
Чоловіче безпліддя – порушення 
чоловічої репродуктивної функції, 
яка проявляється у нездатності 
чоловіків мати потомство. Зараз 
найбільш поширеним та ефектив-
ним методом оцінки чоловічої 
фертильності є спермограма. 
Однак цей метод не дозволяє 
виявити причину порушень. У 
30-50 % випадків олігозооспермія, 
азооспермія та інші серйозні 
проблеми мають генетичну причи-
ну. Генетичні порушення часто 
діагностуються в безплідному 
шлюбі та можуть не тільки прояви-
тися через порушення сперматоге-
незу, але й спричинити ендокринні 
розлади, анатомічні порушення 
статевих органів. Швидкість і 
точність встановлення діагнозу 
мають велике значення, щоб не 
витрачати роки на неефективне 
лікування.  

ДЕЛЕЦІЇ
ЛОКУСА AZF

Генетичні фактори, що 
найчастіше діагносту-
ються, як причина 
чоловічого безпліддя – 
це делеції Y- хромосоми 
у регіоні, названому 
«фактором азооспермії» 
(AZF).

Локус AZF – знаходиться 
в області довгого плеча 
Y-хромосоми і містить 
найбільшу кількість генів 
відповідальних за 
вироблення і розвиток 
сперматозоїдів. У цій 
ділянці виявлені як 
крупні делеції, визначені 
за допомогою цитогене-
тичних методів, так і 
велика кількість мікроде-
лецій.
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Згідно із загальновизнаними рекомендаціями Laboratory guidelines for the 
molecular diagnosis of Y-chromosomal microdelesion (EMQN), для проведен-
ня досліджень радять використовувати певні STS-маркери 
(sequence-tagged sites – високо консервативні унікальні послідовності 
ДНК), локалізовані на довгому плечі Y-хромосоми в різних областях 
AZF-локуса. Відсутність у пацієнта якого-небудь маркера чи групи 
маркерів свідчить про делеції відповідної ділянки AZF-локуса.

Методика виявлення мікроделецій Y-хромосоми

Мікроделеції в локусах AZF – це 
делеції, що не виявляються за 
допомогою цитогенетичного 
аналізу, але можуть призвести до 
широкого спектру порушень 
чоловічої фертильності: від легкого 
зниження кількості сперматозоїдів 
до повної відсутності статевих 
клітин у сім’яних канальцях (син-
дром «тільки клітин Сертолі»). 
Делеції AZF-локуса займають друге 
місце за частотою серед усіх 
генетичних причин чоловічого 
безпліддя після порушень каріоти-
пу. Мікроделеції локуса хромосоми 
Y виявляються в середньому в 10-15 
% випадків азооспермії та в 5-10 % 
випадків олігозооспермії тяжкого 
ступеня.
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Молекулярно-генетичний аналіз 
мікроделецій Y-хромосоми дозво-
ляє встановити причину безпліддя 
та має велике значення при медич-
но-генетичному консультуванні 
завдяки широкому поширенню і 
доступності методів подолання 
безпліддя.

Ряд хірургічних процедур можуть 
застосовуватися для взяття спер-
матозоїдів у пацієнтів з азооспер-
мією. Наприклад, це такі процеду-
ри, як аспірація сперматозоїдів із 
тканин яєчка (TESA). Отримані 
шляхом біопсії сперматозоїди 
можна кріоконсервувати чи/або 
використовуваи для подальшого 
циклу екстракорпорального 
запліднення (ЕКЗ). Виявлення 
делецій AZF-локуса дозволяє 
оцінювати ймовірність виявлення 
сперматозоїдів при біопсії яєчка, 
що необхідно для обрання 
правильної тактики лікування.

Виявивши генетичні причини 
безпліддя, особливо у випадку 
неповних AZF-делецій, можна його 
подолати за допомогою методу 
ЕКЗ/ІКСІ (від ICSI – Intra Cytoplasmic 
Sperm Injection – введення сперма-
тозоїда в цитоплазму ооцита). 
Спершу ІКСІ була запропонована 
для подолання тяжких форм 
чоловічого безпліддя. Проте з 
часом показання для цієї маніпуля

ції суттєво розширилися. Тому 
пошук делецій у локусі AZF-локусі 
зараз стає рутинною діагностикою 
для виявлення етіології порушень 
сперматогенезу при плануванні 
програми ЕКЗ.

