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Досліджували якість еякулятів та вміст аскорбінової кислоти і продуктів її 

окиснення в спермі, залежно від віку бугаїв. Встановлено, що для еякулятів бугаїв 

характерні: об’єм – 4,3 ± 0,18 мл, концентрація сперміїв – 0,76 ± 0,09×109 клітин/мл та 

виживання статевих клітин за температури 2–4С – 111,8 ± 10,49 год. За порівняно високих 

середніх величинах значень фізіологічних показників якості еякулятів встановлені значні їх 

коливання, одною з причин яких є вік плідників. Дослідженнями вікової динаміки аскорбінової 

кислоти і продуктів її окиснення встановлено високий вміст аскорбінової кислоти 

(40,6±3,79 мкг/мл) у спермі 4-5-річних бугаїв, а дегідроаскорбінової і дикетогулонової кислот 

у плідників до 4-річного віку (12,5±1,53 мкг/мл). Аналіз відношення аскорбінової кислоти і 

продуктів її окиснення до їх загального вмісту свідчить про зниження дегідроаскорбінової і 

дикетогулонової кислот та підвищення аскорбінової кислоти зі збільшенням віку плідників. 

Кореляційне відношення за віком бугаїв середньої сили: для аскорбінової кислоти – 

позитивне (η = 0,49), а продуктів окиснення – негативне  (η = 0,53). 

Ключові слова: АСКОРБІНОВА КИСЛОТА, ПРОДУКТИ ОКИСНЕННЯ, 

ЕЯКУЛЯТИ, БУГАЇ. 
 

Аскорбінова кислота – широко розповсюджений в живих організмах вітамін. Його 

роль визначається здатністю брати участь у окисно-відновних процесах клітин. Досліджений 

вміст аскорбінової кислоти в сперміях і цільній спермі бугаїв [1], а також вивченні фізико-

хімічні фактори, які впливають на її вміст [2]. При цьому встановлено позитивну кореляцію 

аскорбінової кислоти з початковою рухливістю, концентрацією і кількістю живих сперміїв, 

індексом фруктолізу протягом однієї години інкубування [3] й капацитацією [4]. При 

дослідженні впливу цієї сполуки на якість сперміїв встановлено низький вміст аскорбінової 

кислоти у безплідних самців та виявлено залежність між вмістом вітаміну C та кількістю 

аномальних статевих клітин, рухливістю, аглютинацією та рівнем запліднювальної здатності 

сперміїв [5, 6]. Таким чином, враховуючи важливу роль аскорбінової кислоти для 

запліднювальної здатності сперміїв вивчали вміст даної сполуки у спермі, залежно від віку 

бугаїв. 

Мета досліджень – встановити вміст аскорбінової кислоти у спермі, залежно від віку 

бугаїв. 

Матеріали і методи. Дослідження проведені у Львівському національному 

університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького та ЛНВЦ 
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«Західплемресурси». Сперму бугаїв отримували на штучну вагіну з режимом використання 

плідників: дуплетна садка два рази на тиждень, через дві – три доби. У досліді були 9 бугаїв 

у віці 2-8 років, з яких сформовано 3 вікові групи: до 4-х, 4-5 і понад 6 років – по 3 голови у 

групі. Свіжоотримані еякуляти оцінювали за об’ємом (мл), концентрацією сперміїв             

(109 клітин/мл), кількість живих сперміїв (%), вміст аскорбінової кислоти, 

дегідроаскорбінової і дикетогулонової кислот за методикою А. М. Клімова [7], виживанням 

сперміїв за температури 2 – 4 С до припинення прямолінійного поступального руху (год). 

Статистичний аналіз отриманих результатів проведено за Н. А. Плохинським [8]. 

Результати й обговорення. Свіжоотримані еякуляти бугаїв характеризуються 

об’ємом – 4,3 ± 0,18 мл, концентрацією сперміїв – 0,76 ± 0,09×109 клітин/мл і виживання 

сперміїв за температури 2 – 4С – 111,8 ± 10,49 год (табл. 1).  
Таблиця 1 

 

Фізіологічні показники якості еякулятів бугаїв 
 

Досліджувані показники n M±m CV lim 

Об’єм еякуляту, мл 75 4,3 ± 0,18 35,7 2,0 – 8,0 

Концентрація, 109 клітин/мл 75 0,76 ± 0,09 43,6 0,28 – 1,56 

Виживання за 2 – 4 С, год 141 111,8 ± 10,49 34,1 77,1 – 162,0 

 

За порівняно високих фізіологічних показників якості сперми встановлені значні 

коливання їх величин: еякуляти відрізняються в 4 рази за об’ємом, більше, ніж у 5 разів – за 

концентрацією і в 2 рази – за виживанням сперміїв. Однак, незважаючи на значну різницю 

