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МАРКЕРИ ОКСИДАТИВНОГО СТРЕСУ В ЕЯКУЛЯТАХ КНУРІВ І 

БУГАЇВ-ПЛІДНИКІВ 
Вивчали показники ліпідного та білкового обміну в спермі кнурів і бугаїв-плідників за дії 

біологічно активних препаратів та придатність еякулятів до використання в практиці штучного 

осіменіння. Зміни вмісту загальних ліпідів і їх класів можуть бути використані як маркерні 

показники, що характеризують якість сперми і сперміїв. Включення до раціону тварин біологічно 

активних препаратів позитивно вплинуло на біохімічні та морфологічні показники сперми плідників, 

що можна пояснити оптимізацією структури та функцій мембран статевих клітин, зниженням 

процесів пероксидного окиснення ліпідів у їх складі, кращою доступністю жирних кислот в якості 

джерела енергії і, як результат, збереженням цілісності та життєздатності сперміїв.  

Ключові слова: сперма, статеві клітини, ліпопероксидація, окисна модифікація білків, 

ферменти антиоксидантного захисту. 

Забезпечити інтенсивне відтворення тварин без використання кращих 

племінних плідників неможливо. Звичайно, якість потомства залежить від 

спадкових властивостей обох батьків. Однак слід враховувати, що потомство 

самця значно численніше, ніж самки, а тому і вплив плідників на продуктивність 

стада набагато сильніший [1].   

На якість сперми впливає ряд зоотехнічних факторів (годівля, пора року, 

навколишня температура, умови утримання, вік тварин, режим статевого 

навантаження тощо). Запліднювальна здатність еякулятів безпосередньо 

пов’язана з інтенсивністю перебігу вільнорадикальних процесів окиснення в 

сперміях. Головними мішенями активних форм Оксигену (АФО) є білки та ліпіди, 

які входять до складу статевих клітин і плазми сперми [2].  

Показники окисної модифікації білків (ОМБ), ліпопероксидації (ЛПО), та 

активності ферментів антиоксидантної системи можна використовувати як 

маркери, які характеризують виживаність сперміїв. Останнім часом у 

спеціалізованій літературі з’являється все більше інформації щодо використання 

біологічно активних препаратів у тваринництві.  
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Дослідження особливостей вільнорадикальних процесів у спермі є 

актуальним для розуміння функціонування механізмів діяльності сперміїв та 

корекції їх порушень. Експериментальну частину роботи виконували на кнурах і 

бугаях-плідниках. Групи тварин було сформовано за принципом пар-аналогів.  

У результаті проведених досліджень встановлено, що за використання 

біологічно активних препаратів у спермі дослідних тварин зростає вміст 

фосфоліпідів на тлі зменшення вмісту холестеролу та неестерифікованих жирних 

кислот (НЕЖК). Зменшення вмісту НЕЖК свідчить про інтенсивне використання 

їх як додаткового джерела енергії, та на біосинтез ендогенних фосфоліпідів. 

Оскільки, головною мішенню в реакціях ЛПО є поліненасичені жирні кислоти 

мембранних фосфоліпідів, тому збільшення вмісту фосфоліпідів і зниження 

частки НЕЖК можна пов’язати саме зі зменшенням вільнорадикального 

окиснення за дії біологічно активних препаратів.  

Зменшення вмісту продуктів ЛПО та ОМБ є безпосереднім свідченням 

зниження генерації АФО та нормалізації роботи ферментативної та 

неферментативної ланок у системі антиоксидантного захисту. 

У дослідженнях було встановлено, що із зниженням концентрації продуктів 

ЛПО у спермі плідників збільшується виживання та рухливість сперміїв, що може 

свідчити про нормалізацію жирнокислотного складу мембран органел, які 

забезпечують вибіркову проникність і регулюють внутрішньоклітинний обмін. 

Одержані результати узгоджуються із даними ряду авторів [3, 4]. 

Захист клітин від деструктивної дії продуктів ЛПО, а також підтримання 

окисного балансу в організмі тварин забезпечує багатокомпонентна система 

антиоксидантного захисту. У механізмі регуляції вільнорадикальних процесів 

антиоксидантні ферменти, зокрема супероксиддисмутаза та каталаза. 

Дослідженнями встановлено, що активність супероксиддисмутази у спермі 

плідників після згодовування препаратів проявляє тенденцію до підвищення. 

Водночас у спермі дослідних груп тварин на фоні використання біологічно 

активного препарату відмічається зниження активності каталази. Такі зміни 

активностей ензимів можна пояснити явищем перехресної регуляції для 

супероксиддисмутази та каталази [5]. 

Зростання активності глутатіонпероксидази, головним чином, сприяє 

зниженню органічних гідропероксидів і вторинних продуктів пероксидного 

окиснення ліпідів та направлене на попередження інтенсифікації 

ліпопероксидації.  

Не виключено, що збільшення глутатіонпероксидазної активності зумовлене 

також наявністю доступного пулу глутатіону. Це узгоджується з думкою про те, 

що тривала активація ГПО можлива лише за умови підтримання достатньо 

високого рівня внутрішньоклітинного глутатіону, який виконує роль не лише 

субстрату реакцій, але й фактора, необхідного для постійного відновлення 

розміщених у каталітичному центрі ензиму селеновмісних груп, які окиснюються 

в процесі глутатіонпероксидазної реакції. 

Активні форми Оксигену викликають деструктивні зміни і в білкових 

молекулах. У результаті проведених досліджень у спермі плідників виявлені 

продукти ОМБ, які вступають в реакцію з 2,4-динітрофенілгідразином, утворені 
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динітрофенілгідразони належать до альдегід- та кетопохідних нейтрального та 

основного характеру. За згодовування біоактивних препаратів концентрація 

карбонільних сполук основного характеру у спермі плідників дослідних груп була 

майже у 2 рази нижча, за сполуки нейтрального характеру. 

Використання біологічно активних препаратів вплинуло на підвищення 

об’єму еякуляту і концентрацію сперміїв. Це, в свою чергу, сприяло збільшенню 

загальної кількості сперміїв у еякулятах тварин дослідних груп. Покращення 

фізіологічних показників сперми можна пояснити гальмуванням процесів окисної 

модифікації білків і ліпідів, які входять до складу мембран сперміїв і, як 

результат, збереженням цілісності та життєздатності статевих клітин.  

Отже, процеси вільнорадикального окиснення в спермі здорових тварин 

характеризуються стабільним рівнем активності, що необхідно для нормального 

перебігу процесів, пов'язаних зі здійсненням репродуктивної функції. 

Застосування препарату позитивно впливає на фізіологічні показники якості 

сперми піддослідних тварин. Тому для корекції вільнорадикальних процесів у 

спермі тварин та збільшення кількості спермодоз доцільно згодовувати біологічно 

активні препарати.  
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ОТРУЄННЯ  
Досліджували активність ферментів аспартатамінотрансферази, аланінамінотрансферази 

та лужної фосфатази у підшлунковій залозі перепелів за експериментального хронічного 

отруєння та її корекцію насінням амаранту у постнатальному періоді онтогенезу. Встановлено 