Варто враховувати, що у випадку 
зачаття, делеції Y-хромосоми 
обовязково передаються по 
чоловічій лінії всім синам чоловіка. 
У синів носіїв делецій, розмір 
делецій може бути більшим і навіть 
досягати розміру повної делеції. Це 
доводить необхідність диспансер-
ного спостереження за хлопчика-
ми, народженими після застосу-
вання ІКСІ у батьків із мікроделеція-
ми в Y-хромосомі, для оцінки їх 
фертильного статусу. Таким дітям 
доцільно рекомендувати прове-
дення кріоконсервації сперма-
зоїдів у молодому віці.

У пацієнтів із об'ємними мікроде-
леціями при проведенні ЕКЗ можна 
використовувати метод предім-
плантаційної генетичної діагности-
ки для перенесення в матку тільки 
ембріонів жіночої статі, що дозво-
лить запобігти передачі делецій 
потомству.

Показання
до генетичного аналізу 

Делеції Y-хромосоми 
практично не зустріча-
ються у чоловіків із 
нормоспермією та надто 
рідко виявляються в 
чоловіків із концентра-
цією сперматозоїдів > 5 
млн/мл, що робить 
обґрунтованими молеку-
лярно-генетичне 
дослідження AZF-локуса 
особливо у мужчин із 
азооспермією чи олігозо-
оспермією.
Європейська асоціація 
андрологів (EAA) 
рекомендує тестувати 
на AZF-делеції всіх 
чоловіків із азооспер-
мією та тяжкою олігозо-
оспермією (< 5 млн 
сперматозоїдів/мл 
еякуляту).

Делеції 
AZF-локуса і 
допоміжні 
репродуктивні 
технології

Генетичний аналіз проводиться: Використання молекулярно-
генетичного тестування дозволяє:

В комплексі діагностичних методів при обсте-
женні безплідної пари;

Для вирішення питання про вибір адекватних 
способів подолання безпліддя;

Для оцінки ймовірності виділення спермато-
зоїдів при операціях відкритої біопсії яєчка із 
подальшою екстракцією сперматозоїдів (TESE) 
чи аспірації вмісту придатку яєчка (MESA), а 
також черезшкірних аспіраційних оператив-
них втручань на придатку яєчка (PESA) чи 
яєчку (TESA);

Для оцінки ризику порушень фертильності у 
синів чоловіків із виявленими делеціями AZF.

Поставити етіологічно коректний діагноз, а не 
констатувати наявні симптоми;

Уникнути зайвого, неефективного та нерідко 
вартісного емпірично призначеного лікування;

Сприяти очікуваній вагітності та народження 
здорової дитини навіть за наявності генетич-
них аномалій завдяки правильно обраному 
методу допоміжної репродуктивної технології;

Скоротити терміни обстеження



Локус AZFa умовно поділений на 
три субрегіони: AZFa, AZFb  та AZFc. 
У кожному субрегіоні локалізовані 
гени, задіяні в контролі сперматоге-
незу. Делеції із клінічнічними 
проявами у вигляді тяжкої олігозоо-
спермії чи азооспермії можуть 
зачіпати один або більше AZF-ло-
кус.

Субрегіон AZFa містить три гени – 
UTY, USP9Y та DBY.У випадку 
делеції генів USP9Y та DBY в 
чоловіків діагностують азооспер-
мію із синдромом «тільки клітини 
Сертолі», відповідно при повній 
делеції всього  локуса спостері-
гається той же феномен.
Цей субрегіон не містить повторю-
ваних послідовностей і його делеції 
зустрічаються з низькою частотою 
(приблизно 5% від усіх мікроде-
лецій Y-хромосоми).

Маркери, що дозволяють виявляти 
делеції цього субрегіону, мають 
позначення sY84, sY86 та sY615. 
Вважається, що навіть  одного 
неполіморфного STS-маркера 
достатньо для ідентифікації делеції 
в субрегіоні AZFa, але збільшення 
кількості маркерів підвищує 
точність діагностики. Тому реко-
мендується використання хоча б 
двох маркерів – sY84 та sY86(7).

Відсутність обох маркерів із 100% 
ймовірністю свідчить про повну 
делецію AZFa-субрегіону. У 
пацієнтів із повною делецією AZFa 
обох (відсутність обох генів субре-
гіону AZFa – USP9Y та DBY) практич-
но завжди спостерігається 
синдром «тільки клітини Сертолі» 
першого типу, який характе-
ризується повною відсутністю 
клітин сперматогенного ряду у 
сім’яних канальцях. У випадку 
повної делеції субрегіону AZFa не 
рекомендується виконувати 
процедури із видалення спермато-
зоїдів, бо результат процедури 
TESA для чоловіків із таким типом 
делеції вкрай невтішний.

Локус AZFb містить послідовності, 
представлені в одній копії та 
висоповторювані прямі та інверто-
вані паліндромні послідовності. 

