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The peculiarities of types of higher nervous activity influence on the formation of pro-oxidant-antioxidant
homeostasis in the ejaculates of breeding boars have been studied. Using motor-nutritional techniques, adult
breeding boars of the Large White breed aged 24–36 months were distributed according to the main types of
higher nervous activity. Four groups of 3 heads in each were formed. The first group included animals of a
strong balanced lively (mobile) type; group II - a strong balanced calm (inert); group III - strong unbalanced (unrestrained); group IV – weak types of higher nervous activity. Sperm was obtained from breeding
boars manually dividing the ejaculate into 4 fractions: F1 – the first, F2 – the second, F3 – the third, F4 – the
fourth. It has been found out that the indexes of sperm production and the course of peroxidation processes
in in breeding boars are determined by the type of their higher nervous activity (HNA). In animals of strong
unbalanced and weak types of HNA, the peroxidation process is more intensive, the antioxidant protection
system is at a lower level – less superoxide dismutase activity (p<0.05), lower concentration of ascorbic acid
(p<0.001), vitamin A (p<0.01–0.001) and vitamin E (p<0.001). At the same time, ejaculate mass and sperm
saturation in individuals of weak HNA type was minimal (p<0.001). It has been found that sperm saturation
significantly affects the course of peroxidation processes. Spermatozoa from the second ejaculate fraction
were characterized by the highest survival ability, while in the third one they quickly lost functional activity.
The sperm functional activity and peculiarities of PAH formation depend on types of HNA – acceleration of
peroxidation processes is probable in strong unbalanced and weak types because of higher concentration of
diene conjugates and dehydroascorbic acid. In animals with strong balanced lively and calm types of HNA,
a higher level of antioxidant protection was registered as a result of catalase and superoxide dismutase activity, the amount of reduced glutathione, ascorbic acid and vitamin E. In the first and fourth ejaculate fractions, SOD activity, vitamin A and vitamin E were absent, which determined low functional activity and
sperm survival ability. These fractions from a strong unbalanced and weak types of HNA were characterized
by a probably higher content of DC (p<0.05–0.01) and TBA-active complexes (p<0.05–0.001), as well as a
lower amount of AA (p<0.01), reduced glutathione (p <0.05) and SOD activity.
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ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНИЙ ГОМЕОСТАЗ У СПЕРМІ КНУРІВ-ПЛІДНИКІВ
З РІЗНИМИ ТИПАМИ ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В. Г. Стояновський1, С. О. Усенко2, А. М. Шостя2, В. І. Березницький2, О. О. Усенко2,
Є. В. Слинько2
1
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнології імені
С. З. Гжицького, м. Львів, Україна
2
Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава, Україна
Досліджено особливості впливу типів вищої нервової діяльності на формування прооксидантноантиоксидантного гомеостазу у еякулятах кнурів-плідників. Використовуючи рухово-харчову методику, було протиповано дорослих кнурів-плідників великої білої породи віком 24‒36 місяців за основними типами вищої нервової діяльності. Було сформовано чотири групи по 3 голови в кожній. До I-ї
групи було віднесено тварин сильного врівноваженого жвавого (рухливого); II групи – сильного врівноваженого спокійного (інертного); III групи – сильного неврівноваженого (нестримного); IV групи –
слабкого типів вищої нервової діяльності. Сперму отримували від кнурів-плідників, мануально розділяючи еякулят на 4 фракції – F1 – перша, F2 – друга, F3 – третя, F4 – четверта. Встановлено, що у
кнурів-плідників показники спермопродукції і перебіг процесів пероксидації обумовлюється типом їх
вищої нервової діяльності. У тварин сильного неврівноваженого і слабкого типів ВНД перебіг процесів пероксидації відбувається більш інтенсивно, система антиоксидантного захисту перебуває на
нижчому рівні – менша активність супероксиддисмутази (р<0,05), концентрація аскорбінової кислоти (р<0,001), вітаміну А (р<0,01–0,001) та вітаміну Е (р<0,001). При мінімальній масі еякулятів
та насиченості сперміями в особин слабкого типу ВНД (р<0,001). З’ясовано, що насиченість сперміями сперми істотно впливає на перебіг процесів пероксидації. Спермії із другої фракція еякуляту характеризувались найвищою виживаністю, третьої ‒ більш швидко втрачають функціональну активність. Функціональна активність сперміїв і особливості формування ПАГ залежать від типів ВНД
– вірогідне прискорення процесів пероксидації в сильного неврівноваженого і слабкого - більша концентрація дієнових коньюгатів, дегідроаскорбінової кислоти. У тварини сильного врівноваженого
жвавого і спокійного типів ВНД спостерігається вищий рівень антиоксидантного захисту – активність каталази, супероксиддисмутази, кількість відновленого глутатіону, аскорбінової кислоти і
вітаміну Е. У першій і четвертій фракціях еякулятів встановлено відсутність активності СОД,
вмісту вітаміну А та вітаміну Е, що визначає низьку функціональну активність та виживаність
сперміїв. Ці фракції від сильного неврівноваженого і слабкого типів ВНД характеризуються вірогідно вищим вмістом ДК (р<0,05–0,01) і ТБК-активних комплексів (р<0,05–0,001), а також нижчою
кількістю АК (р<0,01), відновленого глутатіону (р<0,05) та активністю СОД.