між мінімальними і максимальними величинами значень, найбільші їх коливання характерні 

для концентрації сперміїв (43,6 %) і менші (34,1-35,7 %) – для об’єму еякуляту і виживання 

статевих клітин. Як відомо, причинами коливань досліджених фізіологічних показників 

якості еякулятів є недотримання умов підготовки самців до отримання сперми, індивідуальні 

особливості, сезон року і вік плідників [9]. Зокрема, аналізом вікової динаміки фізіологічних 

показників якості еякулятів встановлено, що об’єм еякуляту у бугаїв до 4-річного віку – 

3,8±0,40 мл, а у старших, ніж 4 роки – на 0,9 мл (19,2 %) зростає. При цьому, концентрація 

сперміїв до 4 і старше 6-річних плідників однакова (0,88±0,065×109 клітин/мл) і на 

0,10×109 клітин/мл (11,4 %) нижча у 4-5 річних. Виживання сперміїв до 4-річного віку – 

100,7±4,57 год, у 4-5–річних – на 11,9 год (10,6 %) зростає, а у старших 6 років – 

проявляється тенденція до зниження величини значення фізіологічного показника (на 5,2 %; 

106,8±2,26 год).  

Вміст аскорбінової кислоти в спермі бугаїв становить 37,3±6,30 мкг/мл, продуктів її 

окиснення (дегідроаскорбінової і дикетогулонової кислот) – 10,7±2,50 мкг/мл, а загальний 

вміст аскорбінової кислоти з продуктами окиснення – 47,7±3,79 мкг/мл. Аналіз залежності 

вмісту аскорбінової кислоти і продуктів її окиснення від віку плідників свідчить, що високий 

вміст аскорбінової кислоти (40,6±3,79 мкг/мл), характерний для еякулятів 4-5–річних бугаїв 

(табл. 2).  
Таблиця 2 

 

Вміст аскорбінової, дегідроаскорбінової і дикетогулонової кислот 

 у еякулятах бугаїв, залежно від віку, M±m 
 

Вік, 

роки 
n 

Вміст аскорбінової кислоти і продуктів її окиснення, мкг/мл 

Аскорбінова кислота Продукти окиснення Загальний вміст 

старше 6 45 35,6±3,68 7,3±1,06** 42,3±3,49 

4-5 125 40,6±3,79 10,9±1,38* 51,0±3,91 

до 4 111 35,9±3,36 12,5±1,53 47,5±3,39 
 

Примітка: різниця статистично вірогідна *- р<0,05; **- р<0,01 
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Нижчі та однакові величини вмісту аскорбінової кислоти в еякулятах плідників до 4 і 

старше 6 річного віку (36 мкг/мл).  

Вміст дегідроаскорбінової і дикетогулонової кислот у спермі бугаїв молодшого віку 

(до 4 років) високий (12,5±1,53 мкг/мл), у 4-5 річних – на 12,8 % знижується, а у старше 6 

років – нижче від попереднього на 33,1 % (р < 0,05) і вихідного на 41,6 % (р < 0,01). У 

результаті сумарний вміст аскорбінової кислоти з продуктами її окиснення вищий у бугаїв 4-

5 років (51,0±3,91 мкг/мл) і нижчий у плідників до 4 та старше 6 років, відповідно, на 6,9 і 

17,1 %. 

Аналіз відношення аскорбінової кислоти і продуктів її окиснення до їх загального 

вмісту свідчить про зниження вмісту дегідроаскорбінової і дикетогулонової кислот та 

підвищення аскорбінової кислоти зі збільшенням віку плідників (рис.). 

0%
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80%

100%

вік бугаїв: до 4 4-5 старше 6 років

продукти окиснення аскорбінова кислота

 
Рис. Відношення аскорбінової кислоти і продуктів окиснення до загального їх вмісту в еякулятах  

 

Так, у спермі бугаїв до 4 років відношення аскорбінової кислоти і продуктів 

окиснення до їх загального вмісту – 100 : 74,4±2,73 : 27,3±2,53 (%), у віці 4-5 років 

знижується вміст продуктів окиснення на 20,1%, а відновленої форми зростає на 7,7% і у 

старше 6 років становить 100 : 84,3±0,34 : 17,2±1,25 %. Кореляційне відношення за віком 

бугаїв середньої сили: для аскорбінової кислоти – позитивне (η = 0,49), а продуктів 

окиснення – негативне  (η = 0,53). Отже, з віком бугаїв в еякулятах збільшується вміст 

аскорбінової кислоти і зменшується її окиснена форма в загальному їх вмісті. З результатів 

досліджень випливає, що зі зростанням віку бугаїв і, відповідно, збільшенням об’єму 

секретів додаткових статевих залоз (об’єму еякуляту), в їх складі підвищується вміст 

аскорбінової кислоти, що забезпечує вище виживання сперміїв. Отримані результати 

узгоджуються з доведеною позитивною кореляцією між аскорбіновою кислотою в плазмі 

сперми та рухливістю і морфологією сперміїв [10].  
 