У цьому субрегіоні картований ген 
RBMY, що є висококопійним геном 
(від 30 до 40 копій), водночас деякі 
з цих копій є псевдогенами. Делеції 
однієї копії чи декількох копій гена 
RBMY виявляються у чоловіків із 
азооспермією чи тяжкою олігозоо-
спермією.

Цікаво, що хоч копії RBMY-гена 
виявлені і в інших областях Y-хро-
мосоми, функціональні копії генів 
RBMY, наймовірніше, є тільки в 
AZFb-субрегіоні, бо при мікроде-
леціях цієї ділянки продукти, 
кодовані генами  RBMY, не впізна-
ються специфічними антитілами. 
Делеції локуса AZFb зустрічаються 
приблизно в 16% серед усіх мікро-
делецій Y-хромосоми.

Велике значення для діагностики 
має повна делеція AZFb-субрегіону. 
Відповідно до вказівок European 
Academy of Andrology (EAA) та 
European Molecular Genetics Quality 
Network (EMQN), у більшості випад-
ків при відсутності двох маркерів 
(sY127 та sY134 ) є повна делеція 
AZFb-субрегіону. У випадку повної 
делеції AZFb, а також делеції AZFb 
із залученням AZFa, зазвичай, 
спостерігаються тяжкі порушення 
сперматогенезу із високим ризи-
ком синдрому «тільки клітини 
Сертолі». У випадку дистальної 
делеції AZFb та AZFc порушення 
сперматогенезу можуть бути менш 
тяжкими. За повної делеції AZFb-су-
брегіону може бути затримка 
дозрівання сперматозоїдів під час 
сперматогенезу, результат TESA за 
таких умов несприятливий.

Делеції субрегіону AZFc зустріча-
ються найчастіше (до 60% всіх 
мікроделецій Y-хромосоми). Про-
тяжність цього субрегіону стано-
вить приблизно 3,5 х 106 нуклео-
тидних пар. Він складається пере-
важно із блоків висоповторюваних 
послідовностей, які організовані у 
паліндромні структури, які часто 
піддаються делеціям.

У цій ділянці знаходиться сімейство 
генів DAZ (deleted in azoospermia), 
представлене кількома різними 
генами. У чоловіків при збереженні 
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двох DAZ-генів порушення спермо-
грами менш виражені, ніж у 
пацієнтів із відсутністю всіх 
чотирьох генів.

Для делеції b2/b4 субрегіону AZFc 
високо специфічні два маркери: 
sY254 і sY255, у випадку цієї делеції 
втрачаються всі копії гена DAZ. 
Гістологічна картина яєчка може 
бути різною, рідко спостерігається 
синдром «тільки клітини Сертолі» 
другого типу, при якому у сім’яних 
канальцях  присутня тільки незнач-
на кількість клітин сперматогенно-
го ряду. На гістологічних біоптатах 
яєчка  виявляються області збере-
женого сперматогенезу.

У локусі AZFc описаний новий тип 
Y-делецій, так звана gr/gr-делеція, 
при якій спостерігається делеція 
маркера sY1291. При цій делеції 
випадає половина субрегіону AZFc, 
що призводить до зміни кількості 
копій генів, розміщених всередині 
цієї області. У носіїв gr/gr-делеції у 7 
разів підвищений ризик розвитку 
олігозооспермії. Також є відомості, 
що наявність такої делеції підвищує 
ризик розвитку герміногенних 
пухлин яєчка.

AZFc-делеції, зазвичай, не настіль-
ки нищівні для сперматогенезу як 
мутації  в локусах AZFa і AZFb. 

Про це свідчить той факт, що у 2/3 
пацієнтів із делеціями в субрегіоні 
AZFc при біопсії яєчка можна 
отримати сперматозоїди для 
подальшого їх використання у 
процедурі ЕКЗ. Окрім того, у літера-
турі є відомості про випадки 
батьківства у пацієнтів із AZFc-де-
леціями та олігозооспермією. 
Водночас всі спроби отримання 
тестикулярних сперматозоїдів у 
пацієнтів із делеціями регіонів AZFa 
і AZFb не мали позитивних резуль-
татів.

Серед мікроделецій Y-хромосоми у 
15% випадків зустрічаються мікро-
делеції відразу кількох субрегіонів. 
Аналіз стану репродуктивної 
системи за показниками спермо-
грами підтвердили, що за наявності 
мікроделецій, які стосуються 
більше одного субрегіону, майже у 
100% випадків спостерігається 
азооспермія та синдром «тільки 
клітини Сертолі». 
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