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РЕФЕРАТ 

Конкурсна робота на тему «Ефективність кріоконсервування сперми 

баранів східно-фризької породи у різні періоди статевої активності» викладена 

на 39 сторінках, містить 9 таблиць, 6 фотографій і 4 рисунки. Список 

використаної літератури становить 52 джерела. 

Метою роботи було дослідити якісні показники сперміїв баранів східно-

фризької породи у різні періоди статевої активності за використання 

розріджувачів для кріоконсервування сперми з яєчним жовтком чи соєвим 

лецитином. 

Встановлено, що об'єм і концентрація свіжої сперми баранів східно-

фризької породи змінюються залежно від сезону і є найвищими восени в період 

скорочення дня, а найнижчими – навесні, коли день довший. Сперма відібрана і 

заморожена восени після відтавання характеризується кращою (p≤0,01) 

рухливістю та кінетичними показниками сперміїв, виживанням і цілісністю 

клітинної мембрани порівняно зі спермою, кріоконсервованою навесні. 

Використання розріджувача Triladyl з яєчним жовтком забезпечило вищу 

активність сперміїв після еквілібрації на 4,8 % та після розморожування на 5,8 

% порівняно з розріджувачем AndroMed, який містить соєвий лецитин. 

Водночас функціональність плазматичних мембран і виживання сперміїв, 

розріджених середовищем AndroMed®, були вищими відповідно на 7,9 та 4,0 % 

порівняно з середовищем з яєчним жовтком. 

Використання як яєчного жовтка, так і соєвого лецитину у складі 

середовищ для кріоконсервування сперми баранів східно-фризької породи 

проявило задовільну захисну дію на спермії та забезпечили високу якість 

деконсервованої сперми. Розріджувач Triladyl краще (p≤0,05) захищає 

мембрану сперміїв від негативних ефектів кріоконсервації, ніж AndroMed як у 

сезон, так і поза сезоном розмноження. 
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ВСТУП 

Останнім часом в Україні стало популярним розведення 

найпродуктивнішої молочної породи овець – східно-фризької. Для успішного 

розведення овець цієї породи необхідно використовувати сучасні 

біотехнологічні методи відтворення, одним з яких є штучне осіменіння. В 

організації відтворення овець важливе значення має штучне осіменіння з 

використанням сперми видатних баранів, які є носіями генетичного впливу на 

породні, продуктивні та технологічні якості стад. [1-5]. 

Незважаючи на те, що сперматогенез у баранів за належних умов 

утримання і збалансованої годівлі, здійснюється безперервно, чисельні 

дослідження та практичні спостереження вказують, що сезонні кліматичні 

чинники призводять до зниження статевої активності й погіршення кількісних і 

якісних показників спермопродуктивності у плідників. [6-9].  

Розріджувачі, які використовують для кріоконсервування сперми, 

захищають спермії від теплового удару, зберігаючи рухливість і фертильність, 

сприяючи стабілізації плазматичних мембран та забезпечують енергією 

субстрати. [10-15]. Незважаючи на хороші показники запліднення сперміїв за 

використання розріджувачів з яєчним жовтком або молоком, ці компоненти 

представляють собою ризик забруднення, якщо у свіжому продукті присутні 

мікроорганізми, такі як бактерії та грибки, які можуть виділяти ендотоксини, 

що знижують здатність сперміїв до запліднення [16, 17]. Тому останнім часом 

почали використовувати розріджувачі, вільні від тваринного білка. Ефективною 

альтернативою заміни компонентів тваринного походження в розріджувачах 

для заморожування сперми є соєвий лецитин, фосфоліпід, основний компонент 

фосфатної фракції яєчного жовтка та сої [18-21]. 

У зв'язку з вищевказаним актуальними є дослідження якості сперми 

баранів у різні періоди статевої активності, а також порівняльна характеристика 

кріозахисної дії яєчного жовтка та соєвого лецитину у складі розріджувачів 

сперми залежно від тривалості світлового дня.   
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МЕТА І ЗАВДАННЯ 

Метою роботи було дослідити якісні показники сперміїв баранів східно-

фризької породи у різні періоди статевої активності за використання 

розріджувачів для кріоконсервування сперми з яєчним жовтком чи соєвим 

лецитином. 

