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9. juunil 2010 kaitses Koit Reimand TÜ
a r st iteaduskon na nõu kog u ees med itsii n idok tor i väitek i r ja „ Autoi m munity in reproductive failure: A study on
associated autoantibodies and autoantigens“ („Autoimmuunsus reproduktiivhäirete korral: assotsieeruvate autoantikehade
ja autoantigeenide uuring“). Töö juhendaja
oli prof Raivo Uibo TÜ üld- ja molekulaarpatoloogia instituudist ning oponendiks prof
Olli Vainio Oulu ülikoolist.
Infertiilsust kogeb lühema või pikema
perioodi vältel ligikaudu 10 –15% paaridest ning selle põhjuste skaala on väga lai
ja mitmekesine. Teiste põhjuste seas on ka
autoimmuunsus, mis on seotud nii mehekui ka naisepoolsete viljatuse teatud tüüpidega.
Töö eesmärgiks oli uurida 1) erinevate
kliiniliste põhjuste tõttu tekkinud viljatusega naiste rühmades üldiste autoantikehade kui autoimmuunsete kõrvalekallete
olemasolu indikaatorite esinemist; 2) munasarjade alatalitusega seotud autoimmuunsuse sihtmärke enneaegse ovariaalse puudulikkuse (POF) ja 1. tüüpi autoimmuunse
polüglandulaarse sündroomi (APS-1) korral
ning 3) leida autoimmuunse patogeneesiga
testis’te alatalituse tekkega seotud autoan-
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tigeene, kasutades vahendina APS-1-ga
meespatsientide seerumeid.
Uurimuse tulemusena selgus, et üldisi
m it te - elu nd i spet si i f i l i si autoa nt i ke h i
(tüübid A NA ja SM A) esineb infertiilsetel naistel oluliselt sagedamini kui naiste
populatsioonis ter vikuna. See erinevus
võib olla tingitud erinevatest põhjustest,
kuid on siiski oluliseks kaudseks tõendiks,
et naiste viljatus on teatud juhtudel seotud
autoimmuunsusega. Teiseks varasematest
uuringutest erinevaks tulemuseks oli, et
POFiga patsientidel esineb 3-beeta-HSD
autoantikehi märksa harvemini, mistõttu
on 3-beeta-HSD autoantikehad iseseisva
haigusmarkerina selle haiguse korral vähem
väärtuslikud. Kolmandaks töö tulemuseks
oli valk TSGA10 kui autoantigeeni identif itseer imine. TSGA10 ekspresseer ub
rohkelt testis’tes ning vähemal määral ka
teistes kudedes. TSGA10 autoantikehad
olid seerumites sedastatavad vähestel (7%)
APS-1-ga mees- ja naispatsientidel ning
seoseid nende autoantikehade olemasolu ja
gonaadide puudulikkuse kliiniliste tunnuste
vahel APS-1-ga patsientidel ei ilmnenud.
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