Ключові слова: кнури-плідники, типи вищої нервової діяльності, спермопродукція, фракції еякуляту, спермії.
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Установлено, что у хряков-производителей показатели спермопродукции и протекание процессов
пероксидации обуславливается типом высшей нервной деятельности. У животных сильного неуравновешенного и слабого типов ВНД протекание процессов пероксидации происходит более интенсивно, система антиоксидантной защиты находится на низком уровне – меньшая активность суперок№ 3 • 2020 • ВІСНИК Полтавської державної аграрної академії
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сиддисмутазы (р<0,05), концентрация аскорбиновой кислоты (р<0,001), витамина А (р<0,01–0,001)
и витамина Е (р<0,001). Функциональная активность сперматозоидов и особенности формирования
ПАГ зависят от типов ВНД – вероятно ускорение процессов пероксидации у сильного неуравновешенного и слабого – большая концентрация диеновых конъюгатов, дегидроаскорбиновой кислоты. У
животного сильного уравновешенного оживленного и спокойного типов ВНД наблюдается высокий
уровень антиоксидантной защиты – активность каталазы, супероксиддисмутазы, количество
восстановленного глутатиона, аскорбиновой кислоты и витамина Е. В первой и четвертой фракциях эякулятов установлено отсутствие активности СОД, содержания витамина А и витамина Е,
что определяет низкую функциональную активность и выживаемость спермиев.
Ключевые слова: хряки-производители, типы высшей нервной деятельности, спермопродукция,
фракции эякулята, сперматозоиды.
Вступ
Серед дієвих важелів збільшення обсягів виробництва продукції свинарства є нарощування поголів’я свиней на основі широкого використання методу штучного осіменіння. Це досягається через
максимальне використання генетичного потенціалу кнурів-плідників, що стає можливим при фізіологічно правильній годівлі, утриманні та технології отримання сперми, і дасть змогу повною мірою
проявити статеві рефлекси, які часто визначаються особливостями вищої нервової діяльності.
Адаптаційна
здатність,
резистентність,
продуктивні
та
відтворювальні
показники
сільськогосподарських тварин перебувають під впливом нервової системи, яка формується, зважаючи
на умовно-рефлекторну діяльність, швидкість якої визначається особливостями метаболізму [4, 10,
11]. Зокрема, у свиней доведено вплив типів вищої нервової діяльності (ВНД) на перебіг процесів
пероксидації, що супроводжується перетворенням активних форм Оксигену, рівень яких перебуває
під динамічним контролем прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу (ПАГ) [12, 26, 31].
Спермії є особливо чутливими до змін ПАГ. Фізіологічні рівні активних форм Оксигену часто виконують сигнальну роль, регулюють життєздатність цих клітин [18, 21]. Зниження антиоксидантного захисту
клітин епідидиміса супроводжується зростанням кількості активних форм Оксигену, які ініціюють апоптоз
сперміїв, знижуючи їхню запліднюючу здатність [17, 32, 33, 35], порушують ерекційну функцію [14], ушкоджують структуру ДНК, що часто полягає в основі загибелі зигот, ембріонів і нащадків [16, 23].