Для вирішення мети були поставлені такі завдання: 

 вивчити якість еякулятів баранів, отриманих у різні періоди статевої 

активності; 

 дослідити активність та виживання сперміїв після розморожування 

залежно від розріджувача та періоду статевої активності; 

 з’ясувати кінетичні показники сперміїв розмороженої сперми залежно від 

розріджувача та періоду статевої активності; 

 вивчити вплив яєчного жовтка та соєвого лецитину у складі розріджувача 

та періоду статевої активності на цілісність плазматичних мембран 

сперміїв після розморожування; 

 провести економічну оцінку використання яєчного жовтка та соєвого 

лецитину у складі розріджувача сперми баранів у різні періоди статевої 

активності.  
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РОЗДІЛ І 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

Минуло понад 60 років з моменту революційного відкриття, яким було 

використання гліцерину для заморожування сперми [22, 23]. З цієї події в 

короткий термін було поширено штучне осіменіння кріоконсервованою 

спермою, витіснено практично повністю природне парування в окремих видах 

племінних тварин, що сприяло підвищенню ефективності тваринництва [24, 

25]. Осіменіння стало одним із стовпів сучасного тваринництва. Успіх 

осіменіння залежить від багатьох чинників, включаючи якість сперми до і після 

заморожування. Водночас вплив сезону на якість сперми, підданої 

криоконсервації у видів тварин, що характеризується сезонними змінами 

репродуктивної активності протягом року, є значною [26-28]. 

1.1. Вплив різних чинників на якість сперми баранів. 

1.1.1. Залежність статевої активності баранів від тривалості 

світлового дня.  

Вівці відносять до тварин, в яких сексуальна активність схильна до 

сезонних змін, і її пік припадає на період укорочення дня. Тільки в асезонних 

порід можуть відбуватися цикли протягом усього року. Головним 

гормональним фактором, що визначає виникнення сезону розмноження і 

періоду статевого відпочинку, є мелатонін, який синтезується і виділяється 

шишковидною залозою лише вночі. 

Під час подовження дня зменшення секреції мелатоніну зумовлює 

зниження активності гонад, а при скороченні дня вони демонструють 

підвищену активність поряд із збільшенням секреції мелатоніну. У тварин 

короткого дня, якими є вівці, цей гормон виконує гонадотропну стимуляцію 

гіпоталамуса, щоб виділяти гонадоліберин (Гн-РГ), який, у свою чергу, 

стимулює гіпофіз до виділення фолікулостимулючого (ФСГ) і лютеїнізуючого 
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(ЛГ) гормонів. Ці гормони регулюють ріст фолікулів яєчників (ФСГ) та 

овуляцію (ЛГ) у самок, а у самців – процес сперматогенезу (ФСГ) і секреції 

тестостерону (ЛГ) [29]. Таким чином, світло, яке зазвичай вважається 

стимулятором репродуктивних процесів у тварин, у овець інгібує ці процеси 

[30]. 

На відміну від вівцематок, барани є сексуально активними і плідними 

впродовж усього року. Однак тривалість дня впливає на лібідо баранів та якість 

виробленої сперми. Припускаючи, що довжина дня визначає якість сперми, 

можна прогнозувати, що це також впливає на придатність сперми для 

кріоконсервування та осіменіння. Такі припущення спонукали багатьох вчених 

намагатися досліджувати вплив фотоперіоду на параметри сперми баранів та 

інші аспекти запліднювальної здатності сперміїв впродовж року. 

Відсоткове співвідношення ваги сім’яників баранів до маси їх тіла є 

найвищим у порівнянні з самцями інших видів сільськогосподарських тварин. 

Один сім’яник важить 150-300 г, і обидва можуть важити до 600 г [31]. Багато 

дослідників спостерігали сезонні коливання розмірів сім’яників у дорослих 

баранів залежно від тривалості дня та сезону. Крім того, D.R. Lindsay et al. 

(1984) утримували баранів під штучним освітленням впродовж 6 місяців. Як 

об'єм, так і діаметр сім’яників зменшилися в баранів, що перебували в умовах 

тривалого дня (16 годин світла), тоді як вони збільшилися в баранів, що 

витримувалися в умовах короткого дня (8 годин світла) [32]. M. Avdi та ін. 

