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Проведено дослідження морфологічних характе-
ристик деконсервованих сперматозоїдів бугаїв різних 
порід Банку генетичних ресурсів за умов довготрива-
лого зберігання в рідкому азоті. Встановлено вірогід-
ну різницю між показниками патологічних і мертвих 
форм сперміїв бугаїв за різних термінів зберігання.  
У результаті проведених досліджень (за термінів 
зберігання 10–45 років) у бугаїв молочних порід спо-
стерігались вищі за норму значення патологічних 
форм сперматозоїдів у середньому на 2,5 %, окрім 
сперми української чорно-рябої молочної породи, а у 
спермі бугаїв симентальської та м’ясних порід вищі у 
середньому на 5 %. 
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Постановка проблеми. Збереження генетич-
них ресурсів плідників локальних порід має не-
абияке значення у розведенні й підтриманні біо-
різноманіття. Повноцінна реалізація заходів зі 
збереження племінних ресурсів сільськогоспо-
дарських тварин забезпечується на основі ство-
рення генофондових стад у поєднанні з кріокон-
сервацією та довготривалим зберіганням генети-
чного матеріалу в кріобанках [2].  
Важливо проводити періодичний моніторинг 

якості генетичних ресурсів для встановлення 
доцільності їх подальшого зберігання та можли-
вості використання в селекційному процесі. 
Аналіз основних досліджень і публікацій,  

у яких започатковано розв’язання проблеми. 
В умовах наднизьких температур рідкого азоту 
обмінні процеси в сперматозоїдах уповіль-
нюються в мільйони разів.  
Довготривале зберігання сперми набуває все 

більшого значення у зв’язку з можливістю збере-
ження генофонду порід, типів і ліній зникаючих і 
рідкісних тварин [4, 6]. Експериментальними дослі-
дженнями окремих авторів установлено, що показ-
ники рухливості, виживаності та запліднюваль-
ної здатності глибокозамороженої сперми бугаїв 
залишаються на високому рівні за зберігання 

близько 10 років [3, 5, 8]. Одним з основних по-
казників, який може характеризувати заплідню-
ючу здатність сперми, є її морфологія. Морфологі-
чні зміни можуть стосуватися всіх ділянок сперма-
тозоїда. Більшість морфологічних порушень спер-
матозоїдів пов’язані між собою і призводять до 
зниження рухливості сперми [1, 7, 9, 10].  
У літературних джерелах зустрічається недо-

статньо інформації стосовно морфології кріо-
консервованої сперми бугаїв різних порід зале-
жно від тривалості зберігання, що й обумовлює 
актуальність наших досліджень у даному напрямі. 
Мета і завдання досліджень. Мета: досліди-

ти морфологічні характеристики сперматозоїдів 
бугаїв різних порід за умов довготривалого збе-
рігання сперми в рідкому азоті. 
Завдання: провести оцінку морфології сперми 

бугаїв Банку генетичних ресурсів ІРГТ НААН. 
Матеріал і методика проведення досліджень. 

У дослідженнях використовували кріоконсерво-
вану сперму 85 бугаїв дев’яти порід. Термін збе-
рігання досліджуваних спермодоз становив від 
10 до 45 років. Сперму бугаїв розділили на три 
групи: перша – з термінами зберігання 10–20 
років, друга – 21–30 років і третя – 31–45 років.  
Дослідження морфологічних характеристик 

сперматозоїдів бугаїв проводили в лабораторії 
племпідприємства Черкаського ПрАТ НВО 
«Прогрес» із використанням мікроскопа 
Olympus CX-31. Визначення відсотка живих-
мертвих сперматозоїдів і показників морфології 
сперматозоїдів бугаїв проводили за загально-
прийнятою методикою. Під мікроскопом визна-
чали кількість сперматозоїдів із відхиленнями у 
будові головки, шийки, тіла та хвоста.  
Результати досліджень. За результатами до-

сліджень встановлено, що за термінів зберігання 
10–45 років спостерігалися вищі за норму зна-
чення патологічних форм сперматозоїдів бугаїв 
молочних порід, у середньому на 2,5 %, окрім 
сперми української чорно-рябої молочної поро-
ди, а у спермі бугаїв симентальської та м’ясних 
порід вищі у середньому на 5 %. 
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1. Характеристика морфологічно-змінених форм сперматозоїдів бугаїв 
окремих порід за термінів зберігання 10–20 років, % 

Порода (M±m/Сv) Вид патології 
спермія симентальська голштинська УЧР УЧЕР англерська  

