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The peculiarities of formation of prooxidant-antioxidant homeostasis (PAG) in boars of different types 
of higher nervous activity have been studied. Using motor-nutritional techniques, it has been opposed adult 
boars of the Large White breed aged 24–36 months according to the main types of higher nervous activity 
(HNA). Four groups of 3 heads each were formed. The first group includes animals of a strong balanced 
lively (mobile) type; group II includes a strong balanced calm (inert) type; group III includes a strong 
unbalanced (unrestrained) type; group IV includes a weak type of higher nervous activity. Sperm was re-
ceived from boars manually, taking into account the total time of ejaculation, dividing the ejaculate into 4 
fractions – F1 – the first, F2 – the second, F3 – the third, F4 – the fourth. PAGs in blood and ejaculates of 
boars were evaluated by the intensity of peroxidation processes (xanthine oxidase, diene conjugates, TBA-
active compounds) and antioxidant defense systems (superoxide dismutase, catalase, reduced glutathione, 
ascorbic acid, vitamin A and vitamin E). Sperm contained higher amounts of diene conjugates and TBA-
active complexes (P < 0.05) compared to blood. The second tissue relative to the first one is characterized 
by a higher level of antioxidant defense: catalase activity, concentration of ascorbic acid, vitamin A and 
vitamin E. The process of PAG formation in the tissues of boars depends on the type of higher nervous 
activity (HNA). Thus, in individuals of a strong balanced lively and calm type, the course of peroxidation 
processes is somewhat slower because of a lower concentration of diene conjugates and TBA-active com-
plexes. It was determined the fact that in blood and sperm of boars of strong unbalanced and weak types of 
HNA the course of peroxidation is more intense, the antioxidant defense system is at a lower level that is 
connected with less superoxide dismutase activity (P < 0.05), concentration of ascorbic acid (P < 0.001), 
vitamin A (P < 0.01–0.001), and vitamin E (P < 0.001). In the second and third fractions of ejaculate of 
boars, the PAG is shifted in the direction of probable acceleration of peroxidation processes, especially in 
strong unbalanced and weak types of HNA because of a higher concentration of diene conjugates, dehy-
droascorbic acid. Animals of a strong balanced lively and calm types of HNA are characterized by a higher 
level of antioxidant defence – catalase activity, superoxide dismutase, reduced glutathione, ascorbic acid 
and vitamin E. In the first and fourth fractions of ejaculate, peroxidation processes are slower and there is 
no superoxide dismutase activity and the amount of vitamin A and vitamin E. 

 
Key words: boars, types of higher nervous activity, sperm production, blood, peroxidation, antioxidant. 
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Досліджено особливості формування прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу (ПАГ) у кнурів-плідників різних типів ви-

щої нервової діяльності. Використовуючи рухово-харчову методику, протиповано дорослих кнурів-плідників великої білої породи 
віком 24–36 місяців за основними типами вищої нервової діяльності (ВНД). Сформовано чотири групи по 3 голови в кожній. До 
I групи зачислено тварин сильного врівноваженого жвавого (рухливого); II групи – сильного врівноваженого спокійного (інертно-
го); III групи – сильного неврівноваженого (нестримного); IV групи – слабкого типів вищої нервової діяльності. Сперму отримува-
ли від кнурів-плідників мануально з урахуванням загального часу еякуляції, розділяючи еякулят на 4 фракції – F1 – перша, F2 – друга, 
F3 – третя, F4 – четверта. ПАГ у крові та еякулятах кнурів-плідників оцнінювали за інтенсивністю процесів пероксидного окис-
нення (ксантиноксидаза, дієнові кон’югати, ТБК-активні сполуки) і системи антиоксидантного захисту (супероксиддисмутаза, 
каталаза, відновлений глутатіон, аскорбінова кислота, вітамін А і вітамін Е). У спермі виявлено вищу кількість дієнових 
кон’югантів та ТБК-активних комплексів (Р < 0,05), порівняно з кров’ю. Друга тканина щодо першої характеризується більшим 
рівнем антиоксидантного захисту: активністю каталази, концентрацією аскорбінової кислоти, вітаміну А і вітаміну Е. Процес 
формування ПАГ у тканинах кнурів-плідників залежить від типу вищої нервової діяльності. Так, в особин сильного врівноваженого 
жвавого і спокійного типів перебіг процесів пероксидації дещо сповільнений – менша концентрація дієнових кон’югантів і ТБК-
активних комплексів. Встановлено, що у крові та спермі кнурів-плідників сильного неврівноваженого і слабкого типів ВНД перебіг 
процесів пероксидації відбувається інтенсивніше, система антиоксидантного захисту 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). У другій і третій фракціях еякуляту кнурів-плідників ПАГ зміщується в напрямі вірогідного прискорення процесів пер 
оксидації, особливо у сильного неврівноваженого і слабкого типів ВНД – більша концентрація дієнових кон’югатів, дегідроаскорбі-
нової кислоти. Тварини сильного врівноваженого жвавого і спокійного типів ВНД характеризуються вищим рівнем антиоксидан-
тного захисту – активністю каталази, супероксиддисмутази, кількістю відновленого глутатіону, аскорбінової кислоти і вітаміну 
Е. У першій і четвертій фракціях еякуляту процеси пероксидації відбуваються повільніше та відсутні активність супероксиддис-
мутази, вітамін А і вітамін Е. 