В И С Н О В К И 
 

1. Для еякулятів бугаїв характерні: об’єм – 4,3 ± 0,18 мл, концентрація сперміїв – 0,76 

± 0,09×109 клітин/мл і виживання статевих клітин за температури 2–4 С – 111,8 ± 10,49  год. 

2. Вікова динаміка фізіологічних показників якості еякуляту бугаїв характеризується 

вищим об’ємом сперми у старших 4-річного віку, тенденційним зниженням концентрації 

сперміїв і підвищенням  виживання статевих клітин за 2-4 °С.  

3. За загального вмісту аскорбінової кислоти з продуктами окиснення в спермі бугаїв 

47,7±3,79 мкг/мл, вміст аскорбінової кислоти становить 37,3±6,30 мкг/мл і продуктів її 

окиснення – 10,7±2,50 мкг/мл.  

4. З підвищенням віку бугаїв в еякулятах зростає вміст відновленої форми і 

знижується – продуктів окиснення. Кореляційне відношення за віком бугаїв середньої сили: 
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для аскорбінової кислоти – позитивне (η = 0,49), а продуктів окиснення – негативне  (η = 

0,53). 

Перспективи досліджень. Апробувати можливість підвищення фізіологічних 

характеристик і запліднювальної здатності сперміїв шляхом використання в розріджувачі 

еякулятів аскорбінової кислоти. 
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S U M M A R Y 
 

The quality of ejaculates and the content of ascorbic acid and its oxidation products in 

semen, depending on the age of bulls, were studied. It was established that bull ejaculates can be 

characterized by: volume – 4.3 ± 0.18 ml, concentration of spermatozoa – 0.76 ± 0.09×109 cells/ml 

and spermatozoa survival at temperature of 2–4 °C – 111.8 ± 10.49 hours. For relatively high 

average values of physiological quality indicators of ejaculates, significant fluctuations were 

established. One of the reasons for the variability of physiological indicators is the age of the sires. 

In bulls that were more than 4 years old, the volume of ejaculates increased. There was a tendency 

to decrease the concentration of sperm and increase of spermatozoa survival at 2–4 °C. 

As a result, we registered high content of ascorbic acid (40.6±3.79 µg/mg) in the semen of 

4-5 year old bulls, and dehydroascorbic and diketogulonic acids in the sire population up to 4 years 

of age (12.5±1.53 µg/mg). Analysis of the ratio of ascorbic acid and its oxidation products to their 

general content indicates a decrease in dehydroascorbic and diketogulonic acids and an increase in 

ascorbic acid with increase of sire age. Correlation relation by age of bulls is middle-strength: 

referring to ascorbic acid – positive (η = 0.49), and considering oxidation products – negative (η = 

0.53). 

Keywords: ASCORBIC ACID, OXIDATION PRODUCTS, EJACULATES, BULLS. 
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А Н Н О Т А Ц И Я 
 

Исследовали качество эякулятов и содержание аскорбиновой кислоты и продуктов ее 

окисления в сперме в зависимости от возраста быков. Установлено, что для эякулятов быков 

характерны: объем - 4,3 ± 0,18 мл, концентрация спермиев - 0,76 ± 0,09 × 109 клеток / мл и 

выживание половых клеток при температуре 2-4 °С - 111, 8 ± 10,49 ч. При сравнительно 

высоких средних величинах значений физиологических показателей качества эякулятов 

установлены значительные их колебания, одной из причин которых является возраст 

производителей.  

Исследованиями возрастной динамики аскорбиновой кислоты и продуктов ее 

окисления установлено высокое содержание аскорбиновой кислоты (40,6 ± 3,79 мкг/мл) в 

сперме 4-5-летних быков, а дегидроаскорбиновой и дикетогулоновой кислот в 

производителей до 4 летнего возраста (12,5 ± 1,53 мкг/мл). Анализ отношения аскорбиновой 

кислоты и продуктов ее окисления к их общему содержанию свидетельствует о снижении 

дегидроаскорбиновой и дикетогулоновой кислот и повышение аскорбиновой кислоты с 

увеличением возраста производителей. Корреляционное отношение по возрасту быков 

средней силы: для аскорбиновой кислоты - положительное (η = 0,49), а продуктов окисления 

- отрицательное (η = 0,53). 

Ключевые слова: АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА, ПРОДУКТЫ ОКИСЛЕНИЯ, 

ЭЯКУЛЯТ, БЫКИ. 
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