Мертві спермії 32,0±1,7 
27,6 

32,0±2,5 
31,6 

24,1±1,3* 
18,7 

31,6±1,2 
28,0 

27,1±3,7 
43,7 

Патології головок 7,2±0,2 
15,5 

6,3±0,2 
15,7 

5,7±0,2 
10,0 

6,0±0,1 
15,4 

7,3±0,2 
9,8 

Патології хвостів 7,3±0,2 
15,5 

6,5±0,2 
15,8 

5,6±0,2 
9,6 

6,0±0,1 
15,9 

7,0±0,3 
11,7 

Патології шийок 2,0±0,1 
17,2 

1,6±0,1 
12,7 

1,7±0,1 
11,6 

1,7±0,1 
18,9 

2,1±0,1 
9,0 

Патології тіл 2,1±0,1 
14,9 

1,7±0,1 
10,2 

1,6±0,1 
13,7 

1,8±0,1 
19,8 

2,0±0,1 
7,0 

Інші види  
патологій 

3,9±0,1 
17,3 

3,6±0,1 
12,5 

3,3±0,1 
13,7 

3,7±0,1 
19,0 

3,4±0,1 
15,7 

Сума патологіч-
них форм  

22,4±0,6 
13,5 

19,8±0,5 
10,4 

17,8±0,4* 
8,5 

19,2±0,4 
14,5 

21,7±0,7 
9,4 

Примітка: * – р<0,05 
 

Визначено, що найнижчий відсоток мертвих 
сперміїв і патологічних форм спостерігався у 
спермі бугаїв УЧР, що вірогідно нижче в серед-
ньому на 5 %, аніж у бугаїв інших порід за термі-
ну зберігання 10–20 років (p<0,05).  
Для сперми української червоно-рябої молоч-

ної породи (далі – УЧЕР) характерна більша 
кількість мертвих і патологічних форм сперміїв у 
середньому на 4,5 %, ніж у спермі бугаїв УЧР 
(p<0,05). Відповідно, у спермі бугаїв голштинсь-
кої породи було більше мертвих і патологічних 
форм у середньому на 5 %, ніж у спермі бугаїв 
УЧР (p<0,01).  
Встановлено, що відсоток патологічних форм 

у спермі бугаїв англерської породи був вищий у 
середньому на 3,2 %, аніж у бугаїв вищезгаданих 
молочних порід (p<0,01). Слід зазначити, що 
відсоток патологічних форм у спермі бугаїв си-
ментальської породи за терміну зберігання 10–20 
років був вищий у середньому на 4 %, ніж у бугаїв 
українських молочних порід (p<0,01) (табл. 1).  
Встановлено, що відсоток мертвих і патологі-

чних форм сперміїв бугаїв породи лімузин за 
терміну зберігання 10–20 років виявився вищим 
у середньому на 4,6 %, аніж у бугаїв волинської 
та української м’ясних порід (p<0,05). Визначе-
но, що для сперматозоїдів бугаїв породи лімузин 
характерна вірогідно нижча кількість спермато-
зоїдів із патологією головки в середньому на 
1,4 %, аніж у бугаїв волинської та української 
м’ясних порід (p<0,05). Найбільш чисельними за 
терміну зберігання 10–20 років виявилися пато-
логії головки й хвоста для сперміїв бугаїв симен-

тальської, англерської і деяких м’ясних порід. 
Відповідно, для показників патологічних і мерт-
вих форм сперматозоїдів бугаїв симентальської 
породи, молочних і м’ясних порід за терміну 
зберігання 10–20 років характерний середній 
рівень мінливості, що становить Cv, % = 7,0–
43,7 % (табл. 1, 2). Встановлено, що за терміну 
зберігання 21–30 років для сперматозоїдів бугаїв 
симентальської породи характерний вищий відсо-
ток патологічних форм, більше сперматозоїдів із 
патологіями хвоста і головки в середньому на 
1,8 %, порівняно зі сперматозоїдами бугаїв голш-
тинської породи (p<0,05) (див. рис.).  
Встановлено, що з-поміж сперматозоїдів буга-

їв симентальської породи за терміну зберігання 
31–45 років було більше сперматозоїдів із пато-
логіями головок у середньому на 1 %, аніж у 
сперматозоїдів бугаїв за інших термінів збері-
гання (p<0,05). Слід відмітити, що сума патоло-
гічних форм сперматозоїдів була вірогідно вища 
в середньому на 2,1 %, аніж за інших термінів 
зберігання. Відсоток мертвих сперміїв був ви-
щий на 10 %, ніж за терміну зберігання 21–30 
років (табл. 3).  
Встановлено, що за терміну зберігання 31–45 