 
Ключові слова: кнури-плідники, типи вищої нервової діяльності, спермопродукція, кров, пероксидація, антиоксиданти. 

 
Вступ 

 
Інноваційний розвиток галузі тваринництва потре-

бує розкриття і використання нових механізмів пере-
бігу фізіологічних процесів, які відбуваються у тва-
рин, особливо в напрямку адаптації до нових внутрі-
шніх та зовнішніх подразників, що змінюють функції 
організму та є необхідними для підвищення їхньої 
продуктивності.  

Доведено, що резистентність та окремі продуктив-
ні показники сільськогосподарських тварин обумов-
люються властивостями нервової системи через особ-
ливості формуванням умовно-рефлекторної діяльнос-
ті, яка змінює гомеостатичні константи (Trokoz & 
Shesterynska, 2017; Kravchenko-Dovha et al., 2018; 
Postoi et al., 2019). 

Серед головних факторів, що забезпечують ефек-
тивне ведення галузі свинарства, є широке викорис-
тання штучного осіменіння свиноматок. Максимальна 
реалізація генетичного потенціалу кнурів-плідників є 
можливою лише при фізіологічно правильному отри-
манні сперми, що базується на повному проявленні 
статевих рефлексів, які обумовлюються особливостя-
ми вищої нервової діяльності (Evdokymov, 2013). 
Саме врахування індивідуальних особливостей цих 
тварин в період привчання і використання оператором 
дозволяє зменшити їхню стресочутливість за рахунок 
зниження рівня кортикостероїдів, що дозволяє збері-
гати фізіологічно нормальне протікання процесів 
мітозу у сім’яниках (Flowers, 2015). 

Експериментами Данчука О. В. (Danchuk, 2018) 
доведено вплив окремих типів вищої нервової діяль-
ності (ВНД) на формування прооксидантно-
антиоксидантого гомеостазу у свиней різного віку за 
дії різних стресових чинників. Зміна даних гомеоста-

тичних констант істотно впливає на якість спермо- 
продукції, функціональну активність сперміїв та здат-
ність їх до запліднення (Usenko et al., 2020). Коригу-
вання даних процесів шляхом додавання в корм спо-
лук антиоксидантної дії дозволяє оптимізувати їх 
відтворювальну функцію. Однак часто трапляється, 
що у тварин дія цих сполук істотно не проявляється. 
Це, очевидно, обумовлено використовуваними дозами 
та їхніми індивідуальними особливостями, де в основі 
часто лежить інтенсивність протікання нервових про-
цесів (Sysiuk et al., 2018; Postoi et al., 2019). 

Однак і дотепер обсяг ґрунтовних літературних 
даних щодо особливостей формування гомеостазу у 
кнурів-плідників з урахуванням типологічних особли-
востей вищої нервової системи є вкрай обмеженим. У 
зв'язку з цим з наукової і практичної точок зору важ-
ливо дослідити вплив індивідуальних особливостей 
кортикальної регуляції на гомеостатичні константи в 
різних тканинах цих тварин. 

Мета досліджень – з’ясувати вплив типів вищої 
нервової діяльності на формування прооксидано-
антиоксидантного гомеостазу у кнурів-плідників. 

Для досягнення поставленої мети виконано такі 
завдання: 

- визначено тип вищої нервової діяльності у 
кнурів-плідників; 

- досліджено стан прооксидантно-
антиоксидантного гомеостазу (ПАГ) у крові та різних 
фракціях еякуляту цих тварин залежно від типів 
вищої нервової діяльності.  

 
Матеріал і методи досліджень 

 
Експерименти проведено в умовах станцій штуч-

ного осіменіння свиней Інституту свинарства і агроп-
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ромислового виробництва НААН та Державного під-
приємства “Дослідне господарство “Степне” ІС і АПВ 
НААН”.  

Для визначення основних типологічних властиво-
стей нервової діяльності у свиней використано спро-
щену рухово-харчову методику, пристосовану до  
виробничих умов, яка відповідає біологічним і фізіо-
логічним особливостям свиней. Дана методика дає 
можливість визначити типологічні особливості сви-
ней протягом 4–5 днів (Evdokymov & Kamaldynov, 
2020). Визначення типів ВНД проводили  шляхом 
детального вивчення їхньої поведінки. Із протипова-
них кнурів-плідників великої білої породи  віком 24–
36 місяців за основними типами вищої нервової сис-
теми було сформовано  чотири групи по 3 голови в 
кожній. I група – сильний врівноважений жвавий 
(рухливий); II група – сильний врівноважений спокій-
ний (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), ерекції, обіймального і парувального. 

Поранжовані кнури-плідники за типом вищої нер-
вової діяльності мали окремі біологічні особливості. 
Тварини сильного врівноваженого жвавого типу ха-
рактеризувались міцною конституцією, активною 
реакцією на зовнішні подразники з добре орієнтовним 
рефлексом.  

Тварини врівноваженого спокійного типу мали 
добре розвинений кістковий і м’язовий каркас, зни-
жена їхня рухова активність супроводжувалась ожи-
рінням, іноді вони слабо, невміло орієнтувались 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 мануаль-
но із врахуванням загального часу еяколяції, розділя-
ючи 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 
(Melnyk, 2003). Режим статевого навантаження скла-
дав 2 садки на тиждень. Для уникнення гальмівних 
нервових процесів при виявленні статевого рефлексу 
у манежі зберігали умови для формування позитивних 
умовних рефлексів (місце отримання сперми, незмін-
не чучело свиноматки, один технік). 

Для оцінки стану прооксидантно-
антиоксидантного стану в організмі кнурів-плідників 
аналізували кров та сперму. Інтенсивність перебігу 

процесів пероксидного окиснення визначали за резис-
тентністю еритроцитів до пероксидного гемолізу 
(Kaidashev, 1996), активністю ксантиноксидази (КСТ) 
(Shabunyn, 2010), концентраціями дієнових 
кон’югатів (ДК) – спектрофотометрично (Havrylov & 
Melkorudnaia, 1983) і ТБК-активних комплексів (аль-
дегіди і кетони) – фотоелектроколориметрично 
(Kaidashev, 1996). Стан системи антиоксидантного 
захисту оцінювали за активностями супероксиддис-
мутази (СОД) (Brusov, 1976) та каталази (Koroliuk et 
al., 1988), кількістю відновленого глутатіону 
(Shabunyn, 2010), вітаміну А і вітаміну Е (Kovalenko et 
al., 2005), аскорбінової (АК) та дегідроаскорбінової 
кислот (ДАК) (Kaidashev, 1996). 

Отриманий цифровий матеріал статистично опра-
цьовували за допомогою програми Statіstiсa для Win-
dows XP. Для порівняння досліджуваних показників 
та їхніх міжгрупових різниць використовували  
t-критерій Ст’юдента, а результат вважали вірогідним 
після Р < 0,05. 

 
Результати та їх обговорення 

 
Дані експерименту свідчать про те, що кнури із рі-

зним типом ВНД мають окремі особливості форму-
вання ПАГ у крові (табл. 1). Так, рівень пероксидної 
резистентності еритроцитів коливався від 7,3 до 
10,5 %, де перший показник зареєстровано у предста-
вників сильного врівноваженого жвавого, а другий – 
сильного неврівноваженого типів, міжгрупова різниця 
становила – 42,4 % (Р < 0,05). Варто зазначити, що у 
особин слабкого типу порівняно із тваринами врівно-
важеного жвавого і спокійного типів ВНД активність 
КСТ була меншою відповідно у 1,6 (Р < 0,001) та 1,3 
разу (Р < 0,001).  

Встановлено, що найбільшою концентрацією ДК 
характеризувались кнури-плідники ІІІ групи, яка була 
вищою на 16,7–36,1 % щодо інших груп. При цьому 
вміст вторинних продуктів пероксидації – ТБК-
активних комплексів був максимальним у тварин ІІІ і 
ІV груп. Після інкубування зразків крові тварин у 
прооксидантному буфері виявлено істотне накопи-
чення кількості цих сполук у І та ІІ груп відповідно на 
18,5 і 25,6 %. 

У кнурів-плідників сильного жвавого типу актив-
ність СОД суттєво переважала встановлену у сильно-
го неврівноваженого на 41 % (Р < 0,01) та слабкого 
типів – 34,9 % (Р < 0,05). За здатністю до знешко-
дження пероксиду гідрогену у порядку зростання 
активності каталази експериментальні тварини розпо-
ділились таким чином: ІІІ, І, ІV та ІІ групи. 

Дослідження рівня відновленого глутатіону, пока-
зало, що найінтенсивніше він використовуєься кнура-
ми-плідниками слабкого, більш повільно метаболізу-
ється у сильного неврівноваженого та врівноваженого 
інертного типів. При цьому максимально насиченою 
цією речовиною була кров тварин сильного жвавого 
типу. 
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Таблиця 1 
Прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз у крові кнурів-плідників залежно від типу вищої нервової  
діяльності, М ± m, n = 9 

 
Типи вищої нервової діяльності  

Сильний врівноважений  
жвавий 
(І група) 

Сильний врівноважений 
спокійний 
(ІІ група) 

Сильний  неврівноважений 
 

(ІІІ група) 

Слабкий 
 

(IV група) 
Пероксидна резистентність еритроцитів, % 

    7,35 ± 1,04      8,33 ± 1,97   10,47 ± 0,99*     9,78 ± 0,89 

Ксантиноксидаза, мкмоль/л 
  35,44 ± 1,03   30,09 ± 1,19**   27,83 ± 1,94**   22,67 ± 1,98*** 

Дієнові кон’югати, мкмоль/л 
    3,35 ± 0,74     2,71 ± 0,34     4,24 ± 0,82     3,53 ± 0,67 

ТБК-активні комплекси, мкмоль/л 
    9,83 ± 1,55     7,17 ± 1,65   12,18 ± 2,15   13,72 ± 1,99 

ТБК-активні комплекси після інкубування, мкмоль/л 
12,065 ± 2,71   9,641 ± 1,93   13,39 ± 2,31   14,22 ± 2,47 

Супероксиддисмутаза, уо/мл 
    0,83 ± 0,09     0,74 ± 0,11     0,49 ± 0,06**     0,54 ± 0,07* 

Каталаза, Н2О2/хв./л 
123,11 ± 9,84 165,17 ± 11,32** 102,44 ± 10,49 130,78 ± 12,79 

Відновлений глутатіон, мкмоль/л 
    0,62 ± 0,11     0,48 ± 0,09     0,43 ± 0,07     0,39 ± 0,08 

Аскорбінова кислота, мкмоль/л 
  26,35 ± 2,74   25,78 ± 1,57   12,27 ± 1,69***   20,14 ± 1,87 

Дегідроаскорбінова кислота, мкмоль/л 
  20,16 ± 1,47   17,35 ± 1,30   20,75 ± 1,56   24,31 ± 0,64* 

Вітамін А, мкмоль/л 
    1,63 ± 0,26     1,47 ± 0,13     1,89 ± 0,16     1,74 ± 0,19 

Вітамін Е, мкмоль/л 
  12,78 ± 1,73   11,25 ± 1,62     9,72 ± 1,23     8,37 ± 1,22* 

Примітка: *– Р < 0,05; **– Р < 0,01; *** – Р < 0,001 – порівняно з I групою 
 

Важливим є те, що в у тварин сильного неврівно-
важеного типу ВНД виявлено найменшу кількість 
аскорбінової кислоти, в інших типів її концентрація 
була вищою в межах 39,1–53,4 %. Однак розподіл 
рівня окисненої форми цієї кислоти мав такі особли-
вості: максимальний вміст відмічений у особин ІV, а 
мінімальний – ІІ груп, де міжгрупова різниця стано-
вила 28,6 %. Варто зазначити, що у тварин сильного 
врівноваженого жвавого та спокійного типів зміна 
співвідношення  АК до ДАК було спрямоване в на-
прямку переважання відновленої форми, а у особин 
інших типів відмічено зворотну закономірність. 

Дослідження вмісту вітаміну А у крові кнурів-
плідників встановили незначне коливання, де найбі-
льший його рівень було відмічено у тварин сильного 
неврівноваженого, а мінімальне насичення – у силь-
ного врівноваженого інертного типів ВНД. При цьому 
інтенсивне використання вітаміну Е було характер-
ним для сильного неврівноваженого та слабкого ти-
пів.  

У спермі тварин сильного врівноваженого жвавого 
та спокійного типів ВНД насиченість дієновими 
кон’югантами є мінімальною, тимчасом як у сильного 
невріноваженого вірогідно переважала відповідно в 
1,4 (Р < 0,05) та 1,8 разу (Р < 0,05) (табл. 2). Встанов-
лено, що найінтенсивніше процеси пероксидного 
окиснення протікали у тварин слабкого та сильного 
неврівноваженого типів, де концентрації ТБК-
активних сполук істотно переважали щодо особин 

сильного врівноваженого спокійного відповідно на 
33,8 (Р < 0,01) і 42,0 % (Р < 0,01). При цьому най-
меншою ємністю системи антиоксидантного захисту 
характеризувались тварини сильного врівноваженого 
жвавого типу, де приріст концентрації ТБК-активних 
сполук становив – 16,5 %, тимсамом як у представни-
ків інших типів ВНД він сягав 21,8–37,0 %. 

У спермі виявлено вищу кількість дієнових 
кон’югантів та ТБК-активних комплексів (Р < 0,05) 
порівняно з кров’ю. Друга тканина щодо першої хара-
ктеризується більшим рівнем антиоксидантного захи-
сту: активністю каталази, концентрацією аскорбінової 
кислоти, вітаміну А і вітаміну Е.  

Виявлено, що рівень супероксиддисмутази суттєво 
не відрізнявся у спермі кнурів-плідників різних типів 
ВНД, однак у сильного врівноваженого спокійного її 
активність була максимальною, переважаючи в інших 
типів у межах 24,3–31,1 %. У тварин різних типів 
ВНД встановлено аналогічну закономірність розподі-
лу активності каталази. 

У спермі кнурів-плідників І і ІІ груп вміст віднов-
леного глутатіону переважав над встановленим у ІІІ 
та IV груп (табл. 3). Концентрація аскорбінової кис-
лоти у сильного неврівноваженого і слабкого типів 
була вірогідно меншою (Р < 0,05–0,01) порівняно з 
сильним врівноваженим жвавим. При цьому за кількі-
стю окисненої форми цієї кислоти виявлено зворотну 
динаміку. 
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Таблиця 2 
Інтенсивність процесів пероксидації у спермі кнурів-плідників залежно від типу вищої нервової діяльності,  
М ± m 

 
Типи вищої нервової діяльності  

Сильний врівноважений 
жвавий 
(І група) 

Сильний врівноважений  
спокійний 
(ІІ група) 

Сильний неврівноважений 
 

(ІІІ група) 

Слабкий 
 

(IV група) 
Дієнові кон’югати, мкмоль/л, n = 120 

  4,64 ± 0,43   3,79 ± 0,38   6,64 ± 0,57**   5,89 ± 0,43* 
ТБК-активні комплекси, мкмоль/л, n = 120   

18,42 ± 1,57 12,34 ± 1,22** 18,63 ± 157 21,26 ± 1,39 
ТБК-активні комплекси після інкубування, мкмоль/л, n = 120 

22,05 ± 1,74 19,60 ± 1,21 24,96 ± 1,49 27,19 ± 1,54* 
Супероксиддисмутаза, у.о./мл, n = 120   

  0,56 ± 0,05   0,74 ± 0,07*   0,51 ± 0,06   0,54 ± 0,06 
Каталаза, Н2О2/хв./л, n = 120 

16,23 ± 118 23,57 ± 1,15*** 13,94 ± 0,96 14,45 ± 0,97 
Примітка: *– Р < 0,05; **– Р < 0,01; *** – Р < 0,001 – порівняно з I групою 

 
Таблиця 3 
Вміст низькомолекулярних антиоксидантів у спермі кнурів-плідників залежно від типу вищої нервової  
діяльності, М ± m 
 

Типи вищої нервової діяльності  
Сильний врівноважений 

жвавий 
(І група) 

Сильний врівноважений 
спокійний 
(ІІ група) 

Сильний  неврівноважений 
 

(ІІІ група) 

Слабкий 
 

(IV група) 
Відновлений глутатіон, мкмоль/л, n = 120 

0,54 ± 0,05 0,43 ± 0,048 0,34 ± 0,03***   0,33 ± 0,03*** 
Аскорбінова кислота, мкмоль/л, n = 120 

9,12 ± 0,90 7,17 ± 0,65 5,34 ± 0,43***   6,33 ± 0,46** 
Дегідроаскорбінова кислота, мкмоль/л, n = 120 

7,64 ± 0,67 6,26 ± 0,51 8,45 ± 0,69 10,56 ± 0,73** 
Вітамін А, мкмоль/л, n = 60 

0,96 ± 0,13 0,74 ± 0,09 1,21 ± 0,13***   1,02 ± 0,11 
Вітамін Е, мкмоль/л,  n=60 

2,10 ± 0,18   1,9 ± 0,17 1,47 ± 0,21*   1,27 ± 0,13*** 
Примітка: *– Р < 0,05; **– Р < 0,01; *** – Р < 0,001 – порівняно з I групою 

 
Встановлено, що максимальна кількість вітаміну А 

містилась у другій фракції еякулятів кнурів-плідників, 
а у третій фракції його вміст був меншим на 24,8 % 
(І група), 12,6 % (ІІ група), 39,7 % (ІІІ група) та 43,5 % 
(IV група). У першій та четвертій фракціях еякуляту 
вітаміну А не виявлено. Загалом мінімальною кількіс-
тю вітаміну А у спермі характеризувались тварини 
сильного врівноваженого спокійного, а максималь-
ною – сильного неврівноваженого типів ВНД. Анало-
гічний розподіл за фракціями сперми встановлений за 
вмістом вітаміну Е – найбільша кількість виявлена у 
F2  фракції, дещо меншу в F3 ,тимчасом як у F1 та F4 він 
був відсутнім. Максимальною концентрацією цього 
вітаміну характеризувались кнури-плідники  сильного 
врівноваженого жвавого типу, в інших типів вміст 
цього вітаміну був меншим на 9,5 % сильного врівно-
важеного спокійного, 30 % (Р < 0,05) сильного неврі-
вноваженого та 39,5 % (Р < 0,001) слабкого.  

Дослідження різних частин еякуляту показали, що 
у другій і третій фракціях сперми кнурів-плідників 
ПАГ зміщується в напрямі вірогідного прискорення 
процесів пероксидації, особливо в сильного неврівно-
важеного і слабкого типів ВНД. Тварини сильного 

врівноваженого жвавого і спокійного типів ВНД ха-
рактеризуються вищим рівнем антиоксидантного 
захисту – активності каталази, супероксиддисмутази, 
концентрацій відновленого глутатіону, аскорбінової 
кислоти і вітаміну Е. У першій та четвертій фракціях 
еякуляту процеси пероксидації відбуваються повіль-
ніше. 

Таким чином, інтенсивність процесів пероксидації  
у спермі на рівні утворення первинних (дієнових 
кон’югантів) і вторинних продуктів (ТБК-активних 
сполук) значно вища, ніж у крові. Це підтверджується 
також суттєвим приростом кількості ТБК-активних 
сполук після інкубування у прооксидантному буфері, 
що вказує на невисоку ємність системи антиоксидан-
тного захисту у першій тканині, а також нижчою ак-
тивністю каталази, насиченістю аскорбіновими кис-
лотами, вітаміном А та вітаміном Е. Встановлена 
особливість формування ПАГ у спермі, очевидно, 
обумовлена наявністю сперміїв, значна кількість яких 
здатна генерувати незначні рівні радикалів Оксигену, 
інтенсивність цього процесу істотно зростає при їх 
змішуванні з секретами статевих залоз. 



Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 2020, т 22, № 93

Scientific Messenger LNUVMB. Series: Agricultural sciences, 2020, vol. 22, no 93

8 

Дані експерименту вказують, що на формування 
ПАГ у кнурів-плідників істотно впливає тип ВНД. Це 
обумовлено перебігом кортикальних процесів, які 
визначають особливості функціонування гіпоталамо-
гіпофізарної-надниркової системи та гормонального 
фону (Einarsson et al., 2008). Дані фізіологічні особли-
вості функціонування цієї системи залежно від типу 
вищої нервової діяльності у ссавців супроводжуються 
виділенням нейромедіаторів  –  дофаміну, мелатоніну, 
серотоніну та аденілциклази, які прямо регулюють 
процеси рухливості та капацитації сперміїв (Ramírez-
Reveco  et  al.,  2017). Встановлений інтенсивний пере-
біг процесів пероксидного окиснення у спермі тварин 
сильного неврівноваженого і слабкого типів, очевид-
но, обумовлений невисоким рівнем каталази та низь-
комолекулярних антиоксидантів, що може супрово-
джуватись зниженням запліднювальної здатності 
сперміїв (Ramírez-Reveco et al., 2017).  

Виявлена диференціація перебігу процесів перок-
сидного окиснення у фракціях еякуляту кнурів-
плідників, насамперед обумовлена різним їх біохіміч-
ним складом і фізіологічною роллю при протіканні 
процесів еякуляції та дозрівання сперміїв. Це насам-
перед полягає у відсутності активності СОД та кіль-
кості вітаміну А і вітаміну Е у першій та четвертій 
фракціях їх еякулятів. Різну біохімічну і фізіологічну 
повноцінність різних фракцій еякулятів також відмі-
чено у дослідженнях (Torres  et  al.,  2016;  Ratchamak,  
2019). Проте виявлено, що найоптимальніше форму-
ється спермопродукція в особин сильного врівнова-
женого жвавого та спокійного типів ВНД 
(Stoianovskyi  et  al.,  2020). Істотний перебіг процесів 
пероксидного окиснення у другій фракції сперми 
обумовлений різкою зміною рН в напрямі лужного 
середовища за рахунок секретів передміхурової і ци-
булеподібних залоз, що забезпечуює активацію спер-
міїв. Ступінь розрідження сперміїв секретами стате-
вих залоз істотно залежить від повного чи неповного 
їх вивільнення з сім’яників через індивідуальні особ-
ливості роботи м’язів кнурів-плідників, тонус яких 
може залежати від типу їхньої ВНД.  

Висновки 

У спермі виявлено вищу кількість дієнових 
кон’югантів та ТБК-активних комплексів (Р  <  0,05),  
порівняно кров’ю. Друга тканина відносно першої 
характеризується більшим рівнем антиоксидантного 
захисту: активністю каталази, концентраціями аскор-
бінової кислоти, вітаміну А і вітаміну Е.  

Процес формування ПАГ у тканинах кнурів-
плідників залежить від типу вищої нервової діяльнос-
ті. Так, у особин сильного врівноваженого жвавого і 
спокійного типів перебіг процесів пероксидації дещо 
сповільнений  –  менша концентрація дієнових 
кон’югантів і ТБК-активних комплексів.  

Встановлено, що у крові та спермі кнурів-
плідників сильного неврівноваженого і слабкого типів 
ВНД перебіг процесів пероксидації відбувається 
більш інтенсивно, система антиоксидантного захисту 
знаходиться на нижчому рівні  –  менша активність 
супероксиддисмутази (Р  <  0,05),  концентрація аскор-

бінової кислоти (Р  <  0,001),  вітаміну А (Р  <  0,01–
0,001) та вітаміну Е (Р < 0,001). 

У другій і третій фракціях сперми кнурів-
плідників стан ПАГ зміщується в напрямі вірогідного 
прискорення процесів пероксидації, особливо у силь-
ного неврівноваженого і слабкого типів ВНД. Твари-
ни сильного врівноваженого жвавого і спокійного 
типів ВНД характеризуються вищим рівнем антиок-
сидантного захисту  –  активності каталази, суперок-
сиддисмутази, вмісту відновленого глутатіону, аскор-
бінової кислоти і вітаміну Е. У першій та четвертій 
фракціях еякулятів процеси пероксидації відбувають-
ся повільніше. 

Подальші дослідження буде спрямовано на розк-
риття нових закономірностей перебігу процесів перо-
ксидації у різних фракціях еякуляту для з’ясування 
причин зниження якості сперміїв у спермодозах.  
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