Пізнання особливостей впливу ПАГ на процеси дозрівання сперміїв дозволить глибше зрозуміти
важливі процеси репродукції у свиней. З’ясування механізмів формування даних гомеостатичних
констант матиме важливе значення для розкриття закономірностей перебігу фізіолого-метаболічних
процесів, що відбуваються при проходженні сперміїв статевими шляхами кнурів-плідників та свиноматок для розроблення підходів до прогнозування і регулювання запліднюючої здатності цих клітин.
Це й зумовлює науково-практичну актуальність проведення таких досліджень.
Метою досліджень було з’ясувати вплив типів вищої нервової діяльності на формування прооксидано-антиоксидантного гомеостазу у спермі кнурів-плідників.
Для досягнення поставленої мети було виконано такі завдання:
визначено типи вищої нервової діяльності у кнурів-плідників;
досліджено стан прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу (ПАГ) у фракціях еякулятів кнурів-плідників різних типів вищої нервової діяльності.
Матеріал і методи досліджень
Експерименти було проведено в умовах станцій штучного осіменіння свиней Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН та Державного підприємства «Дослідне господарство
«Степне» ІС і АПВ НААН».
Для визначення основних типологічних властивостей нервової діяльності у свиней використано
спрощену рухово-харчову методику, пристосовану до виробничих умов, яка відповідає біологічним і
фізіологічним особливостям свиней. Ця методика дає можливість визначити типологічні особливості
свиней протягом 4–5 днів [3]. Визначення типів ВНД проводили шляхом детального вивчення їхньої
поведінки. Із протипованих кнурів-плідників великої білої породи віком 24–36 місяців за основними
типами вищої нервової діяльності було сформовано чотири групи по 3 голови в кожній. I група – сильний врівноважений жвавий (рухливий); II група – сильний врівноважений спокійний (інертний); III
група – сильний неврівноважений (нестримний); IV група – слабкий тип ВНД. Крім цього звертали
увагу на прояв 5 безумовних статевих рефлексів – локомоторного (зближення, статевий потяг), ерек-
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ції, обіймального і парувального.
Поранжовані кнури-плідники за типом вищої нервової діяльності мали окремі біологічні особливості. Тварини сильного врівноваженого жвавого типу характеризувались міцною конституцією, активною реакцією на зовнішні подразники з добре орієнтовним рефлексом.
Тварини врівноваженого спокійного типу мали добре розвинений кістковий і м’язовий каркас,
знижена їх рухова активність супроводжувалась ожирінням, іноді вони слабо, невміло орієнтуються у
приміщенні.
Представники сильного неврівноваженого типу, маючи міцну тілобудову, добре реагували на зміни подразників зовнішнього середовища, а також у них слабко вироблялись умовні рефлекси.
Слабкий тип нервової системи був у кнурів-плідників, які мали слабку конституцію, насторожено
реагували на зміну незнайомої обстановки, бажали уникати помірних і сильних подразників. Ці тварини мали підвищену збудливість, швидше виснажувались при інтенсивних статевих навантаженнях.
Сперму отримували від кнурів-плідників мануально з урахуванням загального часу еякуляції, розділяючи еякулят на 4 фракції – F1 – перша, F2 – друга, F3 – третя, F4 – четверта з подальшим відбором
зразків. Якість сперми визначили за такими показниками: вага еякуляту, концентрація, рухливість та
виживаність сперміїв згідно з Інструкцією зі штучного осіменіння [5]. Режим статевого навантаження
складав 2 садки на тиждень. Для уникнення виникнення гальмівних нервових процесів при проявленні статевого рефлексу в манежі зберігали умови для формування позитивних умовних рефлексів
(місце отримання сперми, незмінне чучело свиноматки, один технік).
Для оцінки стану прооксидантно-антиоксидантного стану у спермі кнурів-плідників аналізували
інтенсивність перебігу процесів пероксидного окиснення, визначаючи концентрацію дієнових
кон’югатів – спектрофотометрично [2] і ТБК-активних комплексів (альдегіди і кетони) – фотоелектроколориметрично [6]. Стан системи антиоксидантного захисту оцінювали за активностями супероксиддисмутази [1] та каталази [8], кількістю відновленого глутатіону [13], вітаміну А і вітаміну Е [7],
аскорбінової та дегідроаскорбінової кислот [6].