років кількість мертвих клітин у бугаїв породи 
лімузин була вірогідно нижча (в середньому на 
14,5 %), аніж у спермі бугаїв інших порід 
(p<0,05). Однак, для бугаїв породи лімузин кіль-
кість мертвих сперматозоїдів й патологічних 
форм була вища в середньому на 7,5 %, порівня-
но зі спермою бугаїв даної породи за терміну 
зберігання 10–20 років (p<0,05) (табл. 3).  
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2. Характеристика морфологічно-змінених форм сперматозоїдів бугаїв м’ясних порід  
за термінів зберігання 10–20 років, % 

Порода (M±m/Сv) 
Вид патології спермія лімузин волинська м’ясна  українська м'ясна 

Мертві спермії 29,5±2,6* 
23,6 

35,6±1,6 
24,2 

36,1±2,0 
32,1 

Патології головок 5,5±0,2* 
8,6 

6,7±0,2 
15,2 

7,1±0,1 
10,7 

Патології хвостів 6,7±0,5 
13,6 

7,2±0,2 
16,8 

7,2±0,2 
12,3 

Патології шийок 1,4±0,2* 
23,8 

2,1±0,1 
16,7 

1,8±0,1 
7,8 

Патології тіл 2,6±0,4 
44,2 

2,0±0,1 
15,9 

1,9±0,1 
11,8 

Інші види патологій 3,7±0,1 
17,1 

4,0±0,1 
15,1 

3,6±0,1 
11,5 

Сума патологічних форм  18,9±1,1* 
11,5 

21,9±0,6 
13,6 

21,5±0,3 
9,0 

 

 

Рис. Характеристика морфологічно-змінених форм сперматозоїдів бугаїв 
окремих порід за термінів зберігання 21–30 років  
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3. Характеристика морфологічно-змінених форм сперматозоїдів бугаїв 

окремих порід за термінів зберігання 31–45 років, % 

Порода (M±m/Сv) Вид патології спермія симентальська англерська шароле лімузин 

Мертві спермії 37,8±3,2 
29,2 

29,4±2,9 
22,0 

37,0±1,6 
10,7 

20,2±3,2* 
22,7 

Патології головок 8,1±0,3 
14,8 

7,8±0,5 
14,5 

7,7±0,3 
8,5 

8,0±0,2 
3,4 

Патології хвостів 7,9±0,3 
11,8 

7,7±0,5 
13,1 

8,2±0,3 
8,9 

8,4±0,6 
10,0 

Патології шийок 2,0±0,1 
9,6 

2,0±0,1 
10,3 

2,1±0,1 
9,1 

2,1±0,1 
6,8 

Патології тіл 2,2±0,1 
9,3 

1,9±0,1 
19,7 

2,1±0,1 
11,0 

1,9±0,1 
7,2 

Інші види патологій 4,4±0,1 
10,2 

3,7±0,1 
8,8 

3,9±0,1 
9,0 

4,4±0,1 
13,5 

Сума патологічних форм  24,4±0,8 
10,6 

23,2±1,3 
12,4 

24,1±0,8 
7,2 

24,8±1,4 
7,8 

 
Висновки: 1. Встановлено, що за термінів 

зберігання 10–20 років спостерігалися вищі за 
норму значення патологічних форм сперматозої-
дів у бугаїв молочних і м’ясних порід, у серед-
ньому на 2,5 %, окрім сперми української чорно-
рябої молочної породи, а у спермі бугаїв симен-
тальської та м’ясних порід (за термінів зберіган-
ня 31–45 років) вищі в середньому на 6,4 %. 

2. Для сперми бугаїв симентальської породи, 
порід лімузин та шароле за терміну зберігання 
31–45 років спостерігалися високі значення па-

тологічних форм (понад 24 %) та висока кіль-
кість мертвих клітин (понад 35 %). Визначено 
позитивний високо-вірогідний кореляційний 
зв’язок між кількістю патологічних і мертвих 
сперматозоїдів (r=0,5). 

3. Отримані результати досліджень свідчать 
про необхідність періодичного моніторингу які-
сних показників сперми вищезазначених порід 
для підтвердження доцільності її подальшого 
зберігання та можливості використання в селек-
ційному процесі. 
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