilor cronobiotici există, afectând întregul sistem, ceea ce înseamna că

în analiza unei funcţii endocrine este necesară evaluarea ritmicităţii circadiene, care include

secreţia pulsatilă a hormonilor.

Rezultatele obţinute postterapeutic şi reflectate în creşterea parametrilor spermatici şi

apariţia sarcinii, susţin rolul major deţinut de FSH în spermatogeneză.

CONCLUZII

Spermatogeneza este un proces complex, multifactorial, în care FSH joacă un rol major.

Pentru desfăşurarea normală a acesteia, secreţia sincronă a gonadotropilor este o condiţie necesară.

În analiza funcţionalităţii axei reproductive, evaluarea parametrilor cronobiotici, care

evaluează secreţia pulsatilă a hormonilor, oferă informaţii utile, ce nuanţeză diagnosticul

infertilităţii normogonadotropice.

Tratamentul cu FSH recombinant la pacienţii cu infertilitate idiopatică, în condiţiile unui

nivel optim de testosteron, creşte şansele pentru concepţia spontană sau pentru reuşita tehnicilor de

reproducere asistată, inseminare artificială şi fertilizare in vitro, prin ameliorarea calităţii lichidului

seminal.

BIBLIOGRAFIE



11

1. Deveson SL, Arendt J, Foryth IA: Sensitivity of goats to a light pulse during the nihgt assessed

by the suppression of melatonin concentrations in the plasma. J Pineal Res, 1990; 8:169-176.

2. McArthur AJ, Gillette MY, Prosser RA, Melatonin directly resets the rat suprachiasmatic clock

in vitro. Brain Res., 1991;565:158-161.

3. Cassone V, Chesworth MJ, Armstrong S, Entrainment of rat circadian rhythms by daily

injections of melatonin depends upon the hypothalamic suprachiasmatic nucleus. Phisiol Behav,

1986;36:111-112.

4. Von Gall et al., Rhythmic gene expression in pituitary cells depends on temporally defined

heterologous sensitization by the inhibitory neurohormone melatonin. Nat Neurosci, 2002; 5:234-

238.

5. Anand S, Losee-Olson S, Turek FW, Horton TH. Differential regulation of luteinizing hormone

and follicle-stimulating hormone in male siberian hamsters by exposure to females and

photoperiod. Endocrinology, 2002;143:2178-2188

6. Orts RJ, Liao TH, Sartin JL, Bruot BC, Isolation, purification and amino acid sequence of a

tripeptide from bovine pineal tissue displaying antigonadotropic properties, Biochim Biophys Acta,

1980;628:201-208.

7. Malpaux B, Thiery JC, Chemineau P. Melatonin and the seasonal control of reproduction,

Reprod Nutr Dev, 1999,;39:355-366

8. Pickering BT, Birkett S, Neuroendocrine Molecular Biology, Plenum Press, 1986.

9. Witt-Enderby PA, Bennett J, Jarzynka MJ, Firestine S, Melan MA, Melatonin receptors and

their regulation: biochemical and structural mechanisms, Life Sciences 2003;72: 2183–2198.

10. Krupnick JG, Benovic JL. The role of receptor kinases and arrestins in G protein-coupled

receptor regulation. Annual Review of Pharmacology and Toxicology. 1998;38:289–319.



12

11. Schuster C, Gauer F, Malan A, Recio J, Pevet P, Masson-Pevet M. The circadian clock,

light/dark cycle and melatonin are differentially involved in the expression of daily and

photoperiodic variations in mt(1) melatonin receptors in the Siberian and Syrian hamsters.

Neuroendocrinology, 2001; 74:55–68.

12. Barrett P, MacLean A, Davidson G, Morgan PJ. Regulation of the Mel 1a melatonin receptor

mRNA and protein levels in the ovine pars tuberalis: evidence for a cyclic adenosine 3V,5V-

monophosphate-independent Mel 1a receptor coupling and an autoregulatory mechanism of

expression. Molecular Endocrinology, 1996;10:892–902.

13. Cahill GM, Besharse JC Circadian regulation of melatonin in the retina of Xenopus laevis:

limitation by serotonin availability. J Neurochem 1990;54:716-719.

14. Coculescu M, Ianăş O. Organul pineal în fiziologia şi fiziopatologia sistemului endocrin, 1989,

sub redacţia Ion Teodorescu Exarcu, Editura Medicală, Bucureşti.

15. Santana C, Guerrero JM, Reiter RJ Effects of either forskolin or 1,9-dideoxy derivate of

forskolin on 8-bromocyclic AMP and melatonin production in the Syrian hamster pineal gland in

organe culture, Neurosci Lett, 1989;103:338-342.

16. Coon SL, Roseboom PH, Baler R Pineal serotonin N-acetyltransferase: expression cloning and

molecular analysis. Science 1995; 270:1681-1683.

17. Masson-Pevet M, Gauer F, Schuster C, Guerrero HY. Photic regulation of mt(1) melatonin

receptors and 2-iodomelatonin binding in the rat and Siberian hamster. Biol Signals Recept,

2000;9:188–196.

18. Hazlerigg DG, Gonzalez-Brito A, Lawson W, Hastings MH, Morgan PJ, Prolonged exposure

to melatonin leads to time dependent sensitization of adenylate cyclase and down-regulates

melatonin receptors in pars tuberalis cells from ovine pituitary, Endocrinology, 1993;132:285–92.



13

19. MacKenzie RS, Melan MA, Passey DK, Witt-Enderby PA., 2002, Dual coupling of MT(1) and

MT(2) melatonin receptors to cyclic AMP and phosphoinositide signal transduction cascades and

their regulation following melatonin exposure. Biochemical Pharmacology 2002, 587–595.

20. Gauer F, Masson-Pevet M, Skene DJ, Vivien-Roels B, Pevet P. Daily rhythms of melatonin

binding sites in the rat pars tuberalis and suprachiasmatic nuclei; evidence for a regulation of

melatonin receptors by melatonin itself. Neuroendocrinology, 1993;57:120–126.

21. Witt-Enderby PA, Masana MI, Dubocovich ML. Physiological exposure to melatonin

supersensitizes the cyclic adenosine 3V,5V-monophosphate-dependent signal transduction cascade

in Chinese hamster ovary cells expressing the human mt1 melatonin receptor. Endocrinology.

1998;139:3064–3071.