Отриманий цифровий матеріал статистично опрацьовували за допомогою програми Statіstiсa для
WindowsXP. Після порівняння досліджуваних показників та їхніх міжгрупових різниць використовували t-критерій Ст’юдента, а результат вважали вірогідним після р<0,05.
Результати досліджень та їх обговорення
Дані експерименту свідчать про те, що максимальною масою еякулятів характеризуються кнуриплідники сильного врівноваженого жвавого типу, а мінімальною слабкого типу (р<0,001). Найбільш
насиченими сперміями були еякуляти в особин сильного врівноваженого живого та сильного
неврівноваженого нестриманого, найменш – сильного врівноваженого спокійного і слабкого типів
ВНД.
Результати дослідження вказують на те, що кнури-плідники з різним типом ВНД мають окремі
особливості формування ПАГ у еякулятах (табл. 1). Загалом у спермі тварин сильного врівноваженого жвавого та спокійного типів ВНД насиченість дієновими кон’югантами була мінімальною, тоді як
у сильного неврівноваженого суттєво переважала відповідно в 1,4 та 1,8 раза. Найбільш контрастна
різниця кількості цих речовин була встановлена у другій та третій фракціях еякуляту.
Встановлено, що найбільш інтенсивно процеси пероксидного окиснення протікають у тварин
слабкого та сильного неврівноваженого типів, де концентрація ТБК-активних сполук істотно переважає відносно особин сильного врівноваженого спокійного відповідно на 33,8 і 42,0 %. При цьому
найменшою ємністю системи антиоксидантного захисту характеризувались тварини сильного врівноваженого типу, де приріст концентрації ТБК-активних сполук становив – 16,5 %, тоді як у представників інших типів ВНД він сягав – 21,8–37,0 %. Загалом у порядку збільшення рівня цих сполук встановлено таке ранжування перша, четверта, третя та друга фракції сперми. Очевидно така залежність
обумовлена тим, що у другій фракції сперми кнурів-плідників рухливість сперміїв є найбільшою.
Максимальною функціональною активністю цих гамет характеризувались тварини сильного врівноваженого живого типу, а мінімальною – слабкого (р<0,001). Спермії четвертої фракції характеризуються найнижчою рухливістю, особливо у тварин сильного врівноваженого живого типу.
Виявлено, що рівень СОД суттєво не відрізнявся в різних типів ВНД, однак у сильного врівноваженого спокійного активність була максимальною, переважаючи в інших типів у межах 24,3–31,1 %.
При цьому активність цього ензиму була невстановленою в першій фракції сперми, у четвертій – мінімальна, другій – максимальна.
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1. Інтенсивність процесів пероксидації у спермі кнурів-плідників залежно
від типу вищої нервової діяльності, М±m
Типи вищої нервової діяльності
Сильний
врівФракції
Сильний врівноваже- Сильний невріноважений
Слабкий
еякуляту, n
ний спокійний (ІІ
вноважений
жвавий (І гру(IV група)
група)
(ІІІ група)
па)
Дієнові кон’югати, мкмоль/л
F1, n=30
1,92±0,23
1,33±0,15*
2,24±0,22
5,53±0,21***
F2, n=30
9,17±1,08
7,7±0,98
13,43±1,21**
803±1,05
F3, n=30
5,56±0,82
4,31±0,69
7,35±1,07
6,24±0,99
F4, n=30
2,21±0,17
1,81±0,25
3,53±0,49**
3,74±0,82
Середня кількість, =120
4,64±0,43
3,79±0,38
6,64±0,57**
5,89±0,43*
ТБК-активні комплекси, мкмоль/л
F1, n=30
5,78±0,93
7,18±1,01
12,2±1,38***
11,73±2,01*
F2, n=30
34,23±3,07
25,37±3,74
31,73±4,38
34,43±2,92
*
F3, n=30
24,37±3,36
8,43±1,19
15,38±2,81
194±2,21
F4, n=30
9,32±1,13
8,39±10,99
15,20±2,21*** 19,47±2,36***
Середня кількість, =120
18,42±1,57
12,34±1,22**
18,63±1,57
21,26±1,39
ТБК-активні комплекси після інкубування, мкмоль/л
F1, n=30
7,38±0,99
10,3±1,44
16,83±2,02***
14,25±1,87**
*
F2, n=30
43,8±2,41
32,73±2,22
43,1±2,61
39,77±1,73
F3, n=30
25,36±3,67
19,63±1,84
20,3±2,25
32,57±3,69
**
F4, n=30
1167±1,20
15,73±2,01
19,62±2,29
22,20±2,44***
Середня кількість, =120
22,05±1,74
19,60±1,21
24,96±1,49
27,19±1,54*
Супероксиддисмутаза, у.о./мл
F1
F2, n=30
0,94±0,1
0,98±0,17
0,71±0,14
0,76±0,16
F3, n=30
0,48±0,09
0,67±0,12
0,58±0,07
0,54±0,09
F4, n=30
0,25±0,04
0,56±0,07***
0,24±0,03
0,31±0,04
*
Середня кількість, n=90
0,56±0,05
0,74±0,07
0,51±0,06
0,54±0,06
Каталаза, мкмоль/л
F1, n=30
8,02±1,03
10,23±1,11
11,43±1,26*
12,17±1,45*
*
F2, n=30
16,83±1,95
25,4±2,97
13,37±1,79
9,02±0,65***
F3, n=30
27,7±2,94
43,47±1,53***
18,53±2,44
20,37±2,26
F4, n=30
12,37±1,54
15,20±1,82
12,43±1,99
16,27±23,90
Середня кількість, =120
16,23±1,18
23,57±1,51***
13,94±0,96
14,45±0,97
Примітки: *– р<0,05; **– р<0,01; *** – р<0,001 – порівняно з I-ю групою.
Активність каталази була істотно вищою у другій і третій фракції еякуляту переважно у кнурівплідники сильного врівноваженого спокійного типу (р<0,05…0,001). У тварин інших досліджуваних
типів ВНД встановлено аналогічну закономірність розподілу активності каталази у фракціях.
У спермі кнурів-плідників І і ІІ груп вміст відновленого глутатіону вірогідно переважав над встановленим у тварин ІІІ-ї групи (р<0,05…0,001) та IV груп (р<0,05…0,001) (табл. 2). Максимальною
концентрацією цієї речовини характеризувались F2 і F3 еякуляту. При чому найбільша різниця у
44,9 % (р<0,05) існувала в межах другої фракції між особинами слабкого та сильного врівноваженого
жвавого на користь останнього типу.
Насиченість сперми аскорбіновою кислотою була вірогідно найменшою (р<0,05…0,001), а її окисненої форми найбільшою (р<0,01) у представників сильного неврівноваженого і слабкого типів, а в
сильного врівноваженого жвавого і спокійного типів встановлено існування протилежної закономірності. Виявлено, що інтенсивне накопичення дегідроаскорбінової кислоти через окиснення її відновленої форми спостерігалось у третій фракції еякуляту та незначно повільніше у другій.
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2. Вміст низькомолекулярних антиоксидантів у спермі кнурів-плідників залежно
від типу вищої нервової діяльності, М±m
Типи вищої нервової діяльності
Сильний
врівСильний
врівнова- Сильний неврівФракції еякуляту
Слабкий
новажений жважений спокійний
новажений
(IV група)
вий (І група)
(ІІ група)
(ІІІ група)
Відновлений глутатіон, мкмоль/л
F1, n=30
0,26±0,08
0,21±0,03
0,29±0,04
0,23±0,02
F2, n=30
0,78±0,14
0,65±0,17
0,46±0,11
0,43±0,1*
*
F3, n=30
0,68±0,12
0,53±0,06
0,38±0,04
0,40±0,07
**
F4, n=30
0,43±0,08
0,34±0,04
0,21±0,03
0,26±0,03*
Середня кількість, n=120
0,54±0,05
0,43±0,048
0,34±0,03***
0,33±0,03***
Аскорбінова кислота, мкмоль/л
F1, n=30
5,72±0,79
4,84±0,92
4,12±0,81
3,88±0,51
F2, n=30
13,12±2,88
10,17±1,86
7,18±1,02
8,27±0,70
F3, n=30
10,38±4,51
8,30±1,04
6,52±0,97
8,15±1,13
F4, n=30
7,27±1,06
5,39±1,02
3,56±0,52**
5,04±0,99
Середня кількість, n=120
9,12±0,90
7,17±0,65
5,34±0,43***
6,33±0,46**
Дегідроаскорбінова кислота, мкмоль/л
F1, n=30
3,57±0,52
4,19±0,87
4,29±0,72
5,82±0,78*
F2, n=30
11,17±1,88
8,37±1,35
1,29±2,04
14,08±1,84
F3, n=30
9,07±1,41
7,13±1,03
11,00±1,04
13,10±1,58
F4, n=30
6,77±0,86
5,37±0,65
5,6±0,63
9,23±1,06
Середня кількість, n=120
7,64±0,67
6,26±0,51
8,45±0,69
10,56±0,73**
Вітамін А, мкмоль/л
F1
*
F2, n=30
1,09±0,15
0,79±0,09
1,51±0,12
1,31±0,08
F3, n=30
0,82±0,09
0,69±0,08
0,91±0,11
0,74±0,10
F4
Середня кількість, n=60
0,96±0,13
0,74±0,09
0,21±0,13***
1,02±0,11
Вітамін Е, мкмоль/л
F1
F2, n=30
2,48±0,17
2,15±0,14
2,01±0,13*
1,43±0,11***
F3, n=30
1,73±0,14
1,65±0,18
0,93±0,22**
1,41±0,15**
F4
Середня кількість, n=60
2,10±0,18
1,9±0,17
1,47±0,21*
1,27±0,13***
Примітки: *– р<0,05; **– р<0,01; ***– р<0,001 – порівняно з I-ю групою.
Максимальною концентрацією вітаміну А характеризувалась друга фракція еякулятів кнурівплідників, а у третій фракції його вміст був меншим на 24,8 % (І-а група), 12,6 % (ІІ-а група), 39,7 %
(ІІІ-я група) та 43,5 % (IV-а група). При цьому вітамін А у першій та четвертій фракціях еякуляту не
визначено. У другій та третій фракціях еякулятів кількість цього вітаміну була у тварин сильного врівноваженого спокійного.
Загалом мінімальною кількістю вітаміну А у спермі характеризувались тварини сильного врівноваженого спокійного, а максимальною сильного неврівноваженого типів ВНД, де різниця між ними
становила відповідно 47,7 % (р<0,01) та 24,2 %.
Визначення вмісту вітаміну Е у еякуляті показало його відсутність у F1 та F4 фракціях сперми. Максимальний рівень цього вітаміну встановлений у F2 фракції, дещо меншу у F3. Максимальним вмістом вітаміну Е характеризувались кнури-плідники сильного врівноваженого жвавого типу, в інших
типів його кількість виявилась меншою на 9,5% в сильного врівноваженого спокійного, 30 % (р<0,05)
сильного неврівноваженого та 39,5 % (р<0,001) у слабкого. Встановлено вірогідно нижчу концентрацію вітаміну Е у F2 фракції в особин сильного неврівноваженого і слабкого типів порівняно із сильним врівноваженим жвавим відповідно на 19,0 (р<0,05) та 42,3 % (р<0,001), а в F3 дещо меншу різницю на 46,2 % (р<0,01) і 35,8 % (р<0,01).
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Встановлений розподіл компонентів антиоксидантного захисту та особливості перебігу процесів
пероксидного окиснення в різних фракціях еякулятів, очевидно, визначав функціональну активність
сперміїв. Виявлено, що спермії із другої фракції сперми характеризувались найвищою життєздатністю, а найменшою – четвертої. У третій фракції сперми спермії більш швидко втрачають функціональну активність, особливо у тварин сильного врівноваженого жвавого і сильного врівноваженого
спокійного типів ВНД відповідно на 22,8 % та 17 %.
Отже, викладені результати експерименту вказують на істотний вплив типу вищої нервової діяльності на якість спермопродукції та формування ПАГ у еякулятах у кнурів-плідників. Це, очевидно,
відбувається через центри регуляції еякуляції – окремі ділянки середнього мозку, мигдалевидне тіло і
мозочок [22]. Ці структури мозку впливають прямо чи опосередковано через гіпоталамо-гіпофізарнонаднирникову, а також гіпотамо-гіпофізарно-гонадну системи на формування біологічної повноцінності сперміїв у придатку сім’яника, тонус гладкої мускулатури сім’яного протоку, вивільнення секрету із цибулевидних і передміхурових залоз, скорочення тазових судин та м’язів [19].
Важливою особливістю діяльності центральної нервової та репродуктивної систем є відкриття спільних рис функціональної активності сперміїв із нервовими клітинами, які їх об’єднують – властивість
до екзоцитозу та рецепторної передачі сигналів за допомогою активних форм Оксигену [28, 30].
Протягом сперматогенезу та під час зберігання відбувається поетапна зміна умов дозрівання сперміїв в абіотичному стані, їх розрідження секретами цибулевидних залоз після еякуляції з набуттям
властивості до руху та капацитації. У розвитку цих процесів особливу увагу відводять активним формам оксигену та інтенсивності перебігу процесів пероксидації. Саме накопичення ТБК-активних
речовин у спермі сильних неврівноважених та слабких типів може супроводжуватися зниженням рухливості сперміїв та підвищенням проникності їх мембран [15, 25, 34]. При цьому доведено, що високі рівні відновленого глутатіону у спермі тварин врівноваженого рухливого й інертного типів істотно
підвищують систему антиоксидантного захисту та сприяють покращенню рухливості сперміїв та цілісності їх акросом [27].
Встановлені особливості формування ПАГ у різних частинах еякуляту, особливо у F2 і F3 фракціях
– інтенсивний перебіг процесів пероксидації, очевидно, зумовлений сперміями, які здатні генерувати
незначні кількості активних форм оксигену. Про різний ПАГ у сім’яниках у процесі дозрівання сперміїв також відмічає [24]. Встановлено, що у придатку сім’яника спостерігається невисока активність
СОД, глутатіонпероксидази та мінімальна активність каталази. Однак у секретах передміхурової залози (спермальній плазмі) виявлено максимальні рівні СОД і каталази.
Отже, до дії технологічних факторів особливо вразливими виявляються тварини слабкого та сильного неврівноваженого жвавого типів вищої нервової діяльності, що проявляється прискоренням
процесів пероксидації в репродуктивних органах, зокрема спермі. Це може призводити до зниження
відтворювальної здатності у сільськогосподарських тварин [9, 20].
Висновки
У кнурів-плідників показники спермопродукції і перебіг процесів пероксидації обумовлюється
типом їхньої вищої нервової діяльності. У тварин сильного неврівноваженого і слабкого типів ВНД
перебіг процесів пероксидації відбувається більш інтенсивно, система антиоксидантного захисту перебуває на нижчому рівні – менша активність супероксиддисмутази (р<0,05), концентрація аскорбінової кислоти (р<0,001), вітаміну А (р<0,01–0,001) та вітаміну Е (р<0,001). При мінімальній масі еякулятів та насиченості сперміями в особин слабкого типу ВНД (р<0,001). З’ясовано, що насиченість
сперміями сперми істотно впливає на перебіг процесів пероксидації. Спермії із другої фракції еякуляту характеризувались найвищою виживаністю, із третьої – більш швидко втрачають функціональну
активність. Фунціональна активність сперміїі і особливості формування ПАГ залежать від типів ВНД
– вірогідне прискорення процесів пероксидації в сильного неврівноваженого і слабкого – більша концентрація дієнових коньюгатів, дегідроаскорбінової кислоти. У тварини сильного врівноваженого
жвавого і спокійного типів ВНД спостерігається вищий рівень антиоксидантного захисту – активність каталази, супероксиддисмутази, кількість відновленого глутатіону, аскорбінової кислоти і вітаміну Е. У першій і четвертій фракціях еякулятів встановлено відсутність активності СОД, вмісту вітаміну А та вітаміну Е, що визначає низьку функціональну активність та виживаність сперміїв. Дані
фракції від сильного неврівноваженого і слабкого типів ВНД характеризуються вірогідно вищим вмістом ДК (р<0,05–0,01) і ТБК-активних комплексів (р<0,05–0,001), а також нижчою кількістю АК
(р<0,01), відновленого глутатіону (р<0,05) та активністю СОД.
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Перспективи подальших досліджень. Подальші дослідження буде спрямовано на підвищення
повноцінності отримуваних спермоз через оптимізацію процесів прооксидантно-антиоксидантного
гомеостазу у кнурів-плідників та покращення функціональної активності спермії.
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