(2004) у своїх дослідженнях показали, що обсяг сім’яників баранів піддається 

сезонним змінам впродовж року [33]. У досліджуваних ними породах баранів 

Chios i Serres найменший об’єм сім’яників спостерігався наприкінці зими та 

ранньою весною (лютий-березень), тобто в той час, коли день був 

пролонгований. Однак, збільшення цього показника спостерігалося у баранів 

Chios з травня до вересня, а в Serres – з липня до вересня. Найбільший об’єм 

сім’яників був в обох порід у липні та серпні, тобто в період, коли день 

скорочувався. У дослідженні J.J. Dufour та співавт. (1984) період року та 
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довжина дня мали значний вплив на розмір сім’яників та їх гормональну 

активність [34]. Найменший діаметр сім’яників спостерігався в травні та червні, 

тобто в період, коли день був подовжений, а найвищий – у серпні та вересні, 

коли день скорочувався. Крім того, рівень тестостерону в крові підлягав 

сезонним змінам впродовж року і був найнижчим у період з березня до червня, 

а найвищим – в сезон розмноження (у жовтні та листопаді) [34]. 

Багато дослідників підтвердили виникнення сезонних змін рівня гормонів 

в крові, що регулюють репродуктивні процеси барана під впливом змінної 

довжини дня. У дослідженнях M.J. D'Occhio та співавт. (1984) діаметр 

сім’яників та концентрація ФСГ, ЛГ та тестостерону в крові підвищувалися в 

баранів, яких утримували в умовах короткого дня (8 годин світла, 16 годин 

темноти) і зменшувалися в баранів, що перебували у тривалому денному стані 

(16 годин світла, 8 годин темноти) [35]. G.A. Lincoln et al. (1990) спостерігали 

найнижчий діаметр сім’яників, вміст ФСГ і тестостерону в крові баранів 

навесні (березень-травень), тобто, коли день був подовжений. З іншого боку, 

найвищі значення для цих параметрів спостерігалися восени (вересень-

жовтень), тобто в період скорочення дня [36]. 

1.1.2. Залежність сперми баранів від фізіологічних і екологічних 

чинників.  

Якість сперми барана залежить від багатьох фізіологічних та екологічних 

факторів, які змінюються залежно від сезону та довжини дня у порівнянні з 

довжиною ночі впродовж доби. 

Як відомо, спермії утворюються в звивистих сім’яних канальцях у 

процесі сперматогенезу. B.D. Schanbacher i J.J. Ford (1979) показали, що 

інтенсивність процесу сперматогенезу залежить від довжини дня. У баранів, 

яких утримували в умовах штучно скороченого дня, кількість сперматид 

всередині сім’яних канальців (p≤0,01), а також добова продукція сперміїв 

(p≤0,05) та запас сперміїв придатка (p≤0,05) були більшими, ніж у випадку 



  9

 

перебування баранів в умовах штучно подовженого дня. Діаметр сім’яних 

канальців був також більшим у баранів за умов скороченого дня [37]. 

Перш, ніж спермії досягають епідидимуса, в якому вони дозрівають, їхнім 

середовищем є сім’яна рідина. Вона характеризується високою концентрацією 

інозитолу, що забезпечує правильний осмотичний тиск, і вільних амінокислот, 

особливо глутамінової кислоти. Вміст білка в ядрі невеликий, а глюкоза та 

фруктоза взагалі не зустрічаються [38]. Водночас J.L. Dacheux і ін. (1981), 

відбираючи сім’яну рідину за допомогою пункції в романівських баранів 

(асезонна порода), спостерігали, що впродовж року швидкість потоку рідини в 

сім’янику (мл / год) і концентрація сперміїв у ній суттєво не змінюється [39]. 

Однак, у баранів породи Іль-де-Франс, яка характеризується сезонністю 

розмноження, швидкість потоку рідини і концентрація сперміїв під час 

парувального сезону (липень-грудень) були значно вищими, ніж поза сезоном 

(січень-червень). Найнижча швидкість потоку сім’яної рідини у баранів цієї 

породи спостерігалася в лютому та березні, а найвища – у вересні. Найвища 

концентрація сперміїв була зафіксована у жовтні та листопаді, а найнижча – у 

березні та квітні. У баранів обох порід щоденне виробництво сперми було 

значно вище в сезоні розмноження. Дослідженнями показано, що активність 

сім’яників у баранів змінюється протягом усього року і досягає найвищого 

рівня під час сезону розмноження, однак вплив сезону в різній мірі залежить від 

породи. 

1.1.3. Вплив плазми сперми на сезонні зміни якості сперми баранів. 

Наступним чинником, що впливає на сезонні зміни якості сперми, є 

плазма. Плазма сперми є сумішшю секретів додаткових статевих залоз, що є 

основним джерелом субстратів для метаболізму і руху сперміїв [38]. Найбільш 

розвинутими додатковими залозами барана є міхурцеві залози. Вони мають 

круглу форму, довжиною майже 5 см, шириною 2-3 см та товщиною 1,2-2 см 

[31]. Проте, секреція міхурцевих залоз становить тільки 10-20% від об’єму 

еякуляту барана, тоді як 50-60% від об’єму еякуляту ставить секреція придатка. 
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Основними компонентами секрету міхурцевих залоз є фруктоза та лимонна 

кислота [38]. Фруктоза становить приблизно 90% від загальної кількості цукрів, 

присутніх у спермі [40] і є основним субстратом енергетичного обміну сперми 

в її анаеробному метаболізмі. Лимонна кислота діє як основний буфер сперми, 

вона також бере участь у зв'язуванні іонів Цинку та Кальцію. Однак, як 

субстрат в обміні сперми, лимонна кислота споживається у дуже невеликих 

кількостях. Обидві сполуки синтезуються під контролем тестостерону, тому їх 

вміст у плазмі може бути показником андрогенної активності сім’яників [38]. 

P.T. Cupps та ін. (1960) показують, що вміст фруктози та лимонної кислоти 

змінюється протягом року [41]. У досліджуваних ними баранів найбільша 

концентрація фруктози спостерігалася в серпні та вересні, а високий рівень 

цього цукру відзначався у жовтні та листопаді. Найменший вміст цього 

компоненту був зафіксований у квітні. Лимонна кислота досягла найбільшої 

концентрації в листопаді та грудні, а найнижчої – у січні та березні. 

Представлені результати показують, що вміст обох сполук був найвищим в 

найкоротший день, а найнижчим, коли день був довшим [41]. Оскільки 

концентрація фруктози та лимонної кислоти в плазмі сперми не є постійною і 

змінюється впродовж року, вміст цих компонентів може розглядатися як 

показники сезонних змін якості сперми барана [42]. 

Вплив температури та тривалості дня шляхом модифікування його 

довжини у штучних умовах освітлення на якість сперми барана була 

досліджена G. Colas (1979), який утримував баранів за постійної температури 

впродовж року під штучним освітленням, імітуючи природні зміни довжини 

дня. Хоча рухливість сперміїв упродовж всього періоду досліджень залишалася 

на такому ж рівні, відсоток ненормальних сперміїв (в основному дистальні 

цитоплазматичні краплі і ненормальні хвостики) був найвищим, коли день був 

подовжений, а найменший – у скорочені дні. Водночас, плодючість і 

багатоплідність вівцематок, осіменених спермою, взятою в період скорочення 
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дня, була вищою, ніж спермою, яка була отримана під час продовженого дня 

[43]. 

 

 

1.1.4. Вплив заморожування сперми баранів на її якість після 

відтавання. 

Крім тривалості дня на якість сперми після відтавання і, отже, на його 

придатність для осіменіння впливає на ряд інших чинників. Найважливішими з 

них є: 

- метод і техніка заморожування, 

- види використовуваних розріджувачів, 

- ступінь розведення, 

- концентрація гліцерину, 

- швидкість охолодження та температура заморожування [40]. 

Процес кріоконсервування негативно впливає на сперму, викликаючи 

структурні, біохімічні та функціональні пошкодження сперміїв [44]. Хоча 

близько 40-60% сперміїв зберігає свою мобільність після відтавання, лише у 20-

30% з них не виявляють ніякого біологічного ушкодження [45]. Найбільш 

сприйнятливими до пошкоджень у процесі кріоконсервації структурами 

спермія є клітинна мембрана, акросомальна мембрана та акросома [46]. 

Найбільше пошкоджень клітинних мембран відбувається під час 

заморожування та відтавання у діапазоні від -15 до -60°С [47]. Під час 

заморожування утворюються кристали льоду, переважно в позаклітинному 

просторі. Під час їх утворення солі, що містяться в позаклітинній рідині, 

накопичуються в залишковій охолодженій воді, викликаючи збільшення 

осмотичного тиску вздовж клітинної мембрани, внаслідок чого вода 

пропускається через клітини шляхом дифузії, що, як наслідок, призводить до їх 

зневоднення. Клітини потрапляють у «пастку» в каналах з незамерзаючим 
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розчином між кристалами льоду. Внаслідок дегідратації клітин відбуваються 

структурні зміни в структурі клітинної мембрани, що спричиняє її надмірну 

проникність. Занадто малі розміри каналів між кристалами призводять до того, 

що клітини в них не вміщаються. Це призводить до деформації клітин і, як 

наслідок, пошкодження клітинної мембрани [47]. Кристали льоду утворюються 

також і всередині клітин, що також призводить до їх пошкодження [48]. 

Проте не тільки заморожування, але й усі процеси, яким сперма 

піддається під час кріоконсервації, а отже, розрідження, охолодження та 

відтавання викликають пошкодження сперміїв [49]. У процесі розрідження та 

охолодження сперміїв відбувається 50% всіх їх пошкоджень, тому необхідно 

дотримуватися відповідних процедур на кожному етапі процесу 

кріоконсервування сперми баранів [50].  

З наведеного аналізу джерел літератури випливає, що, незважаючи на 

велику кількість досліджень із захисту сперміїв при кріоконсервуванні, 

результати експериментів вельми суперечливі, що вимагає поглиблених 

досліджень з метою пошуку більш ефективних речовин і сполук для захисту 

сперміїв при глибокому заморожуванні. 

Проблема ефективного заморожування сперми баранів як і раніше 

залишається відкритою і вимагає подальших досліджень у цій галузі. Тому, 

серед іншого, порівняння придатності розріджувачів для кріоконсервування 

сперми баранів протягом періоду подовження або скорочення дня, головним 

інгредієнтом якого є яєчний жовток або соєвий лецитин, а також визначення 

того, який з цих застосованих розріджувачів краще захищає біологічні 

параметри сперми в процесі кріоконсервації, може ще більше пролити світло на 

кріобіологію сперми баранів у сезон розмноження і за його межами. 

  



  13

 

РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Дослідження проводили у ФОП «Когут Б.М.» Городоцького району 

Львівської області. 

Матеріалом для дослідження була сперма, отримана від шістьох баранів 

східно-фризької породи віком 2,5-3 роки. Тварини утримували у вівчарні. 

Влітку їх випасали на пасовищах, а в осінньо-зимовий період їм згодовували 

силос, сіно та 0,5 кг вівса на голову на добу. Сперму відбирали і 

кріоконсервовували у два періоди статевої активності: 

Період І – між весняним рівноденням (21 березня) та літнім 

сонцестоянням (22 червня), тобто саме в той час, коли день постійно зростає 

(період фізіологічного анеструсу); 

Період ІІ – між осіннім рівноденням (22 вересня) та зимовим 

сонцестоянням (22 грудня), тобто в той час, коли день постійно скорочується 

(сезон статевої активності). 

Від кожного барана було отримано по вісім еякулятів у перший період і 

аналогічну кількість у другий період. Загалом для досліджень було відібрано 96 

еякулятів. Сперму відбирали на штучну вагіну німецької фірми Minitüb. Після 

взяття сперми оцінювали її якісні характеристики, а потім розбавляли. Оцінка 

свіжої сперми включала вимірювання об'єму еякуляту, оцінку прямолінійно 

поступального руху та динамічні показники руху сперміїв, а також визначали 

концентрацію сперміїв в 1 мл сперми. Після оцінки кожний еякулят був 

розділений на дві рівні частини. