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ЗГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Основними біологічними ефектами дії іонізуючого 

випромінювання на живі організми є зміни кількісного та якісного складу 

біологічно активних речовин, порушення окисно-відновних реакцій, 

негативний вплив на проникність мембран і міжклітинні контакти, 

пошкодження тканин і клітин, що є на стадії проліферації та поділу чи 

характеризуються підвищеною метаболічною активністю (Гудков И. Н., 1985; 

Эйдус Л. Х., 2001; Agarwal A. et al., 2005; Цыб А. А. и др., 2006; Гайченко В. А., 

2013; Kravets О. P. et al., 2016). 

Останнім часом спостерігається збільшення радіаційного навантаження 

на організм людини і тварин, що спричинено, з одного боку, забрудненням 

навколишнього середовища радіонуклідами, а з іншого, широким 

використанням радіаційних технологій у медицині, техніці та промисловості, 

зокрема застосуванням радіоактивних ізотопів у діагностичних і дослідницьких 

цілях. Загалом усі зазначені чинники негативно впливають на реалізацію 

репродуктивної функції, оскільки метаболічно активні тканини та 

проліферуючі клітини є найбільш чутливими до дії іонізуючої радіації 

(Померанцева М. Д. и др., 1985; Fischbein M. et al., 2009; Jacquet P. et al., 2014; 

Асташева Н. и др., 2014; Gandini L. et al., 2015, Андрейченко С. В. та ін., 2016; 

Дьоміна Е. А. та ін., 2016, Липська А. І. та ін., 2019). Внаслідок цього за 

короткого або тривалого контакту з іонізуючою радіацією в них можуть 

виникати різної складності радіаційні пошкодження, які у більшості випадків 

надалі виявляються на рівні геному (Garcia C. R. et al., 2005; Gandini L. et al., 

2006). Треба брати до уваги, що після аварії на Чорнобильській АЕС зросло 

надходження у довкілля довгоживучих ізотопів плутонію та америцію, котрі 

можуть проникати в організм тварин і людини, долати гематотестикулярний 

бар’єр та накопичуватись як у тестикулярній паренхімі, так і в статевих залозах 

(Rao D. V., 1991; Daril P. A., 2001). За даними Міжнародної комісії з 

радіаційного захисту, виведення ізотопів плутонію з організму може тривати 

десятки років (ІСRР, 1986). Збільшення антропогенних навантажень на 

навколишнє середовище може впливати на здоров’я населення, зокрема 

призводити до зростання хвороб системи крові, а саме лейкозів та лімфом, а 

також герміногенних пухлин яєчка та інтраепітеліальних неоплазм 

передміхурової залози серед населення репродуктивного віку 

(Романенко А. М., 2008; Возіанов О. Ф. та ін., 2010; Koppers A. J. et al., 2012; 

Kumar D. et al., 2014; Базалицька С. В., 2015, Vaiserman A., 2018). Лікування 

вказаних недугів, як правило, проводиться із застосуванням локального та 

тотального опромінення тіла, що не виключає супутнього впливу іонізуючої 

радіації на фізіологічні та морфологічні показники статевих клітин, а також 

порушення фертилізаційної здатності гамет. 

Саме тому актуальним завданням є визначення особливостей реалізації 

радіаційно-індукованих ефектів у гаметах тварин як за локального, так і за 

тотального опромінення організму, розвитку пошкоджень сперматогенезу і 

спермоутворення та подальшого відновлення репродуктивної функції. 
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Сім’яна рідина – поживне середовище, в котрому містяться 

сперматозоїди, а також, в деяких випадках, лейкоцити та незрілі клітини 

сперматогенного епітелію. Молекулярні компоненти сім’яної рідини 

продукуються різними компартментами репродуктивного тракту та 

забезпечують функціональну активність сперматозоїдів, а також захищають їх 

від дії пошкоджуючих факторів, зокрема й іонізуючої радіації. Оцінюючи якісні 

та кількісні характеристики компонентів сім’яної рідини, можна сформувати 

уявлення про функціональний стан різних компартментів чоловічої 

репродуктивної системи (Gonzales G. F. et al., 2001; Gottlieb C. et al., 2003; 

Cavallini G. et al., 2005; Lewis-Jones D. L. et al., 2006; Nallella K. P. et al., 2006). 

У зв’язку з викладеним, проведення експериментальних модельних 

досліджень на тваринах з метою вивчення впливу іонізуючої радіації в різних 

дозах на їх репродуктивну систему дасть змогу встановити дозові та часові 

інтервали, у межах яких відбувається пошкодження, регенерація і репопуляція 

гермінативних клітин, порушення спермопродукції та її регуляції, а також 

запропонувати механізми дії як локального, так і тотального опромінення 

організму на утворення гамет. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано у межах науково-дослідних робіт Національного 

університету біоресурсів і природокористування України «Особливості дії 

іонізуючого випромінювання на процес гаметогенезу у вищих еукаріот» (номер 

державної реєстрації 0118U000397, 2017–2021 рр.), «Закономірності впливу 

радіонуклідного забруднення території на біорізноманіття ґрунтової 

мікрофлори» (номер державної реєстрації 0116U000397, 2016–2018 рр.) та 

науково-дослідних тем Національного наукового центру радіаційної медицини 

НАМН України «Розробка прогностичних маркерів оцінки спермопродукуючої 

функції генеративного епітелію за умов дії іонізуючої радіації», (номер 

державної реєстрації 0115U002698, 2015–2016 рр.), «Дослідити значення 

спермальної рідини та її компонентів в збереженні фертилізаційних 

властивостей сперми в умовах радіаційного впливу» (номер державної 

реєстрації 0112U002406, 2012–2014 рр.), «Дослідити вплив іонізуючої радіації 

на фертилізаційний потенціал та фізіолого-біохімічні характеристики сперми 

людини» (номер державної реєстрації 0109U001562, 2009–2011 рр.) та 

«Дослідити вплив іонізуючої радіації на статеві клітини тварин» (номер 

державної реєстрації 0106U002355, 2006–2008 рр.), в яких здобувач була 

відповідальним виконавцем. 

Мета та завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження – 

встановлення закономірностей розвитку радіаційно-індукованих змін, що 

відбуваються в клітинах гермінативного епітелію сім’яників, зрілих гаметах і 

сім’яній рідині експериментальних тварин, а також з’ясування механізмів 

пошкодження та відновлення чоловічої статевої системи, як за локального, так і 

за тотального опромінення організму. 

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі завдання: 

− вивчити вплив гострого локального опромінення лабораторних щурів 

іонізуючою радіацією в дозах 1,0–7,0 Гр, а також тотального опромінення в 
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дозах 1,0–2,0 Гр на розподіл субпопуляцій всіх типів гермінативних клітин 

(сперматогоній, сперматоцитів, сперматид і сперматозоїдів) у звивистих 

сім’яних канальцях сім’яників тварин; 

− оцінити регенераційні, репопуляційні та диференціюючі властивості 

сперматогенного епітелію сім’яників щурів, що спостерігаються в ранні та пізні 

пострадіаційні терміни після локального та тотального опромінення 

експериментальних щурів у діапазоні доз 1,0–18,0 Гр; 

− проаналізувати роль гонадотропінів, андрогенів, естрогенів, інгібіну Б 

та анти-Мюллерового гормону у пошкодженні та відновленні сперматогенного 

епітелію за умов локального опромінення сім’яників і всього тіла щурів у 

діапазоні доз 1,0–7,0 Гр; 

− охарактеризувати дію іонізуючої радіації в дозах 1,0–7,0 Гр на вміст 

антиоксидантних речовин (карнітину, аскорбату, α-токоферолу, глутатіону і 

вільних тіолів) та активність антиоксидантних ферментів 

(супероксиддисмутази, каталази, глутатіонпероксидази, глутатіонредуктази) в 

сім’яній рідині лабораторних щурів; 

− визначити спектр морфологічних пошкоджень гамет, а також динаміку 

порушень фізіологічних і біохімічних процесів в епідидимальних 

сперматозоїдах та ооцитах ІІ порядку щурів після тотального опромінення в 

діапазоні доз 0,5–7,0 Гр; 

− дослідити ефект від одноразового тотального опромінення 

лабораторних кролів у дозах 1,0–7,0 Гр на функціональні характеристики їх 

сперматозоїдів і кількісний вміст біологічно активних речовин у сім’яній рідині 

тварин; 

− вивчити механізми розвитку радіаційних пошкоджень у сперматозоїдах 

тварин за умови дії іонізуючої радіації in vitro на ізольовані клітини в дозах 1,0–

100,0 Гр; 

− визначити спільні та відмінні особливості розвитку радіаційно-

індукованих пошкоджень у гаметах тварин як за локального, так і за тотального 

їх опромінення; 

− з’ясувати взаємозв’язки між дозою іонізуючого випромінювання та 

глибиною тих порушень, що виникають у спермоутворюючих органах і 

контролюючих сперматогенез ланках гуморальної регуляції в організмі та 

визначити радіочутливі маркери функціонального стану генеративного 

епітелію та спермопродукції. 

Об’єкт дослідження – радіаційно-індуковані зміни якісних і кількісних 

показників перебігу сперматогенезу і функціонального стану сперматозоїдів 

лабораторних тварин. 

Предмет дослідження – морфо-функціональні характеристики сім’яників 

і гамет, концентрація гормонів у крові, вміст антиоксидантних речовин та 

активність акросомальних і антиоксидантних ферментів у сперматозоїдах і 

сім’яній рідині експериментальних тварин. 

Методи дослідження. У процесі дисертаційного дослідження 

використано методи світлової та фазово-контрастної мікроскопії (цитологія, 



4 

морфологія клітин); спектрофотометрії (активність ферментів і вміст речовин); 

високоефективної рідинної та газової хроматографії; атомно-абсорбційної 

спектроскопії; протокової цитофлуориметрії (апоптичні клітини, плоїдність, 

мітохондріальний потенціал); хемілюмінесценції (перебіг вільнорадикальних 

процесів); цитологічний та імунохімічний аналіз (концентрація гормонів); 

статистичної обробки результатів дослідження. 

Наукова новизна одержаних результатів. Проведений комплексний 

порівняльний аналіз розвитку радіаційно-індукованих ефектів, що виникають у 

сім’яниках, епідидимісах, сперматозоїдах та ооцитах ІІ порядку 

експериментальних тварин після їх локального та тотального опромінення, дав 

змогу встановити основні закономірності виникнення пошкоджень і 

відновлення репродуктивної функції тварин. 

Основні положення дисертації, що визначають її наукову новизну, 

полягають у такому: 

вперше: 

− проаналізовано реакцію диплоїдних і гаплоїдних статевих клітин 

лабораторних щурів на локальну дію іонізуючої радіації в дозах 1,0–7,0 Гр та 

виявлено, що серед мітотичних статевих клітин найбільш чутливими до 

опромінення є А1-сперматогонії та найбільш радіорезистентними – 

АS-сперматогонії; 

− показано, що затримка репопуляції звивистих сім’яних канальців за 

збільшення дозових навантажень на сім’яники відбувається внаслідок 

уповільнення диференціації Аs-сперматогоній і посилення їх апоптозу, що 

супроводжується появою гігантських стовбурових клітин, а також утворенням 

малочисельних клонів (2‒4 клітини) А-сперматогоній, здатних до зворотної 

трансформації в одноклітинні стовбурові клони; 

− встановлено, що пострадіаційне відновлення сперматогенного епітелію 

проходить шляхом репопуляції звивистих сім’яних канальців за сценарієм, 

коли зі стовбурових АS-сперматогоній розвиваються диплоїдні статеві клітини і 

лише на пізніх етапах – гаплоїдні сперматиди та сперматозоїди; 

− доведено, що атрофія сім’яників та інволюція диплоїдних і гаплоїдних 

гермінативних клітин поєднується зі збільшенням об’єму інтерстиціальної 

рідини та зростанням в ній вмісту тестостерону, до того ж відбувається 

зменшення вмісту тестостерону в крові й одночасно збільшується рівень 

естрадіолу та гонадотропінів; 

− показано відмінності морфологічних пошкоджень сперматозоїдів за 

тотального та локального опромінення щурів; так, за тотальної дії іонізуючої 

радіації помітно збільшується кількість сперматозоїдів з краплями надлишкової 

цитоплазми на їх поверхні, водночас за тієї ж дози локального опромінення 

значно зростала кількість безхвостих і безакросомних клітин; 

− встановлено дозозалежний радіаційно-індукований ефект пригнічення 

функції передміхурової залози, сім’яних везикул та епідидимісів, що 

проявляється у зменшенні вмісту фруктози, цитрату, L-карнітину, α-токоферолу, 



5 

аскорбату, вільних тіолів і простагландинів у сім’яній рідини сперми 

експериментальних тварин; 

− запропоновано можливий механізм дії іонізуючого випромінювання на 

гамети та статеві клітини лабораторних тварин; 

доповнено: 

− дані щодо оцінки порушення сперматогенезу у віддалені терміни після 

локального опромінення тварин в дозах 1,0–18,0 Гр на основі аналізу динаміки 

зміни тестикулярного індексу; 

− сучасні положення щодо перебігу окиснювальних процесів у 

сперматозоїдах тварин за дії іонізуючої радіації та їх роль у збережені 

фертилізаційного потенціалу; 

набули подальшого розвитку методичні підходи щодо оцінки ризиків 

виникнення чоловічого безпліддя за умов дії іонізуючої радіації на основі 

кількісного та якісного аналізу простагландинів, їх гідроксильованих 

метаболітів та акросомальних ферментів у спермі. 

Практичне значення одержаних результатів. На основі 

експериментальної моделі розроблено діагностичний підхід для тестування 

ризику виникнення безпліддя у чоловіків шляхом визначення кількісного 

співвідношення ПГФ2α та ПГЕ в сім’яній рідині, що висвітлено в 

інформаційному листі. Проведеними дослідженнями було показано, що 

розвиток радіаційного ураження в статевих залозах супроводжується, 

по-перше, зменшенням пулу Е-простагландинів, а по-друге, відповідним 

збільшенням Ф2α-простагландинів у спермі. Розроблений підхід покладено в 

основу методики диференційного визначення простагландинів різних груп і 

класів, а також їх гідроксильованих похідних у спермі чоловіків шляхом 

застосування газової хроматографії з мас-спекрометричним детектором, що 

запропонована для точного визначення схильності до виникнення чоловічого 

безпліддя. Цю методику захищено патентом України на винахід. 

За результатами проведених експериментальних досліджень щодо 

визначення акросомоспецифічних і акросомонеспецифічних ферментів у 

сім’яній рідині запропоновано діагностичний підхід для оцінки репродуктивної 

здатності чоловіків, що проживають на радіоактивно забруднених територіях або 

зазнали прямого опромінення під час радіаційних аварій чи радіологічного 

лікування (методичні рекомендації). Запропонований підхід дає змогу швидко та 

без суттєвих затрат охарактеризувати фертилізаційну активність сперматозоїдів 

людини.До того ж за результатами роботи розроблено протокол і середовище 

для кріоконсервації сперми з метою її довгострокового зберігання в 

лабораторних умовах без суттєвої втрати фізіолого-біохімічних властивостей 

сперматозоїдами (отримано патент України на корисну модель). 

Запропоновано методику підвищення плодючості лабораторних тварин 

(щурів) шляхом одночасного тотального опромінення самців і самок перед 

спаровуванням, що призводить до збільшення кількості фізіологічно 

нормального приплоду (захищено патентом України на корисну модель 

№ 40105: Спосіб підвищення плодючості лабораторних тварин (щурів). 
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Результати дисертаційного дослідження також впроваджено у 

педагогічну практику вузів під час викладання курсів: «Радіобіологія та 

радіоекологія», «Оцінка радіаційних ризиків для людини та навколишнього 

середовища», «Експериментальна радіобіологія», що включені до програми 

підготовки студентів ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр» зі спеціальностей 101 

«Екологія» і 162 «Біотехнології та біоінженерія» у Національному університеті 

біоресурсів і природокористування України. 

Особистий внесок здобувача. Здобувачем обґрунтовано тему дисертації, 

виконано пошук та аналіз наукових літературних джерел за темою дисертації, 

здійснено постановку проблеми, визначено мету і завдання дослідження, 

розроблено теоретико-методологічні та методичні підходи. Основна частина 

наведених у дисертації наукових положень, висновків і пропозицій належить 

особисто здобувачу та є його науковим доробком. У роботах, опублікованих у 

співавторстві, особистий внесок здобувача полягає у визначенні завдань, виборі 

методів, проведенні аналізів, обговоренні результатів та їх інтерпретації, 

узагальненні експериментальних даних, формулюванні висновків та участі у 

написанні статей. За безпосередньої участі здобувача цитофлуориметричні 

дослідження виконано спільно з кандидатом біологічних наук 

Д. В. Ватліцовим  (Національна медична академія післядипломної освіти імені 

П. Л. Шупика); хроматографічне визначення окремих компонентів сім’яної 

рідини проведено за сприяння кандидата біологічних наук Ю. А. Кондратової 

(аналітична лабораторія ПАТ «Фармак»). Здобувачем здійснено узагальнення 

теоретичних і практичних положень, підготовлено текст дисертації, 

обґрунтовано висновки за результатами власних досліджень. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

досліджень оприлюднені на 13th International Congress of Radiation Research 

(м. Сан-Франциско, США, 2007 р.); ХІІ Конгресі Світової федерації 

українських лікарських товариств (м. Івано-Франківськ, 2008 р.); 

ІV Міжнародній конференції молодих науковців (м. Харків, 2009 р.); V З’їзді 

радіобіологічного товариства України, (м. Ужгород, 2009 р.); Міжнародній 

науковій конференції «Современные проблемы радиобиологии» (м. Гомель, 

Республіка Білорусь, 2010 р.); Міжнародній науковій конференції «Біологічно-

активні речовини: фундаментальні та прикладні питання отримання та 

застосування» (м. Новий Світ, 2011 р.); 5 Міжнародній конференції «Oxidative 

stress in skin medicine and biology» (о. Андрос, Грецька Республіка, 2011 р.); 

Міжнародному симпозіумі «Медичні наслідки Чорнобильської катастрофи ‒ 

чверть століття потому» (сателітний симпозіум 14-го Міжнародного конгресу 

радіаційних досліджень (м. Київ, 2011 р.); Х Міжнародній LOWRAD 

конференції «The effects of low doses and very low doses of ionizing radiation on 

human health and biotopes» (м. Київ, 2011 р.); XIX Щорічній науковій конференції 

Інституту ядерних досліджень НАН України (м. Київ, 2012 р.); Х Міжнародній 

науковій конференції студентів та молодих науковців «Шевченківська весна 

2012: біологічні науки» (м. Київ, 2012 р.), V науково-практичній конференції 

«Біологічні дослідження – 2014», (м. Житомир, 2014 р.); ХХІІ щорічній науковій 

конференція Інституту ядерних досліджень НАН України, (м. Київ, 2015 р.); 
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Международной научно-практической конференции «Современные проблемы 

радиационной медицины: от науки к практике» (м. Гомель, Республіка Білорусь, 

2015 р.); VI З’їзді радіобіологічного товариства України (м. Київ, 2015 р.);  

ХХІІІ Щорічній науковій конференції Інституту ядерних досліджень НАН 

України (м. Київ, 2016 р.); Міжнародній науковій конференції «Радіологічні  

та медичні наслідки Чорнобильської катастрофи – тридцять років потому» 

(м. Київ, 2016 р.); науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Ефекти радіації та інших ксенобіотиків на репродуктивну систему і організм», 

(м. Долина, 2016 р.), Международной (XV Региональной) научной конференция 

«Техногенные системы и экологический риск», (м. Обнінськ, Російська 

Федерація, 2018 р.), Міжнародній науково-практичній конференції 

«Чорнобильська катастрофа. Актуальні проблеми, напрями та шляхи  

їх вирішення», (м. Житомир, 2018 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференція «Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для 

університетів наук про життя», (м. Київ, 2018 р.), 7-му з’їзді радіобіологічного 

товариства України (м. Київ, 2019 р.). 

Публікації. За результатами досліджень опубліковано 70 наукових праць, 

з яких 2 колективні монографії, 13 статей у наукових фахових виданнях 

України, 14 статей у наукових фахових виданнях України, включених до 

міжнародних наукометричних баз даних, патент України на винахід, 2 патенти 

України на корисну модель, методичні рекомендації, інформаційний лист про 

нововведення, 36 тез наукових доповідей. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотацій, 

переліку умовних позначень, вступу, 9 розділів, висновків, списку 

використаних джерел і додатків. Дисертацію викладено на 340 сторінках. 

Матеріали дисертації проілюстровано 86 рисунками і 41 таблицею. Список 

використаних джерел налічує 433 найменувань, з яких 345 латиницею. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У першому розділі «Основні закономірності утворення та 

функціонування гамет ссавців і сучасні уявлення щодо ефектів дії 

іонізуючої радіації на їх репродуктивну сиcтему» представлено детальний 

аналіз сучасних наукових положень, що ґрунтуються на молекулярно-

біологічних, біохімічних, морфологічних і цитологічних дослідженнях 

особливостей будови, розвитку та функціонування сперматозоїдів тварин. 

Висвітлено процеси сперматогенезу та сперміогенезу, загальну їх тривалість і 

тривалість окремих стадій. Увесь процес сперматогенезу умовно можна 

поділити на чотири основні стадії: стовбурові сперматогонії → 

диференційовані сперматогонії → сперматоцити → сперматиди → спермії → 

зрілі сперматозоїди. Сперматогонії та сперматоцити – це премейотичні статеві 

клітини, що містять диплоїдний набір хромосом, а сперматиди та 

сперматозоїди   – постмейотичні клітини, що містять гаплоїдний набір 

хромосом. У ссавців цикл сім’яного епітелію вимірюється з достатньою 

точністю. Загальна тривалість сперматогенезу у щура становить 49–52 доби. 
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Достатньо точно відома і тривалість окремих стадій сперматогенезу. Так, у 

лабораторних щурів стадія сперматогононіїв триває 9 діб, сперматоцитів –  

18–19 діб, сперматид – 20–21 добу, зрілих сперматозоїдів – до 10 діб. Основним 

фізіологічним показником сперматозоїдів є фертилізаційний потенціал, який 

залежить від багатьох факторів, зокрема і вмісту біологічно активних речовин, 

що є у спермі. У розділі узагальнено результати наукових досліджень щодо ролі 

акросомальних та антиоксидантних ферментів, цАМФ, іонів кальцію та цинку, 

простагландинів, природних антиоксидантів у функціонуванні сперматозоїдів. 

Подано наукову інформацію щодо сучасних уявлень про дію іонізуючого 

випромінювання на фізіологічні, біохімічні та генетичні показники 

сперматозоїдів. Критичний аналіз наукової літератури свідчить про неоднакову 

чутливість генеративної функції самців до опромінення у різних дозах та про 

виражені зміни репродуктивної функції осіб чоловічої статі, які зазнали 

опромінення. Незважаючи на поодинокі спроби дослідити вплив іонізуючої 

радіації в різних дозах на репродуктивну систему ссавців та її регуляцію, 

глибокого аналізу закономірностей розвитку радіаційно-індукованих ефектів і 

механізмів пошкодження сперматогенезу та самих гамет не проводилось. 

МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Дослідження проведено на статевозрілих білих безпородних щурах і 

білих кролях породи радянська шиншила. Тварин утримували на штучному 

світловому дні (12-годиннний день / 12-годинна ніч) і звичайному харчовому 

раціоні, що складався із сухого корму та питної води в необхідній кількості. 

Експерименти здійснено відповідно до Конвенції з біоетики Ради Європи 

(м. Страсбург, 1997 р.), загальних етичних принципів, ухвалених Першим 

національним конгресом України з біоетики (м. Київ, 2001 р.), щодо захисту 

хребетних тварин, яких використовують у наукових цілях. Для проведення 

експериментів було використано 1130 тварин. 

Локальне та тотальне γ-опромінення тварин проводили на установці 

«РОКУС» (джерело γ-квантів – 60Со; потужність поглинутої дози ‒ 1,07 Гр/хв). 

Під час локального опроміненя все тіло тварин, окрім тазової частини, було 

захищене свинцевим жилетом. Тотальне рентгенівське опромінення тварин 

здійснювали на установці РУМ-17 (фільтри ‒ 0,5 мм Cu та 1 мм Al, шкірно-

фокусна відстань ‒ 50 см, струм ‒ 10 мА, напруга ‒ 200 кВ, потужність дози ‒ 

0,17 Гр/хв). Опромінення ізольованих сперматозоїдів та ооцитів ІІ порядку 

in vitro здійснювали на установці «ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» (джерело 60Со, 

потужність дози ‒ 12 Гр/хв). 

Після опромінення, у певні пострадіаційні терміни, відбирали по 6 тварин, 

їх зважували, а потім декапітували під легким ефірним наркозом. Контролем 

слугували 4 тварини в групі для кожного окремого пострадіаційного періоду. 

Отримували сироватку крові, сім’яники, епідидиміси та вентральну простату, 

котрі зважували і використовували у подальших експериментах. Тестикулярний 

індекс (ТІ) визначали шляхом поділу середньої маси сім’яників на масу тіла. 
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Для проведення світлової мікроскопії попередньо готували суспензію 

сперматозоїдів, наносили на предметне скло та фарбували. Тривалість 

фарбування становила 15–20 хв. Визначення кількості сперміїв у тестикулах 

проводили за методикою (Aman N., 1976; W. F. Blazak, 1993). 

Поверхневі та ультраструктурні зміни сперматозоїдів досліджували за 

допомогою растрової та трансмісійної електронної мікроскопії. Виготовлені 

зразки аналізували на скануючому електронному мікроскопі JSM-35 C (Японія) 

за прискорюючої напруги 20 кВ і збільшення 2000–20000 (Гайер Г., 1974). 

Зразки для трансмісійної електронної мікроскопії готували за Міллом 

(Уикли Б., 1975). Дегідратацію сперматозоїдів і заливання зразків у смолу епон-

аралдит здійснювали за загальновизнаною методикою (Меркулов Г. А., 1961). 

Перегляд та фотографування зрізів проводили на електронних мікроскопах 

JEOL1200EX, JEM100B, ПЕМ100 за прискорювальної напруги 50–70 кВ та 

збільшення 5000–150000. 

Для оцінювання морфології сперматозоїда мазки сперми забарвлювали за 

методом Папаніколау у модифікації (Руденко А. В. та ін., 1952). Сперматозоїди 

вважали нормальними, якщо їх структура відповідала визнаним стандартам без 

дефектів головки, хвоста, шийки та центральної частини сперматозоїда. Зокрема, 

головка має бути овальної форми з чітко окресленою акросомою. Загальну 

кількість резистентних до гомогенізації сперматид визначали за допомогою 

камери Горяєва та фазово-контрастної мікроскопії. Загальну кількість 

сперматозоїдів в епідидимісі визначали аналогічним способом після його 

гомогенізації у фізіологічному розчині разом з NaN3 та Тритоном Х-100. Денну 

продукцію сперматозоїдів яєчком підраховували шляхом поділу загальної 

кількості турбулентно резистентних сперміїв у сім’янику на тривалість їх 

знаходження там, яка дорівнює для щурів 6,1 доби (Lebovits R. Y., 1987). Аналіз 

кінетичних характеристик сперматозоїдів здійснювали відповідно до методики 

(Makinta M. J., 2005). З епідидиміса під невеликим тиском витискали каудальні 

сперматозоїди у поживне водне середовище з температурою 37 ºС, що містило 

розчин Хему (Sigma) та бікарбонат натрію. 

У сім’яній рідині сперми визначали ферментативну активність 

компонентів антиоксидантної системи: супероксиддисмутази (СОД), 

(КФ 1.15.1.1) (Антоненко Ю. Н., 1977; Bannister J. V., 1987), каталази (пероксид 

водню: пероксид водню оксидоредуктаза (КФ 1.11.1.6) (Королюк М. А., 1988), 

глутатіонпероксидази (ГП), (КФ 1.11.1.9) та глутатіонредуктази (ГР), 

(КФ 1.6.4.2) (Стальная И. Д., 1977). Пероксидацію ліпідів вивчали за вмістом 

ТБК-активних продуктів, за якими оцінювали кількість малонового діальдегіду 

(Стальная И. Д., 1977). Реєстрацію продуктів реакції здійснювали на 

спектрофотометрі «Specol-211» (Федеративна Республіка Німеччина). 

Кількісну оцінку вмісту відновленого глутатіону в сім’яній рідині 

проводили за допомогою 5,5’-дитіобіс-2-нітробензойної кислоти (ДТНБК) і 

НАДФН відповідно до (Anderson M. E., 1985). Аналіз загального вмісту тіолових 

груп у сім’яній рідині здійснювали відповідно до методики (Hu M. L., 1994). 

Визначення загальної антиоксидантної активності в сім’яній рідині проводили за 

допомогою 2,2’-азинобіс-3-етилбензотіозолін 6-сульфонату (АБТС) згідно з 
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(Rice-Evans C. A., 1994). 

Мембрани сперматозоїдів виділяли методом диференційного 

центрифугування відповідно до (Болдырев А. А., 1990) та визначали у них 

ферментативну активність К+, Na+-АТФази (КФ 3.6.3.9) та Са2+-АТФази 

(КФ 3.6.3.8) за методом Фіске-Субароу (Chijsen J. et al., 1980). Вміст білку 

визначали за методом Лоурі (Lowry O. H. et al., 1951).  

Кількісне вивчення різних стадій клітинної загибелі у популяції 

сперматозоїдів проводили на лазерному протоковому цитометрі PAS фірми 

Partec (Федеративна Республіка Німеччина) з використанням набору Annexin 

V-FITC Apoptosis detection kit I (BDBioscience, 2002). Визначення плоїдності 

здійснювали з використанням пропідій йодиду (Ormerod M. G., 2000). Зміни в 

мітохондріальному мембранному потенціалі вивчали з використанням 

родаміну-123 та пропідій йодиду (Ormerod  M. G., 2000). Експериментальні дані 

обробляли за допомогою програми FlowMax (Partec, Федеративна Республіка 

Німеччина). 

Визначення вмісту простагландину Е виконували за допомогою газової 

хроматографії на приладі «Agilent 1200» (США) з попереднім окисненням 

вказаних речовин у водному середовищі перед екстракцією за методом (Cooper, 

1975), а простагландину Ф2α – методом газової хромато-мас-спектрометрії на 

приладі «Agilent» (США), відповідно до методики (Templeton D. W., 1978). 

Кількісний аналіз фруктози визначали спектрофотометрично за 

допомогою резорцину на спектрофотометрі «Specol ‒ 211» (Федеративна 

Республіка Німеччина) за довжини хвилі 490 нм. Концентрацію цинку в 

сім’яній рідині визначали з використанням атомно-абсорбційної спектроскопії 

на приладі Analytik Jena Contr AA300 (Федеративна Республіка Німеччина). 

За допомогою методу високоефективної рідинної хроматографії на 

приладі Agilent 1200 (США) в сім’яній рідині визначали концентрацію 

L-карнітину на колонці Lichrospher SiO2 (200×4,6 мм) відповідно до (Li H. B., 

2007) та концентрацію аскорбінової кислоти на колонці Spherisorb 18  

(150×4,6 мм) згідно з (Сolagar A. H., 2009). 

Активність акросомних ферментів у сім’яній рідині оцінювали з 

використанням спектрофотометричного методу: гіалуронідази (КФ 3.6.3.9) 

відповідно до (Wilkinson C. R., 1996), кислої фосфатази (КФ 3.6.3.9) згідно з 

(Hillmann G., 1971) та акрозину (КФ 3.6.3.9) за рекомендації (Kennedy W. P. et 

al., 1989). 

Фертилізаційний потенціал сперматозоїдів досліджували in vitro за 

допомогою флуоресцентного мікроскопа Lieca DMLB (Федеративна Республіка 

Німеччина), оцінюючи їх здатність проникати в ізольовані ооцити ІІ 

золотистого хом’ячка (Horiuchi T., 2006; Morozumi K., 2005) та утворювати 

пронуклеос в ооплазмі (Yanagimachi R., 2001; Inoue K., 2008). 

Вміст гормонів у сироватці крові та спермі лабораторних щурів у різні 

терміни після опромінення визначали за допомогою імуноферментних наборів 

ELISA kit виробництва фірми DRG (Федеративна Республіка Німеччина). Всі 

вимірювання проводили на автоматичному імуноферментному аналізаторі 

CHEM WELL 2910. 
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Зміни показників утворення, життєздатності та загибелі ооцитів 

ІІ порядку аналізували через 2-гу, 7-му, 14-ту і 30-ту добу після опромінення. 

Під час відтворення потомства й оцінки окремих фенотипових ознак у нащадків 

першого дочірнього покоління тотальне опромінення щурів обох статей 

здійснювали в діапазоні доз 0,35–0,60 Гр. Ооцити ІІ порядку вимивали з 

яйцеводів тварин, що були на стадії еструсу, та переносили в середовище М16 

(«Sigma», Федеративна Республіка Німеччина), яке містило 4 мг/мл бичачого 

сироваткового альбуміну (БСА) та 50 мкмоль ЕДТА за температури 37 оС. 

Індукцію суперовуляції у самок проводили двома етапами: шляхом підшкірної 

ін’єкції гонадотропіну сироватки жеребої кобили та через 48 год ‒ 

інтраперитоніальної ін’єкції хоріонічного гонадотропіну людини (ХГЛ) 

(Makumoto K., 1995; Sotomaru T., 2005). Евтаназію тварин здійснювали шляхом 

декапітації через 24 год після ін’єкції ХГЛ. Життєздатність ооцитів оцінювали 

за допомогою вітального барвника 1 % метиленового синього з використанням 

мікроскопу «МБИ-6» (Російська Федерація). 

Порівняння даних для різних груп проводили із застосуванням 

дисперсійного аналізу «ANOVA» та непарного тесту Стьюдента з поправкою 

Бонфероні. Відмінності вважали вірогідними за p0,05 (Bland, 2007). Аналіз 

отриманих даних проведено за допомогою сучасних комп’ютерних технологій з 

використанням пакету програм STATISTIKA 6.0 (StatSoft 2001) та Microsoft 

Excell 2000. Отримані результати наведено у вигляді середнього 

арифметичного значення та середньоквадратичного відхилення (M±SD). 

РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ АНАЛІЗ 

Вплив локального та тотального γ-опромінення в різних дозах на 

морфометричні та морфологічні показники сім’яників і епідидимісів 

експериментальних тварин, а також на їх функціональну активність. 

Експериментальне дослідження проведено як у ранні, так і в віддалені терміни 

пострадіаційного періоду (ПРП), а саме через 1, 7, 15 і 30 тижнів після 

опромінення лабораторних щурів. Вибір термінів ПРП обґрунтовано тим, що 

тривалість циклу оновлення сперматогенного епітелію звивистих сім’яних 

канальців у щурів становить 12,9 доби, а повний цикл сперматогенезу триває 

від 49 до 52 діб. 

Результати аналізу маси тіла та статевих органів щурів показали, що 

локальне опромінення тестикул майже не позначається на подальшому 

розвитку тварин і масі їх тіла. Тому різниця з контролем складає лише 16 % 

через 30 тижнів пострадіаційного періоду за умови опромінення в дозі 18,0 Гр. 

А за менших доз відмінності взагалі не спостерігаються. 

У процесі вивчення впливу локального опромінення на масу сім’яників 

щурів встановлено, що вони починають втрачати масу вже за дози 1,0 Гр 

(рис. 1). Зі збільшенням дози втрата маси відбувається більш високими 

темпами, до того ж цей процес набуває помітного прояву в діапазоні доз  

7,0–8,0 Гр після 7-ми тижнів з моменту опромінення. Зменшення маси 

сім’яників триває до певної межі, яка становить 30 % відносно контролю. 
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Маса епідидимісів також знижується зі збільшенням дози опромінення, 

до того ж у віддалені терміни (15–30 тижнів) величина показника є майже 

однаковою після опромінення в дозах 12,0 і 18,0 Гр, що свідчить про 

виснаження пулу епідидимальних сперматозоїдів і мінімізацію об’єму 

епідидимальної рідини. 

 
Рис. 1. Вплив локального γ-опромінення щурів у дозах 1,0–18,0 Гр на 

масу сім’яників тварини (M±SD, n=6, p0,05) 

Під час аналізу тестикулярного індексу (рис. 2) виявилось, що 

порівнюючи з 1-им тижнем після опромінення, індекс різко зменшується у 

наступні терміни – 7–30 тижнів – і є майже на одному рівні (30–40 %) відносно 

контролю в діапазоні доз 7,0–18,0 Гр. 

 
Рис. 2. Зміни тестикулярного індексу після локального γ-опромінення 

щурів у дозах 1,0–18,0 Гр (M±SD, n=6, p0,05) 

За допомогою оцінки зміни тестикулярного індексу після тотального 

опромінення тварин у дозах 1,0 і 2,0 Гр встановлено його дозозалежне 

зменшення зі збільшенням терміну після дії іонізуючої радіації, рівень 

показника на 30-й тиждень становить 50 % контрольного значення. 

З метою вивчення розподілу субпопуляцій гермінативних клітин 

(сперматогоній, сперматоцитів, сперматид і сперміїв) проведено цитологічний 

аналіз поперечних зрізів сім’яників локально опромінених щурів, за допомогою 

якого виявлено, що кількість клітин Сертолі залишається на рівні контрольних 

значень протягом всього ПРП після локального опромінення тварин у дозі 

1,0 Гр (рис. 3А). Водночас спостерігається вірогідне зменшення кількості  
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А-сперматогоній до 70 % контрольної величини у перший тиждень та 

поступове відновлення їх пулу до 96 % на 30-й тиждень. Одночасно 

відбувається зменшення кількості сперматоцитів у період з 7-го по 30-й 

тиждень, а кількість сперматид також вірогідно знижується до 50–60 % 

контрольного значення. 

Зростання дози локального опромінення тестикул до 7,0 Гр призводить 

до значного виснаження пулу А-сперматогоній, причому навіть на 30-й 

тиждень їх кількість не перевищує 20 % контрольного рівня (рис. 3Б). До того 

ж у перший тиждень після локального опромінення кількість як сперматоцитів, 

так і сперматид вірогідно не відрізняється від контролю. В наступні терміни 

досліджень їх кількість суттєво зменшується до рівня 15–20 % відносно 

контролю, що свідчить про гальмування процесу диференціації 

А-сперматогоній у сперматоцити та сперматиди. 

 

 

Рис. 3. Вплив локального γ-опромінення в дозах 1,0 Гр (А) та 7,0 Гр (Б) 

лабораторних щурів на процентний розподіл їх генеративних клітин та клітин 

Сертолі на VIII стадії циклу сперматогенного епітелію звивистих канальців у 

різні терміни пострадіаційного періоду (M±SD, n=6) 

Примітка. *p0,05 вірогідні зміни щодо контролю 

Тотальне опромінення тварин у дозах 1,0 і 2,0 Гр призводить до 

вірогідного зменшення пулу сперматогоній, сперматоцитів і сперматид на 1-му 

та 7-му тижнях пострадіаційного періоду (рис. 4). Найбільш виражені ефекти 

іонізуючої радіації на сперматогенез спостерігаються саме на 7-му тижні, про 
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що свідчить зниження кількості сперматогоній і сперматоцитів у середньому на 

27 % щодо контролю, сперматид – на 41 %, а сперматозоїдів – на 65 %. 

У віддалені терміни – через 15 та 30 тижнів – кількість сперматид залишається 

нижче контрольного значення, проте пул інших генеративних клітин відповідає 

контрольному рівню. 

 

Рис. 4. Вплив тотального опромінення лабораторних щурів в дозі 1,0 Гр 

на процентний розподіл їх генеративних клітин на VIII стадії циклу 

сперматогенного епітелію звивистих канальців в різні терміни пострадіаційного 

періоду (M±SD, n=6) 

Примітка. *p0,05 вірогідні зміни щодо контролю 

Результати досліджень денної продукції сперматозоїдів сім’яниками, а 

також їх вмісту та життєздатності в сім’яниках та епідидимісах після 

локального опромінення в діапазоні доз 1,0–7,0 Гр представлено в табл. 1. 

Встановлено, що після опромінення в дозі 1,0 Гр загальна кількість 

сперматозоїдів у тестикулах залишається на контрольному рівні в усі терміни 

пострадіаційного періоду. Зі зростанням дози локального опромінення кількість 

сперматозоїдів починає зменшуватись, до того ж це явище набуває помітного 

прояву за доз 4,0–7,0 Гр, особливо у пізні терміни пострадіаційного періоду  

(15 і 30 тижнів). Найнижча кількість сперматозоїдів у сім’янках спостерігається 

через 7 тижнів після опромінення в дозі 7,0 Гр і становить 2±1103 клітин. 

Схожа тенденція спостерігається щодо показника денної продукції 

сперматозоїдів у сім’яниках. 

Пригнічення спермоутворення в сім’яниках позначається і на загальній 

кількості епідидимальних сперматозоїдів, вміст яких є на рівні контролю після 

опромінення в дозі 1,0 Гр (табл. 1). За доз 2,0–7,0 Гр у період з 7-го по 30-й 

тижні з моменту опромінення концентрація сперматозоїдів в епідидимисі 

знижується, водночас найменше значення показника встановлено через  

7 тижнів після опромінення в дозі 7,0 Гр, зокрема, воно складає 3±1103 клітин, 

а контрольна величина дорівнює 295±22106 сперматозоїдів. Треба також 

звернути увагу на суттєве зниження кількості життєздатних сперматозоїдів, що 
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спостерігається за дози 2,0 Гр на 7-й тиждень пострадіаційного періоду, а за 

підвищення дози до 7,0 Гр життєздатних сперматозоїдів майже не виявлено. 

Таблиця 1 

Вплив локального γ-опромінення щурів на продукцію сперматозоїдів 

та їх виживання в різні пострадіаційні терміни (M±SD, n=6) 

Параметр 
Доза, 

Гр 

Тривалість пострадіаційного періоду, тиждень 

1 7 15 30 

Загальна кількість 

сперматозоїдів в 

яєчку, 

×106 клітин 

0 181±21 222±32 231±21 242±32 

1 177±15 173±27 77±15* 96±18* 

2 154±17 99±18* 24±5* 66±10* 

4 138±11* 42±10* 3±1* 7±3* 

7 98±14* 0,002±0,001* 0,51±0,10* 0,73±0,17* 

Загальна кількість 

сперматозоїдів в 

епідидимісі, ×106 

клітин 

0 240±15 295±22 295±25 301±27 

1 235±18 230±18* 105±28* 127±19* 

2 205±14 192±16* 72±15* 78±16* 

4 184±21* 56±5* 11±2* 14±6* 

7 131±13* 0,003±0,001* 0,6±0,1* 0,7±0,1* 

Середня кількість 

життєздатних 

сперматозоїдів в 

епідидимісі, ×106 

клітин 

0 293±15 265±31 258±28 267±31 

1 191±11* 172±16* 33±5* 87±10* 

2 193±15* 12±3* 28±4* 36±9* 

4 102±9* 5±2* 3±1* 6±1* 

7 35±6* 0,0002±0,0001* 0,23±0,05* 0,28±0,11* 

Примітка. *p0,05 вірогідні зміни щодо контролю 

Отримані дані підтверджують пригнічення спермоутворення в 

експериментальних щурів за локального опромінення тварин у діапазоні доз 

1,0–7,0 Гр, що проявляється у виникненні олігозооспермії та азооспермії. За 

гострого тотального опромінення тварин порушення спермоутворюючої 

функції сім’яників є більш вираженим, порівнюючи з ефектами локального 

опроміненням, про що свідчить суттєва втрата сперматозоїдами життєздатності, 

а також помітне зменшення денної продукції сперматозоїдів тестикулами в усі 

терміни пострадіаційного періоду. 

Для з’ясування впливу локального опромінення на сперматогенез 

проведено якісний і кількісний аналіз морфологічно пошкоджених 

епідидимальних сперматозоїдів, за даними якого виявлено суттєве збільшення 

пошкоджених клітин за опромінення в дозах 4,0 Гр та 7,0 Гр. Встановлено, що 

через 1 тиждень після опромінення в дозі 7,0 Гр спостерігається 2 % 

морфологічно нормальних сперматозоїдів і лише через 30 тижнів зростає 

кількість морфологічно непошкоджених сперматозоїдів. У процесі дослідження 

впливу гострого тотального опромінення щурів встановлено, що за дози 1,0 Гр 

відбувається збільшення пошкоджених сперматозоїдів на 50 %, а через 7 тижнів 

пострадіаційної періоду залишається лише 22 % структурно нормальних 

сперматозоїдів. Відновлення пулу морфологічно нормальних сперматозоїдів 

починається через 15 тижнів після тотального опромінення. 

Дані проведеного аналізу різних типів морфологічних дефектів 

сперматозоїдів свідчать, що найбільш типовими серед них є відсутність хвостів 
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та акросом у сперматозоїдів, а також поява цитоплазматичних крапель на 

поверхні та утворення нахилених головок щодо акросоми, що дає підстави 

характеризувати такі сперматозоїди як конічні. Результати досліджень свідчать, 

що за локального опромінення в дозі 7,0 Гр відбувається збільшення кількості 

безхвостих сперматозоїдів протягом всього пострадіаційного періоду до 70–

80 % загальної кількості пошкоджених сперматозоїдів (рис. 5). Водночас 

сперматозоїди з надлишковою цитоплазмою, що представлені у великій 

кількості у перші терміни пострадіаційного періоду, на 15-й і 30-й тиждень 

становлять лише 5–20% від загальної кількості всіх пошкоджених 

сперматозоїдів. 

 
Рис. 5. Радіаційно-індукований розподіл пошкоджених сперматозоїдів 

локально опромінених щурів у дозі 7,0 Гр, (M±SD, n=6) 

Примітка. *p0,05 вірогідні зміни щодо контролю 

Аналогічні зміни спостерігаються щодо конічних і безакросомних 

сперматозоїдів, кількість яких у пізні терміни суттєво зменшується, 

порівнюючи з першим тижнем пострадіаційного періоду (рис. 5). 

Для оцінки процесу спустошення, а також відновлення функції 

сперматогенного епітелію щурів проаналізовано здатність стовбурових клітин 

до репопуляції спустошених звивистих сім’яних канальців шляхом мітотичного 

утворення А1-сперматогоній на початковому етапі. Результати оцінки зміни 

репопуляційного індексу сім’яних канальців і середньої кількості 

клоноутворюючих сперматогоній свідчать, що за локального опромінення 

тестикул в дозі 1,0 Гр спустошених сім’яних канальців вірогідного не 

спостерігається, водночас середня кількість стовбурових клітин зменшується 

відносно контрольного рівня і складає 4,96 клітин на каналець. За збільшення 

дози локального опромінення тестикул до 7,0 Гр середня кількість 

Аs-сперматогоній поступово знижується до 0,24 клітини/каналець, що свідчить 

про спустошення сім’яних канальців і дегенерацію в них сперматогенного 

епітелію. За умов тотального опромінення щурів зменшення репопуляційного 

індексу та середньої кількості стовбурових клітин у канальці відбувається 

більш швидкими темпами. 
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За результатами проведених досліджень встановлено, що спустошення 

сперматогенного епітелію відбувається поступово залежно від дози іонізуючої 

радіації, до того ж у перші дні пострадіаційного періоду зникають найбільш 

радіочутливі генеративні клітини, а саме А-сперматогонії. Ці клітини, як і 

прелептотенні сперматоцити, розміщені перед гематотестикулярним бар’єром, 

тоді як інші генеративні клітини, починаючи з лептотенних сперматоцитів, 

перебувають за межами цього бар’єру. Як наслідок, у разі виживання, 

сперматоцити і сперматозоїди продовжують просуватись по хвилі 

сперматогенного епітелію і поступово звільняють простір сім’яного канальця, 

потрапляючи спочатку до тестикулярного сплетіння, а потім до епідидимісів. 

Така послідовність подій зумовлює різке зменшення присутності сперміїв у 

тестикулах на пізніх термінах пострадіаційного періоду, що супроводжується 

появою ознак олігозооспермії або азооспермії. 

Аналіз гіпофізарно-тестикулярної гормональної регуляції 

сперматогенезу після локального та тотального опромінення тварин у 

різні пострадіаційні періоди. Клітини сперматогенного епітелію 

функціонують за умов складної нейрогуморальної регуляції, яка здійснюється 

як гормонами гіпофізу (фолікулостимулюючим (ФСГ)) та лютеїнізуючим 

гормонами (ЛГ)), так і стероїдними гормонами, що виробляються клітинами 

Лейдіга (тестостерон, 17β-естрадіол) та Сертолі (дигідротестостерон) у 

сім’яниках. Крім того, спермоутворююча функція може бути охарактеризована 

на підставі визначення деяких біологічно активних речовин, зокрема інгібінів 

та анти-Мюллерового гормону. Проведені дослідження дали змогу встановити, 

що радіаційно-індукована дегенерація генеративних клітин у сім’яниках 

пов’язана зі збільшенням інтратестикулярної рідини та зростанням у ній 

концентрації тестостерону (табл. 2). 

Таблиця 2 

Вплив локального γ-опромінення щурів на кількісні зміни тестостерону 

в інтратестикулярній рідині та сироватці крові у різні терміни 

пострадіаційного періоду (M±SD, n=6) 

Доза, Гр 

Тривалість пострадіаційного періоду, тижні 

1 7 15 30 

Концентрація інтратестикулярного тестостерону, нг/мл 

Контроль 80±6 84±4 86±8 90±5 

1,0 80±7 102±8 90±5 97±8 

2,0 83±6 114±9* 96±5 103±7 

4,0 105±8* 172±13* 154±11* 176±12* 

7,0 94±7* 185±11* 178±10* 181±11* 

 Концентрація тестостерону в сироватці крові, нг/мкл 

Контроль 2,55±0,35 2,76±0,21 3,15±0,18 3,76±0,42 

1,0 2,31±0,28 2,41±0,29 2,93±0,27 3,16±0,37 

2,0 2,30±0,18 2,18±0,32* 2,78±0,25 3,08±0,22* 

4,0 2,20±0,26 2,05±0,18* 2,42±0,32* 2,02±0,25* 

7,0 1,85±0,42 1,95±0,16* 2,31±0,21* 2,10±0,35* 

Примітка. *p0,05 вірогідні зміни щодо контролю 
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Ці дані чітко узгоджуються з результатами досліджень Russel L .D. et al. 

(1998), який показав суттєве зменшення після опромінення тестикул 

зв’язуючого андроген білка, що відповідає за транспортування тестостерону в 

клітини Сертолі та генеративні клітини. Натомість, концентрація естрадіолу 

збільшується за всіх доз опромінення, що може певною мірою бути 

превентивним заходом проти набряку інтерстиціального простору, котрий, як 

правило, виникає в сім’яниках внаслідок опромінення. Відомо, що естрадіол 

протидіє подальшому розвитку набряку, тоді як тестостерон цьому сприяє. 

Також проведено оцінку закономірності зміни концентрації інгібіну В і 

анти-Мюллерового гормону за умов локального та тотального опромінення 

щурів. Ці гормони виробляються клітинами Сертолі у взаємодії зі 

сперматидами, тому елімінація сперматид може негативно вплинути на рівні 

обох гормонів. У табл. 3 представлено дані стосовно кількісних змін анти-

Мюлерового гормону в сироватці крові експериментальних тварин. Результати 

досліджень виявили вірогідне зменшення концентрації гормону зі збільшенням 

дози локального опромінення в усі терміни пострадіаційного періоду, водночас 

найбільш виражене падіння вмісту гормону спостерігається за дози 7,0 Гр. 

Виявлені закономірності зниження концентрації гормону співвідносяться з 

пригніченням сперматогенезу у звивистих канальцях сім’яників, що було 

показано вище. Так, через появу азооспермії за дози 7,0 Гр (на 7-й тиждень 

після локального опромінення) рівень гормону вірогідно знижується до 

0,8±0,1 нг/мл, порівнюючи з контрольним значенням, що становить 

15,1±1,5 нг/мл. 

Таблиця 3 

Вміст анти-Мюлерового гормону в сироватці крові в різні терміни 

після локального γ-опромінення щурів у дозах 1,0–7,0 Гр (M±SD, n=6) 

Доза, Гр 

Анти-Мюлерів гормон, нг/мл, 

за тривалості пострадіаційного періоду, тижні 

1 7 15 30 

0 

(контроль) 
11,3±1,3 15,1±1,5 15,2±0,9 15,3±0,8 

1,0 9,2±0,7 12,7±1,1 10,3±0,9* 13,7±0,6 

2,0 7,8±0,8* 11,0±1,1* 7,8±0,5* 10,8±0,5* 

4,0 3,0±0,9* 1,7±0,2* 1,9±0,2* 3,5±0,6* 

7,0 1,7±0,5* 0,8±0,1 1,2±0,3* 1,9±0,4* 

Примітка. *p0,05 вірогідні зміни щодо контролю 

Отримані дані свідчать, що концентрація ФСГ та ЛГ у сироватці крові 

тварин зростає за збільшення дози опромінення, проте концентрація 

тестостерону зменшується. Це вказує на порушення гормоно-рецепторної 

взаємодії ФСГ з клітинами Сертолі, а ЛГ – з клітинами Лейдига. Результати 

досліджень дають змогу припустити, що зниження рівня анти-Мюллерового 

гормону та інгібіну В паралельно зі зростанням ФСГ свідчить про можливість 

регуляції вмісту ФСГ тестостероном, інгібіном В та анти-Мюллеровим 
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гормоном на рівні гіпофізу. Про активність дигідротестостерону робили 

висновки, по-перше, на підставі визначення естрадіолу, котрий утворюється за 

допомогою ферменту ароматази з тестостерону, а по-друге, шляхом визначення 

ЛГ, оскільки дигідротестостерон пригнічує синтез ЛГ. Отримані результат 

вказують на негативну регуляцію процесу гідроксилювання тестостерону і його 

перетворення в дигідротестостерон за збільшення дози опромінення. 

Встановлено, що посилення радіаційного навантаження на сім’яники зумовлює 

одночасне зростання концентрації естрадіолу та ЛГ і, навпаки, зниження рівня 

тестостерону, інгібіну В і анти-Мюллерового гормону та повну їх відсутність у 

разі спустошення сім’яних канальців. 

Активність ферментативної та нефермантативної 

антиоксидантної системи в спермі експериментальних тварин за 

локального та тотального опромінення в різних дозах. Антиоксидантну 

активність у сперматозоїдах оцінювали на підставі дослідження як 

ферментативної активності супероксиддисмутази (СОД), каталази, 

глутатіонпероксидази (ГП) та глутатіонредуктази (ГР), так і вмісту природних 

антиоксидантів у спермі експериментальних тварин. 

Методом хемілюмінесценції з використанням спеціальної речовини – 

люциферину – показано, що зі збільшенням дози локального опромінення 

посилюється утворення супероксидного аніон-радикалу сперматозоїдами 

щурів, до того ж із перебігом часу утворення супероксидного радикалу зростає 

(табл. 4). Одночасно відбувається посилення продукції пероксиду водню, що 

прямо залежить від величини дози опромінення та тривалості пострадіаційного 

періоду. 

Таблиця 4 

Утворення супероксидних радикалів і пероксиду водню сперматозоїдами 

щурів після локального опромінення тварин у дозах 1,0–7,0 Гр, (M±SD, n=6) 

Доза, Гр 

Тривалість пострадіаційного періоду, тижні 

1 7 15 30 

ХМ*, зумовлена супероксидним аніон-радикалом, імп./5 хв 

Контроль 28×10
5

 37×10
5

 22×10
5

 49×10
5

 

1 45×10
6

** 18×10
7

** 65×10
7

** 97×10
7

** 

4 55×10
8

** 3×10
9

** 11×10
10

** 17×10
11

** 

7 11×10
10

** 47×10
12

** 52×10
13

** 27×10
15

** 

 ХМ, зумовлена пероксидом водню, імп./хв 

Контроль 4×10
4

 36×10
4

 72×10
4

 94×10
4

 

1 11×10
6

** 9×10
7

** 25×10
9

** 3×10
10

** 

4 31×10
9

** 18×10
9

** 42×10
10

** 83×10
10

** 

7 8×10
11

** 53×10
11

** 3×10
12

** 75×10
12

** 

Примітка. *ХМ – хемілюмінесценція, **p0,05 вірогідні зміни щодо 

контролю 
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Активність антиоксидантної системи сперматозоїдів щурів оцінювали 

шляхом визначення ферментативної активності антиоксидантних ферментів і 

вмісту природних антиоксидантів. До сполук антиоксидантної дії належать 

токофероли з сімейства вітаміну Е, аскорбат, сечова кислота, а також вільні 

тіоли, які у більшості випадків представлені глутатіоном, гомоцистеїном, 

цистеінілгліцином. Наявність антиоксидантів у спермі є дуже важливим 

фактором для збереження інтегральної цілісності сперматозоїдів, їх рухливості 

та здатності до взаємодії з яйцеклітиною. Так, токофероли й аскорбат 

запобігають руйнуванню подвійних зв’язків у ненасичених жирних кислотах, 

що у великій кількості сконцентровані у мембранах сперматозоїдів. Глутатіон 

відновлений, як кофермент глутатіонпероксидази, нейтралізує пероксид водню, 

що утворюється внаслідок знешкодження супероксидних радикалів 

супероксиддисмутазою, перетворюючись у глутатіоновий дисульфід. 

Результати досліджень свідчать, що вміст аскорбату поступово 

зменшується зі зростанням дози локального опромінення від 2,0 до 7,0 Гр 

(рис. 6), водночас опромінення в дозі 1,0 Гр не призводить до статистично 

вірогідних змін концентрації аскорбату. Через 15 і 30 тижнів після опромінення 

вміст аскорбату в сперматозоїдах щурів залишається нижче контрольних 

значень. Схожий радіаційно-індукований ефект спостерігається під час 

визначення концентрації α-токоферолу, рівень якого в спермі вірогідно 

знижується в середньому на 30 % через 7 тижнів після опромінення за всіх 

досліджених доз іонізуючої радіації (рис. 6). Зі збільшенням терміну 

пострадіаційного періоду вміст α-токоферолу продовжує зменшуватись і на 

30-й тиждень становить у середньому 40 % від контрольного значення. 

 
Рис. 6. Вміст природних антиоксидантів (аскорбату, α-токоферолу) в 

спермі щурів після локального γ-опромінення в дозах 1,0−7,0 Гр (M±SD, n=6) 

Примітка. *p0,05 вірогідні зміни щодо контролю 

Концентрація карнітину в сперматозоїдах експериментальних тварин 

вірогідно зменшується лише на 15-й тиждень після опромінення в дозах  

1,0–7,0 Гр і через 30 тижнів залишається нижчою в середньому на 20 % 

відносно контрольного рівня (рис. 7). Карнітин, який продукується 

епідидимальними клітинами, забезпечує транспорт жирних кислот до 

мітохондрій сперматозоїдів, а також знешкодження активних форм кисню. 

Карнітин значною мірою протидіє розвитку олігозооспермії і астенозооспермії, 
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тому зниження карнітину співвідноситься з падінням рухливості сперматозоїдів 

і накопиченням клітин з морфологічними пошкодженнями, що встановлено 

проведеними дослідженнями. 

Вивчення кінетики змін вмісту відновленого глутатіону та вільних тіолів 

у спермі тварин залежно від дози локального опромінення показало, що в перші 

терміни після опромінення концентрація відновленого глутатіону підвищується 

в середньому в 3 рази, а з перебігом часу зростає до максимального значення 

на 15-й тиждень. Через 30 тижнів спостерігається поступове зниження вмісту 

відновленого глутатіону, який все ж таки залишається на достатньо високому 

рівні, порівнюючи з контролем (рис. 7). 

 

Рис. 7. Вміст природних антиоксидантів (карнітину, відновленого 

глутатіону) в спермі щурів після локального γ-опромінення в дозах 1,0−7,0 Гр 

(M±SD, n=6) 

Примітка. *p0,05 вірогідні зміни щодо контролю 

Дослідження активності антиоксидантних ферментів у сперматозоїдах та 

епідидимальній рідині після локальної дії іонізуючої радіації на сім’яники дало 

змогу встановити, що активність усіх ферментів (глутатіопероксидази, 

глутатіонредуктази, супероксиддисмутази та каталази) після опромінення 

зростає як у сперматозоїдах, так і в епідидимімальній рідині (табл. 5). Водночас 

відбувається посилення перекисного окиснення ліпідів як у сперматозоїдах, так 

і в епідидимісах, про що свідчить підвищення рівня ТБК-активних продуктів. 

Представлені в табл. 5 результати показують, що в сперматозоїдах основну 

антиоксидантну функцію виконують глутатіонредуктаза та 

глутатіонпероксидаза, водночас каталазна активність незначна. В епідидимісах 

найбільший внесок в загальну антиоксидантну активність здійснює саме 

каталазна активність, яка зростає в середньому на 50 %, порівнюючи з 

контролем. 

У процесі аналізу загальної антиоксидантної активності (ЗАА) з’ясовано, 

що за локального опромінення сім’яників вона зростає в сперматозоїдах, 

досягаючи максимального значення за дози 7,0 Гр. Одночасно відбувається 

підвищення NO-генеруючої функції, що проявляється у поступовому 

збільшенні рівня NO в спермі за доз 1,0–4,0 Гр, а за дози 7,0 Гр – у різкому 

зростанні NO-продукції. 
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Проведені дослідження дають змогу запропонувати загальну схему для 

пояснення окиснювальних процесів, які відбуваються в сперматозоїдах за 

розвитку радіаційного ураження. По-перше, генерація О2
- може здійснюватись 

як завдяки активізації НАДФН-оксидази в головці сперматозоїда, так і в 

мітохондріях під час транспорту електронів у дихальному ланцюгу. Не 

виключено, що помітне зростання NO-синтезуючої активності в радіаційно 

ушкоджених сперматозоїдах за дози 4,0–7,0 Гр зумовлює утворення 

пероксинітриту шляхом прямої взаємодії О2
- з NO, а згодом і пероксинітритної 

кислоти, котра, як відомо, реагує з тіолами, утворюючи нітрозотіоли. Крім того, 

надлишок NO, ONOO- та ONOOH в цитоплазмі може спричинити нітрозування 

тирозинових залишків білкових філаментів аксонеми, а також нітрозування 

актину та гуанілових нуклеотидів ДНК, що призведе до інактивації рухливості 

сперматозоїдів і пошкодження геному. 

Таблиця 5 

Вплив локального γ-опромінення на перекисне окиснення ліпідів 

та активність ферментів антиоксидантного захисту в сперматозоїдах 

і спустошених епідідимісах (M±SD, n=6) 

Показник Об’єкт Контроль 1,0 Гр 4,0 Гр 7,0 Гр 

Глутатіон-

пероксидаза 

Ізольовані 

сперматозоїди, 

нмоль/хв на 108 

клітин 

205,5±13,2 223,4±11,2 235,7±11,8* 243,9±12,2* 

Епідидиміси, 

нмоль/хв на 1 мг 

тканини 

93,7±4,5 105,1±5,2 111,6±5,5* 108,815,4 

Глутатіон-

редуктаза 

Сперматозоїди, 

нмоль/хв на 108 

клітин 

123,3±9,1 143,9±7,2* 151,2±7,5* 156,2±7,8* 

Епідидиміси, 

нмоль/хв на 1 мг 

тканини 

72,2±3,6 79,2±3,9 80,6±4,1 82,8±4,1* 

Каталаза 

Ізольовані 

сперматозоїди, 

нмоль/хв на 108 

клітин 

25,1±1,2 26,2±1,3 28,2±1,4 28,5±1,4* 

Епідидиміси, 

нмоль/хв на 1 мг 

тканини 

388,6±19,4 527,7±26,3* 558,7±27,9* 768,2±38,4* 

ТБК-активні 

продукти 

Ізольовані 

сперматозоїди, 

нмольМДА/108 

клітин 

0,032±0,002 0,411±0,021* 0,805±0,082* 1,213±0,065* 

Епідидиміси, 

нмольМДА/мг 

тканини 

0,004±0,002 0,015±0,003* 0,083±0,004* 0,097±0,005* 

Примітка. *p0,05 вірогідні зміни щодо контролю 

Важливими компонентами сперми, які забезпечують нормальне 

функціонування сперматозоїдів, а саме рухову активність, є простагландини 

класів Е і Ф, водночас найбільшу фізіологічну активність має метаболіт 
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Е-простагландинів із гідроксильованою групою у положенні 19. Під час аналізу 

вмісту простагландину Е в епідидимальній рідині виявлено, що за локального 

опромінення в дозі 1,0 Гр концентрація простагландину Е (ПГЕ) вірогідно 

зростає зі збільшенням пострадіаційного періоду, досягаючи максимального 

значення через 30 тижнів, що більше контрольного рівня ПГЕ на 87 % (табл. 6). 

Таблиця 6 

Концентрація простагландину Е та простагландину Ф
2α

 в спермі щурів в 

різні терміни після локального опромінення в дозах 1,0–7,0 Гр, (M±SD, n=6) 

Доза, Гр 

Тривалість пострадіаційного періоду (тижнів) 

1 7 15 30 

Концентрація простагландину Е (нг/г епідидимісу) 

Контроль 160±34 182±19 152±27 173±39 

1,0 212±42 233±29* 304±41* 325±24* 

4,0 256±36* 202±47 139±40 148±31 

7,0 280±47* 189±22 115±24* 97±20* 

 Концентрація простагландину Ф
2α

 (нг/г епідидимісу) 

Контроль 58±17 74±22 82±22 77±16 

1,0 73±16 104±19 152±26* 178±27* 

4,0 94±33 183±29* 212±37* 177±38* 

7,0 102±27* 195±33* 231±42* 159±49* 

Примітка. *р0,05 вірогідні зміни щодо контролю 

За опромінення в дозі 4,0 і 7,0 Гр встановлено підвищення концентрації 

ПГЕ в спермі щурів через 1 тиждень, а зі збільшенням тривалості 

пострадіаційного терміну спостерігається вірогідне зниження вмісту ПГЕ за дії 

іонізуючої радіації в дозі 7,0 Гр. 

Визначення концентрації ПГФ
2α

 показало, що опромінення в дозі 1,0 Гр 

призводить до вірогідного зростання вмісту ПГФ
2α

 лише на 15-му тижні, проте 

за опромінення в дозі 4,0 Гр такий ефект спостерігається на 7-му тижні 

пострадіаційного періоду. Локальна дія іонізуючої радіації в дозі 7,0 Гр 

спричиняє вірогідне підвищення ПГФ
2α

 в усі терміни після опромінення, 

водночас найбільш виражений ефект спостерігається на 15-му тижні, а потім 

концентрація ПГФ
2α

 поступово зменшується і на 30-й тиждень становить 

159±49, що майже в 2 рази більше контрольного значення. 

Виявлені ефекти свідчать про порушення синтезу простагландинів у 

спермі щурів за дії радіаційного чинника, що може бути пов’язано з 

руйнуванням головки та середнього відділу хвоста сперматозоїдів, де і 

відбувається синтез ПГЕ та ПГФ
2α

. 

Визначення ролі компонентного складу сім’яної рідини лабораторних 

кролів у реалізації ефектів тотального опромінення на рухливість, 

морфологічні та біохімічні показники сперматозоїдів. Усі компоненти 

сім’яної рідини мають не тільки фізіологічне, але й важливе діагностичне 

значення, оскільки на підставі їх кількісного визначення можна судити про 

функціонування різних компартментів чоловічої статевої системи та 
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допоміжних статевих залоз. Так, відомо, що фруктоза є джерелом енергії для 

рухливості сперматозоїдів, цитрат є буфером, а простагландини впливають на 

скорочення цитоскелету сперматозоїдів та їх гіперактивацію. Карнітин відповідає 

за транспорт жирних кислот до мітохондрій та, відповідно, за енергопостачання; 

цинк відіграє важливу роль у стабілізації мембран і хроматину сперматозоїдів, а 

також має антибактеріальні властивості. 

Результати аналізу фізіологічних показників сперми кролів показали 

(рис. 8), що тотальне опромінення тварин у дозі 1,0 Гр не призводить до 

статистично вірогідних змін рухливості та прямолінійної швидкості 

сперматозоїдів через 10 діб після дії іонізуючої радіації, однак вже за 

опромінення в дозі 2,0 Гр ці показники зменшуються в середньому до 45 % 

контрольної величини, котре становило 63‒71 % рухливих сперматозоїдів від їх 

загальної кількості. За опромінення тварин у дозах 4,0 Гр та 7,0 Гр фізіологічні 

показники за середнім значенням не перевищували 36 і 31 % відповідно 

(рис. 8). 

 
Рис. 8. Рухливість, концентрація, швидкість та кількість морфологічно 

пошкоджених сперматозоїдів кролів через 10 діб після тотального опромінення 

тварин у дозах 1,0–7,0 Гр (M±SD, n=6) 

Примітка. *p0,05 вірогідні зміни щодо контролю 

Кількість морфологічно пошкоджених сперматозоїдів кролів через 10 діб 

після опромінення в дозі 1,0 Гр становила 138 % відносно контролю, а зі 

збільшенням дози іонізуючої радіації спостерігалося зростання кількості 

сперматозоїдів з морфологічними дефектами (рис. 8). Через 90 діб після 

опромінення кролів дозою 1,0 Гр рухливість сперматозоїдів незначно 

зменшувалась, однак було відмічено зростання кількості сперматозоїдів кролів 

з морфологічними дефектами до 140 % контрольної величини. 

Отже, за тотального опромінення тварин дозою 1,0 Гр спостерігається 

вірогідне збільшення морфологічних аномалій у сперматозоїдах кролів через  

10 діб і залишається зі збільшенням термінів пострадіаційного періоду. 

Опромінення в дозі 2,0 Гр призводить до статистично вірогідних змін всіх 

досліджуваних морфо-фізіологічних показників, а найбільший ефект виявляється 

на 10 добу. Треба зауважити, що через 90 діб після опромінення дозою 2,0 Гр 
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нормалізації виявлених порушень не спостерігається. Дози 4,0 і 7,0 Гр 

спричиняють різке збільшення мофологічно пошкоджених сперматозоїдів у 

середньому в 3,5 раза через 10 діб після опромінення, водночас концентрація, 

рухливість і швидкість сперматозоїдів становлять 50 % відносно контролю. 

Опромінення тварин рентгенівськими променями в дозі 1,0 Гр не 

призводить до змін вмісту карнітину та фруктози в сім’яній рідині, але за дози 

2,0 Гр вміст карнітину зменшується до 70 % контрольної величини, а рівень 

фруктози становить 62 % контрольного значення (рис. 9А). 

 

 
Рис. 9. Вміст карнітину, фруктози, α-токоферолу та аскорбату в сім’яній 

рідині кролів через 10 (А) та 90 (Б) діб після тотального опромінення тварин  

у дозах 1,0–7,0 Гр (M±SD, n=6) 

Примітка. *p0,05 вірогідні зміни щодо контролю 

З ростом дози опромінення до 5,0 та 7,0 Гр концентрація фруктози в 

сім’яній рідині кролів поступово знижується до 43 % відносно контролю, а 

карнітину – до 59 %. Зі збільшенням часу пострадіаційного періоду до 90 діб 

після опромінення дозою 1,0 Гр не встановлено вірогідних відмінностей у 

концентрації фруктози та карнітину в сім’яній рідині кролів щодо контролю 

(рис. 9Б). Однак за опромінення в дозах 5,0 і 7,0 Гр рівень карнітину знижується 

до 83 і 80 % контрольного рівня відповідно. Натомість, концентрація фруктози в 

сім’яній рідині кролів змінюється відносно контролю лише за дози 5,0 Гр, а за 

дози 7,0 Гр зафіксовано її найменше значення, що становить 77 % контрольної 

величини. Отже, через 3 місяці після опромінення відмічено поступову 

нормалізацію вмісту фруктози та карнітину в сім’яній рідині кролів. 
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В дослідах було встановлено суттєве зменшення вмісту α-токоферолу в 

сім’яній рідині (до 64 % щодо контролю) вже за тотального опромінення тварин 

в дозі 1,0 Гр на 10 добу після дії іонізуючої радіації (рис. 9А). Водночас рівень 

аскорбату становить 79 % контрольного значення. З ростом дози опромінення 

концентрація α-токоферолу зменшується і сягає 36 % контрольного значення за 

дози 7,0 Гр. Одночасно рівень аскорбату також знижується, так, за опромінення 

в дозі 7,0 Гр його концентрація дорівнює 52 % відносно контролю. 

На відміну від фруктози, концентрація α-токоферолу та аскорбату 

залишається зниженою, порівнюючи з контролем, для всіх доз опромінення 

навіть у тримісячний термін (рис. 9Б). Довготривале зменшення вмісту α-

токоферолу та аскорбату можна пояснити тим, що ці компоненти беруть 

безпосередню участь у здійсненні протирадіаційного захисту мембран 

сперматозоїдів шляхом знешкодження вільних радикалів та активних форм 

кисню. 

Також показано, що тотальне рентгенівське опромінення підвищує 

активність акрозину в сім’яній рідині, а це свідчить про руйнування акросом 

сперматозоїдів кролів. Експериментально встановлено, що за дози 1,0 Гр в 

сім’яній рідині активність ферменту відсутня як через 10 діб, так і через 90 діб 

пострадіаційного періоду (рис. 10). Цей фермент у незначній кількості наявний 

після опромінення в дозі 2,0 Гр. Зі збільшенням дози опромінення зростає 

активність акрозину в сім’яній рідині кролів, котра досягає максимального 

значення за дози 7,0 Гр на 90-ту добу після тотального одноразового 

опромінення. Отримані результати значною мірою корелюють з виявленими 

дефектами акросом у сперматозоїдах, що превалювали в спермі тварин на 90-ту 

добу після опромінення. 

 
Рис. 10. Ферментативна активність акрозину в сім’яній рідині кролів 

через 10 та 90 діб після їх тотального опромінення в дозах 1,0–7,0 Гр  

(M±SD, n=6) 

Примітка. *p0,05 вірогідні зміни щодо контролю 

Важливу роль у забезпеченні функціонування сперматозоїдів відіграють 

біологічно активні речовини сигнальної системи клітини, що містяться в 

сім’яній рідині. Результати досліджень свідчать, що вміст простагландинів, 

0

10

20

30

40

50

60

70

1,0                    2,0                       5,0                     7,0 Доза, Гр

Ф
ер

м
ен

т
а

т
и

в
н

а
 а

к
т

и
в

н
іс

т
ь

, 
м

U
/м

л

10 діб

90 діб

*

*

*

*

*

*



27 

цАМФ, іонів цинку та кальцію в сім’яній рідині кролів змінюється за 

тотального опромінення всього організму. 

Проведені дослідження дали змогу встановити, що через 10 діб після 

опромінення в дозі 1,0 Гр в сім’яній рідині кролів спостерігається збільшення 

вмісту простагландину Е в 1,5 раза. Водночас за доз 5,0 і 7,0 Гр вміст ПГЕ 

знижується відповідно до 78 і 62 % контрольного рівня та становить в 

середньому 8,2 нг/мл (рис. 11). На відміну від ПГЕ, рівень гідроксильованого 

метаболіту ПГЕ (19-ОН ПГЕ) в сім’яній рідині кролів зростає майже у 2 рази за 

опромінення в дозі 1,0 Гр, а зі збільшенням дози іонізуючої радіації його 

концентрація зменшується, зокрема за дози 7,0 Гр досягає 66 % контрольної 

величини (рис. 11). 

 

 

Рис. 11. Вміст простагландинів Е та Ф2α, а також їх метаболітів у сім’яній 

рідині кролів через 10 (А) та 90 (Б) діб після їх тотального опромінення в дозах 

1,0–7,0 Гр (M±SD, n=6) 

Примітка. *p0,05 вірогідні зміни щодо контролю 

Щодо ПГФ2α та 19-ОН ПГФ2α у сім’яній рідині кролів встановлено, що 

через 10 діб за умов тотального опромінення тварин дозою 1,0 Гр вміст ПГФ2α 

перевищує контрольне значення, яке становить 5,3 нг/мл, на 27 %, а за дози 

2,0 Гр ‒ зменшується до 49 % відносно контролю (рис. 11). За опромінення 

кролів дозами 5,0 і 7,0 Гр спостерігається збільшення концентрації ПГФ2α до 78 

та 98 % відповідно щодо контрольного значення. Водночас за опромінення в 

дозі 7,0 Гр виявлено максимальне значення концентрації 19-ОН ПГФ2α. Через 

90 діб після тотального опромінення в дозах 1,0 і 2,0 Гр рівень простагландинів 

та їх метаболітів у сім’яній рідині кролів нормалізувався. 
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Аналіз результатів дослідження свідчить, що високий рівень ПГЕ та  

19-ОН ПГЕ в спермі кролів через 10 діб після опромінення значною мірою 

співвідноситься з кінетичними характеристиками сперматозоїдів, що може 

вказувати на залежність рухливості сперматозоїдів від наявності та 

концентрації простагландинів, а також їх гідроксильних метаболітів у сім’яній 

рідині. Треба зауважити, що зі зниженням їх концентрації в сім’яній рідині 

рухливість сперматозоїдів згасає. 

Проведені дослідження дали змогу встановити пригнічення синтезу 

простагландинів Е та їх гідроксильованих метаболітів у сім’яній рідині 

тотально опромінених тварин зі збільшенням дози опромінення. За таких умов 

спостерігається посилення утворення ПГФ2α, що може бути пов’язано як із 

активацією простагландинкеторедуктази, так і з радіаційно опосередкованою 

трансформацією ПГЕ в ПГФ2α внаслідок відновлювальних процесів. 

Отримані дані свідчать, що у разі зростання дози опромінення 

сперматозоїд починає втрачати поверхнево розташовані ферменти сім’яної 

рідини. Однак, з часом після опромінення відбувається поступова мобілізація 

пула акросомальних ферментів та їх міграція із сперматозоїда у зовнішнє 

середовище, можливо, шляхом екзоцитозу. Першими, як виявилося, 

мобілізуються ферменти акросомної реакції, зокрема гіалуронідаза, натомість, 

ферменти більш пізніх стадій цього процесу проявляють довготривалу 

радіаційну інертність. 

цАМФ та іони кальцію відіграють ключову роль у здійсненні 

гіперактивації та акросомної реакції, а іони цинку – у забезпеченні стабільності 

ДНК-протамінового комплексу. Дані аналізу сім’яної рідини за цими 

параметрами показали, що у кролів після тотального опромінення в дозі 1,0 Гр 

на 10 добу вміст іонів кальцію в сім’яній рідині зростає в 1,5 раза (рис. 12). 

У разі збільшення дози опромінення зростає і рівень іонів кальцію, 

максимальне значення, що перевищує контрольну величину в 3,6 раза, 

спостерігається за дози 7,0 Гр. Водночас концентрація цАМФ у сім’яній рідині 

залишається на контрольному рівні за доз 1,0 і 2,0 Гр, однак за опромінення 

дозою 5,0 Гр досліджуваний показник збільшується в 1,7 раза, а за 7,0 Гр –  

в 2,1 раза (рис. 12А). 

Водночас вміст іонів цинку не відрізняється від контрольних значень за 

дії іонізуючої радіації в дозах 1,0 і 2,0 Гр, проте за доз 5,0 і 7,0 Гр цей показник 

поступово зменшується до 82 і 78 % відповідно відносно контролю. На 90 добу 

після опромінення вміст іонів цинку залишається пониженим щодо контролю 

лише за дози 7,0 Гр. (рис. 12Б). 

Отже, проведені дослідження дали змогу встановити, що дія іонізуючого 

випромінювання на організм тварин супроводжується появою не тільки морфо-

фізіологічних змін у сперматозоїдах, а також змін у якісному та кількісному 

складі сім’яної рідини та її біохімічній активності. Сім’яна рідина містить 

специфічні біологічно активні речовини (аскорбат, карнітин, іони цинку та 

кальцію, простагландини, α-токоферол, цАМФ), які завдяки своїм 

антиоксидантним і хроматин-презервуючим властивостям запобігають 

розвитку радіаційних ушкоджень та окиснювального стресу в спермі, чим 
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зберігають матеріал спадковості сперматозоїдів придатним для здійснення 

фертилізації. 

 

 
Рис. 12. Концентрація іонів цинку та кальцію, а також цАМФ в сім’яній 

рідині кролів через 10 (А) та 90 (Б) діб після їх тотального опромінення в дозах 

1,0–7,0 Гр, (M±SD, n=6) 

Примітка. *p0,05 вірогідні зміни щодо контролю 

Вивчення фізіологічних показників епідидимальних сперматозоїдів, 

опромінених in vitro. Для визначення основних закономірностей формування 

радіаційно-індукованих змін функціональної активності та структурної 

організації сперматозоїдів було досліджено вплив опромінення in vitro на 

ізольовані сперматозоїди експериментальних тварин. 

Вивчення функціональної активності ізольованих сперматозоїдів щурів 

здійснювалося шляхом визначення рухової активності, морфологічної та 

ультраструктурної будови. Аналіз результатів показав, що рухливість 

ізольованих сперматозоїдів вірогідно не змінюється під час опромінення in vitro 

в діапазоні доз 1–80 Гр, а за дози 90 Гр починає знижуватися і становить 70 % 

контрольного рівня. За дози 100 Гр кількість рухливих сперматозоїдів складає 

55 % контрольного значення. Збереження рухливості за високих доз 

опромінення відбувається завдяки гіперактивованим сперматозоїдам, котрі 

відрізняються за здатністю змінювати тип коливальних рухів із 

синусоїдального до асинусоїдального. Кількість гіперактивованих 

сперматозоїдів щура за дози опромінення 100 Гр становить 35 % від загальної 

популяції рухливих сперматозоїдів. 

Результати морфологічного аналізу ізольованих сперматозоїдів 

представлено в табл. 7. У контролі є сперматозоїди з пошкодженими 

акросомами, хвостами та відірваними головками, але їх чисельність загалом не 

перевищує 11 %. 
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Таблиця 7 

Кількість морфологічно пошкоджених сперматозоїдів щурів за дії 

іонізуючої радіації in vitro в діапазоні доз 1–100 Гр (M±SD, n=6) 

Доза, Гр 
Пошкоджені 

акросоми, % 

Пошкоджені 

хвости, % 

Відірвані 

головки, % 

Суперспіра-лізовані 

хвости, % 

Контроль 9±1 11±2 10±2 5±1 

10 17±2* 15±3 15±2 8±1* 

50 31±3* 28±2* 21±3* 2±1* 

100 51±4* 39±3* 32±3* 0 

Примітка. *p0,05 вірогідні зміни щодо контролю 

За опромінення в дозі 10 Гр загальний рівень пошкоджень у 

сперматозоїдах зростає до 17 %. Зі збільшенням дози до 100 Гр спостерігається 

різке зростання пошкоджених акросом (у 5 разів), пошкоджених хвостів  

(у 3,9 раза) та відірваних головок (у 3,2 раза). Водночас суперспіралізація 

хвостів за дози 50 Гр, на відміну від дози 10 Гр та контролю, зменшується, а за 

дози 100 Гр сперматозоїдів із суперспіралізованими хвостами виявлено не було. 

Одним із можливих пояснень такого ефекту іонізуючої радіації може 

бути те, що в умовах пригнічення пероксидації мембранних ліпідів значно 

зростає ламкість мембранних структур цитоскелету. Внаслідок цього за 

збільшення дози опромінення в клітинних структурах (за умов 

суперспіралізації) починається їх деструкція, що, зрештою, призводить до 

внутрішньоклітинних і клітинних ушкоджень. Тому за високих доз 

опромінення суперспіралізація хвостів зникає, а загальна кількість 

пошкоджених хвостів і відірваних головок зростає. 

Вивчення дозових закономірностей клітинної загибелі та пошкодження 

генетичного матеріалу на ізольованих сперматозоїдах проведено методом 

протокової цитометрії з використанням барвників пропідію йодиду в комбінації 

з анексином V, що виявляє трансмембранну міграцію фосфатидилсерину з 

внутрішньої поверхні плазмалеми на зовнішню. Це дало змогу оцінити 

розвиток апоптозу та некрозу в опромінених ізольованих сперматозоїдах 

щурів (рис. 13).  

 
Рис. 13. Кількісний розподіл життєздатних, апоптичних і некротичних 

сперматозоїдів залежно від дози опромінення in vitro (M±SD, n=6) 

Примітка. *p0,05 − вірогідні зміни щодо контролю 
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Встановлено, що за доз до 20 Гр переважали апоптичні процеси, а за доз 

50 і 100 Гр кількість сперматозоїдів з ознаками некротичної загибелі суттєво 

зростала, водночас кількість клітин з ознаками апоптичної загибелі залишалася 

на високому рівні і становила відповідно 35 і 45 % від загальної кількості 

сперматозоїдів. 

Встановлено накопичення одно- та дволанцюгових розривів у ядерній 

ДНК ізольованих сперматозоїдів зі збільшенням дози опромінення. Кількість 

одноланцюгових розривів ДНК була більшою за кількість дволанцюгових 

розривів за всіх доз опромінення in vitro. 

Активний приріст дволанцюгових розривів ДНК спостерігався за доз, 

вище 75 Гр. Відомо, що репарація ДНК у сперматозоїдах не відбувається, 

оскільки суперспіралізація чоловічого геному в ядрі сперматозоїда не допускає 

утворення контактів між ферментами репарації та ДНК. Отже, під дією 

іонізуючої радіації розриви в ДНК накопичуються і зберігаються в ДНК-

протаміновому комплексі сперматозоїда до того часу, коли ядерний матеріал 

сперматозоїда не опиниться в цитоплазмі яйцеклітини і не вступить у фазу 

релаксації та деконденсації, що триває протягом 24 годин, а потім знову 

конденсується з утворенням чоловічого пронуклеуса. Утворення чоловічого 

пронуклеуса є критичною ланкою на шляху до сингамії та ініціації 

ембріогенезу. Вивчення запліднюючої здатності опромінених ізольованих 

сперматозоїдів шляхом утворення двох пронуклеусів – чоловічого і жіночого – 

за взаємодії з яйцеклітинами золотистого хом’ячка показало, що за дози 10 Гр 

виявлено 92 % яйцеклітин із двома пронуклеусами, за 50 Гр – 45 %, а за 

100 Гр – лише 15 %. 

ВИСНОВКИ 

У дисертації встановлено закономірності розвитку радіаційно-

індукованих ефектів, що відбуваються в клітинах гермінативного епітелію 

сім’яників, зрілих гаметах і сім’яній рідині експериментальних тварин як за 

локального опромінення тазової ділянки, так і за тотального опромінення 

всього організму. Визначено дозові та часові інтервали перебігу процесів 

репопуляції та відновлення сперматогенного епітелію, а також нормалізації 

сперматогенезу та спермоутворення після дії іонізуючої радіації. На підставі 

проведених фізіологічних, морфологічних, біохімічних, морфометричних, 

імунохімічних і молекулярно-біологічних досліджень запропоновано можливий 

механізм дії іонізуючого випромінювання на гамети та статеві клітини 

лабораторних тварин. 

1. Встановлено, що за локального γ-опромінення щурів у дозі 1,0 Гр 

спостерігається зменшення пулу сперматогоній на 60 % щодо контролю через 

тиждень після дії радіації, водночас інші типи генеративних клітин 

(сперматоцити, сперматиди та спермії) залишаються на рівні контролю. 

За тотального опромінення дозою 1,0 Гр через 1 тиждень відбувається 

пригнічення сперматогенезу, що проявляється в частковому спустошенні 

субпопуляцій всіх генеративних клітин у звивистих сім’яних канальцях 
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сім’яників тварин. Зі збільшенням дози як локального, так і тотального 

опромінення радіаційно-індуковане зменшення всіх субпопуляцій клітин 

посилюється і призводить до їх спустошення на 80−90 % відносно контролю за 

дози 7,0 Гр, при цьому найбільш радіорезистентними виявилися клітини 

Сертолі. 

2. З’ясовано дозові закономірності регенерації А-сперматогоній і 

репопуляції звивистих сім’яних канальців за умов тотального та локального 

опромінення лабораторних щурів. Так, відновлення пулу сперматогоній 

відбувається через 30 тижнів після локального опромінення тварин у дозах 1,0 і 

2,0 Гр, а за доз 4,0 та 7,0 Гр кількість сперматогоній, сперматоцитів і сперматид 

залишається на рівні 15−20 % відносно контролю. Відновлення кількості 

сперматогоній за тотального опроміненні щурів дозою 1,0 Гр спостерігається в 

більш ранні терміни – через 15 тижнів, а через 30 тижнів кількість майже всіх 

генеративних клітин сягає контрольної величини, окрім пулу сперматид. 

3. Встановлено, що затримка репопуляції звивистих сім’яних канальців у 

разі збільшення дозових навантажень на сім’яники до 7,0 Гр за локального 

опромінення відбувається внаслідок уповільнення диференціації  

Аs-сперматогоній і посилення їх апоптозу, що супроводжується появою 

гігантських стовбурових клітин, а також утворенням малочисельних клонів 

(2–4 клітини) А-сперматогоній, здатних до зворотної трансформації в 

одноклітинні стовбурові клони. 

4. Показано пригнічення спермоутворюючої функції сім’яників щурів 

після локального опромінення в дозах 4,0 і 7,0 Гр, що особливо проявляється в 

зменшенні загальної кількості сперматозоїдів, пригніченні денної продукції 

гамет і втраті їх життєздатності у пізні терміни пострадіаційного періоду. За 

тотального опромінення тварин пошкодження спермоутворюючої функції 

сім’яників більш виражено, порівнюючи з ефектами локального опромінення, 

оскільки за опромінення дозою 2,0 Гр денна продукція сперматозоїдів та їх 

життєздатність суттєво знижуються в усі терміни пострадіаційного періоду. 

5. Підтверджено часткове відновлення спермопродукуючої функції 

сім’яників щурів через 30 тижнів після локального опромінення в дозах 1,0 і 

2,0 Гр, за дози 4,0 Гр спостерігається помірна олігозооспермія. Дія іонізуючої 

радіації в дозі 7,0 Гр спричиняє довготривалу азооспермію протягом всього 

пострадіаційного періоду, на що вказує критично низька кількість 

сперматозоїдів у сім’яниках та епідидимісах, що становить у середньому 

0,72106 клітин, водночас контрольні значення в середньому дорівнюють 

270106 клітин. 

6. У процесі аналізу спектра морфологічних пошкоджень у 

сперматозоїдах за умов локального опромінення щурів виявлено, що серед них 

поширені пошкодження хвостів, акросом, шийки та краплі надлишкової 

цитоплазми, до того ж дози в 4,0 та 7,0 Гр зумовлювали появу безхвостих і 

безакросомних сперматозоїдів у перші 15 тижнів пострадіаційного періоду. 

Через 30 тижнів домінують сперматозоїди з надлишковою цитоплазмою та 

конічними головками. Також виявлено, що тотальне опромінення всього тіла 
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щурів у дозах 1,0 і 2,0 Гр призводить до появи на 20–30 % більшої кількості 

морфологічних дефектів у сперматозоїдах, ніж за умов локального опромінення 

сім’яників у таких дозах. 

7. Встановлено, що підвищення концентрації гіпофізарних гонадотропінів 

у сироватці крові тварин відбувається через 7 тижнів після локального 

опромінення, водночас зростання дози в діапазоні 1,0–7,0 Гр зумовлює 

посилення прояву виявленого ефекту. Одночасно рівень тестикулярних 

гормонів (інгібіну Б та анти-Мюлерового) знижується за доз 2,0–7,0 Гр із 

першого тижня пострадіаційного періоду та досягає мінімального значення 

через 7 тижнів після опромінення в дозі 7,0 Гр, що співпадає з повним 

пригніченням сперматогенезу і виникненням азооспермії за цих умов. 

Радіаційний ефект зменшення концентрація Інгібіну Б та анти-Мюлерового 

гормону спостерігається і за тотального опромінення тварин і проявляється на 

першому тижні пострадіаційного періоду навіть за дози 1,0 Гр. 

8. Доведено, що в сперматозоїдах щурів підвищується генерація як 

супероксид-аніону, так і пероксиду водню зі збільшенням дози локального 

опромінення тварин в діапазоні 1,0–7,0 Гр, про що свідчить стимуляція 

хемілюмінесценції сперматозоїдів та NO-продукції у всі терміни 

пострадіаційного періоду. Одночасно відбувається активація ферментативної та 

неферментативної антиоксидантної системи сперматозоїдів, яка проявляється у 

зменшенні вмісту аскорбату та α-токоферолу в середньому на 30 % за 

опромінення в дозах 2,0 та 4,0 Гр, а також підвищенні ферментативної 

активності глутатіонпероксидази, глутатіонредуктази, супероксидредуктизи та 

каталази сперматозоїдів після опромінення в дозі 4,0 Гр. Можливо, у процесі 

знешкодження активних форм кисню в сперматозоїдах за дії іонізуючої радіації 

першою реагує саме неферментативна антиоксидантна система. 

9. Продемонстровано роль сім’яної рідини тварин за радіаційно-

індукованих пошкоджень сперматозоїдів та збереженні їх фертилізаційного 

потенціалу за тотального опромінення лабораторних кролів у діапазоні доз 1,0–

7,0 Гр. Встановлено, що опромінення в дозі 1,0 Гр не впливає на об’єм 

еякуляту, в’язкість, рН сперми, а також рухливість сперматозоїдів, хоча 

підвищується їх прямолінійна швидкість на 40 % щодо контролю. Опромінення 

в дозах 2,0–7,0 Гр призводить до дозозалежного пригнічення рухливості та 

лінійної швидкості сперматозоїдів, а також зменшення об’єму еякуляту, 

концентрації в ньому сперматозоїдів і в’язкості сперми, появи пошкоджених 

клітин. Опромінення в цих дозах характеризується впливом на акросоми 

сперматозоїдів, активність передміхурової залози та сім’яних везикул, який 

проявляється у зменшенні вмісту цитрату, карнітину, α-токоферолу, 

простагландинів, іонів цинку та фруктози, водночас підвищенні концентрації 

цАМФ та іонів кальцію. 

10. З’ясовано, що механізмами дії іонізуючої радіації in vitro на ізольовані 

сперматозоїди щурів у діапазоні до 1–50 Гр є втрата поверхневих ферментів 

(гіалуронідази, глюкозидази, кислої фосфатази), підвищення 

внутрішньоклітинного вмісту вторинних сигнальних месенжерів (цАМФ та 

Са2+), зменшення фертилізаційного потенціалу у 2 рази щодо контролю та 
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зростання клітинної загибелі переважно шляхом апоптозу. Опромінення 

ізольованих сперматозоїдів у діапазоні доз 50–100 Гр характеризується 

прискоренням процесу стікання ліпідного матриксу з поверхні клітин, 

руйнуванням мітохондрій та акросом, посиленням продукування активних 

форм кисню, падінням мітохондріального потенціалу, накопиченням 

внутрішніх розривів ДНК та індукцією загибелі клітин здебільшого шляхом 

некрозу.  

11. Встановлено радіаційно-індуковані зміни фізіологічної активності 

ооцитів ІІ порядку, які проявляються у пригніченні їх виходу під час овуляції та 

за гормональної індукції суперовуляції, зменшенні життєздатності ооцитів ІІ 

порядку після тотального опромінення в дозах вище 1,0 Гр та у разі локального 

опромінення тазової ділянки в дозах вище 2,0 Гр. Реалізація радіаційної 

загибелі ооцитів ІІ відбувається як внаслідок апоптозу, так і внаслідок некрозу. 

Виявлено, що як після локального, так і після тотального опромінення в дозах 

0,5–1,0 Гр основним шляхом загибелі ооцитів ІІ порядку є апоптоз, а в дозах 

вище 2,0 Гр – некроз. 

12. Показано, що такі показники, як середня кількість стовбурових клітин 

у сім’яному канальці, репопуляційний індекс, концентрація інгібіну В та анти-

Мюллерового гормона, співвідношення тестостерон/естрадіол, а також вміст 

цитрату, простагландинів, іонів цинку, активність акрозину, можуть слугувати 

інформативними біомаркерами перебігу радіаційного ураження в епітелії 

звивистих сім’яних канальців та відновлення спермопродукуючої функції гонад 

і епідидимісів. 
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АНОТАЦІЯ 

Клепко А. В. Молекулярні особливості реалізації ефектів, 

індукованих в гаметах ссавців іонізуючим випромінюванням. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук 

зі спеціальності 03.00.01 «Радіобіологія». Національний університет біоресурсів 

і природокористування України. Київ, 2021. 

Дисертацію присвячено виявленню фізіологічних, клітинних і 

молекулярних особливостей розвитку радіаційно-індукованих ефектів у 

сім’яниках, генеративних клітинах, сперматозоїдах та ооцитах ІІ порядку за 

тотального та локального опромінення лабораторних тварин, а також 

опромінення in vitro ізольованих чоловічих і жіночих гамет. Оцінено перебіг 

сперматогенезу на основі визначення пулу сперматогоній, сперматоцитів, 

сперматид і сперміїв за тотального та локального опромінення тварин у 

діапазоні доз 1,0–7,0 Гр у ранні та віддалені терміни пострадіаційного періоду 

(1, 7, 15 і 30 тижнів). 

Визначено інтенсивність спустошення, репопуляції та регенарації 

сперматогенного епітелію сім’яників, появи сперматозоїдів з морфологічними 

пошкодженнями головки та хвоста після дії іонізуючої радіації. Встановлено 
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дозові закономірності реагування ферментативної та неферментативної 

антиоксидантної системи сперматозоїдів тварин на оксидативний стрес після 

тотального та локального опромінення. 

Продемонстровано наявність дозозалежного радіаційно-індукованого 

ефекту пригнічення функції передміхурової залози, сім’яних везикул та 

епідидимісів, що проявлялось у зменшенні вмісту фруктози, цитрату, карнітину, 

α-токоферолу, аскорбату, вільних тіолів і простагландинів у сім’яній рідині 

сперми експериментальних тварин. 

Запропоновано механізм дії іонізуючого випромінювання на гамети та 

статеві клітини лабораторних тварин. З’ясовано закономірності співвідношення 

між дозою іонізуючого випромінювання та глибиною порушень, які виникають 

у спермоутворюючих органах і контролюючих сперматогенез ланках 

гуморальної регуляції в організмі тварин. Визначено найбільш інформативні 

показники функціонального стану генеративного епітелію та спермопродукції, 

які можна використовувати як радіочутливі маркери для оцінки ефектів дії 

іонізуючої радіації на статеву систему. 

Ключові слова: іонізуюча радіація, сперматозоїди, генеративні клітини, 

ооцити ІІ порядку, молекулярні механізми, локальне та тотальне опромінення. 

АННОТАЦИЯ 

Клепко А. В. Молекулярные особенности реализации эффектов, 

индуцированных в гаметах млекопитающих ионизирующим излучением. – 

Квалификационный научный труд на правах рукописи.  

Диссертация на соискание ученой степени доктора биологических наук 

по специальности 03.00.01 «Радиобиология». Национальный университет 

биоресурсов и природопользования Украины. Киев, 2021. 

Диссертация посвящена выявлению физиологических, клеточных и 

молекулярных особенностей развития радиационно-индуцированных эффектов 

в семенниках, генеративных клетках, сперматозоидах и ооцитах ІІ порядка при 

тотальном и локальном облучении лабораторных животных, а также облучении 

in vitro изолированных мужских и женских гамет. Проведена оценка течения 

сперматогенеза на основе определения пула сперматогоний, сперматоцитов, 

сперматид и спермиев при тотальном и локальном облучении животных в 

диапазоне доз 1,0–7,0 Гр в ранние и отдаленные сроки пострадиационного 

периода (1, 7, 15 и 30 недель). 

Определена интенсивность опустошения, репопуляции и регенерации 

сперматогенного эпителия семенником, появления сперматозоидов с 

морфологическими повреждениями головки и хвоста после действия 

ионизирующей радиации. Установлены дозовые закономерности реагирования 

ферментативной и неферментативной антиоксидантной системы 

сперматозоидов животных на оксидативный стресс после тотального и 

локального облучения. Продемонстрировано существование дозозависимого 

радиационно-индуцированого эффекта подавления функции предстательной 

железы, семенных везикул и эпидидимисов, что проявлялось в уменьшении 
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содержания фруктозы, цитрата, карнитина, α-токоферола, аскорбата, свободных 

тиолов и простагландинов в семенной жидкости спермы экспериментальных 

животных. 

Предложен механизм действия ионизирующего излучения на гаметы и 

половые клетки лабораторных животных. Выявлены закономерности 

соотношения между дозой ионизирующего излучения и глубиной тех 

нарушений, что возникают в спермопродуцирующих органах и сперматогенез-

контролирующих звеньях гуморальной регуляции в организме животных. 

Определены наиболее информативные показатели функционального состояния 

генеративного эпителия и спермопродукции, которые можно использовать как 

радиочувствительные маркеры при оценке эффектов действия ионизирующей 

радиации на половую систему. 

Ключевые слова: ионизирующая радиация, сперматозоиды, генертивные 

клетки, ооциты ІІ порядка, молекулярные механизмы, локальное и тотальное 

облучение. 

ANNOTATION 

Klepko A. V. Molecular peculiarities of the realization of the ionizing 

radiation-induced effects in mammal gametes. – Qualifying scientific work  

on the rights of the manuscript. 

Thesis for a Doctor’s Degree in Biological Sciences majoring in 03.00.01 

«Radiobiology». National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. 

Kyiv. 2021. 

The dissertation is devoted to the identification of physiological, cellular  

and molecular features of the development of radiation-induced effects in testes, 

germ cells, sperm and secondary oocytes at total and local irradiation of laboratory 

animals, as well as in vitro irradiation of isolated male and female gametes.  

The course of spermatogenesis was assessed on the basis of determining  

the spermatogonia, spermatocytes, spermatids and spermatozoa subpopulation at total 

and local irradiation period (1, 7, 15 and 30 weeks). It was found that among mitotic 

germ cells the most sensitive to local irradiation are A1-spermatogonia and the most 

radioresistant – As-spermatogonia. 

The intensity of desolation, repopulation and regeneration of the testes 

spermatogenic epithelium; the appearance of sperm with morphological damage  

to the head and tail after exposure to ionizing radiation were determined.  

It is established that the delay of repopulation of tortuous seminal tubules with 

increasing dose loads on the testes to 7,0 Gy under local irradiation is due to slowing 

the differentiation of As-spermatogonia and increasing their apoptosis, accompanied 

by the appearance of giant stem cells, as well as by small formation clones (2–4 cells) 

of A-spermatogonia which are capable of reverse transformation into unicellular stem 

clones. 

It has been found that post-regeneration of spermatogenic epithelium occurs  

by repopulation of tortuous seminal tubules according to the scenario, when diploid 

germ cells develop from stem As-spermatogonia and only at later stages – develop  
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of haploid spermatids and spermatozoa. Partial recovery of sperm function  

was confirmed in 30 weeks after total irradiation at doses of 1,0 Gy and 2,0 Gy,  

and moderate oligospermia was observed at 4,0 Gy. The effects of ionizing radiation 

at dose of 7,0 Gy caused long-term azoospermia throughout the postradiation period, 

as indicated by a critically low number of spermatozoids in the testes and epididymis 

which averages 0,72×106 cells, while the control values – average 270106 cells. 

Analysis of the morphological damage spectrum in spermatozoa at local 

irradiation of rats showed that among them were widespread damage to the tails, 

acrosomes, necks and droplets of excess cytoplasm, and doses of 4,0 Gy and 7,0 Gy 

caused the appearance of tailless and acrosomless spermatozoa in 15 weeks  

post-radiation period. After 30 weeks of the postradiation period, spermatozoa with 

excess cytoplasm and conical heads began to dominate. It was also found that total 

irradiation of the rat whole body in doses of 1,0 Gy and 2,0 Gy led to the appearance 

of 20–30 % more morphological defects in sperm that the same doses under local 

irradiation of the testes. 

It has been proved that the generation of both superoxide anion and hydrogen 

peroxide increases in rat spermatozoa with an increase in the dose of local irradiation 

of animals in the range doses 1,0–7,0 Gy, as evidenced stimulation of spermatozoid 

chemiluminescence and NO-production in all postradiation period. Simultaneously, 

thr activation of the enzymatic and non-enzymatic antioxidant system  

of spermatozoa, which was manifested in a decrease of ascorbate and α-tocopherol 

level an average of 30 % when irradiated at doses of 2,0 Gy and 4,0 Gy as well  

as increased enzymatic activity of glutathioneperoxidase, glutathionreductase, 

superoxiddismutase and catalese after irradiation at dose of 4,0 Gy. Analyzing  

the identified effects, we can assume that in the process of reactive oxygen species 

neutralization in spermatozoa under the action of ionizing radiation the first  

is non-enzymatic antioxidant system. 

The role of animals’ semen plasma in the implementation of radiation-induced 

damage to spermatozoa and the preservation of their fertility potential at the total 

irradiation of laboratory rabbits in the dose range of 1,0–7,0 Gy. It was found that 

irradiation at 1,0 Gy doesn’t affect ejaculate volume, viscosity, sperm pH, and sperm 

motility, although their rectilinear velocity increases by 40% relative to control. 

Irradiation in doses 2,0–7,0 Gy leads to dose-dependent suppression of sperm 

motility and linear velocity, as well as a decrease in ejaculate volume, sperm 

concentration and sperm viscosity, and the appearance of damaged cells. At the same 

time, such doses have a destructive effect on spermatozoa acrosomes and  

a depressing effect on the activity of the prostate and seminal vesicles, which was 

manifested in a decrease of the concentration of citrate, L-carnitine, α-tocopherol, 

prostaglandins, zinc ions and fructose, and increased of cAMP and Ca ions level. 

The mechanism of action of ionizing radiation on gametes and germ cells  

of laboratory animals is offered. The correlations between the dose of ionizing 

radiation and the depth of these disorders, which are found in the spermformation 

organs and spermatogenesis-controlling chains of neurohumoral regulation  

in animals, have been elucidated. It was shown that characteristics such as the 

average number of stem cells in the seminal duct, repopulation index, inhibitory 
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concentration in anti-Mullerian hormone, testosterone/estradiol ratio, as well  

as the content of citrate, prostaglandins, acrosine, zinc ions can trigger an information 

biomarkers of radiation damage in the tortuous seminal ducts epithelium  

and restoration of spermproduction function of the gonads and epididymises. 

Key words: ionizing radiation, spermatozoa, germ cells, secondary oocytes, 

molecular mechanisms, local and total irradiation. 
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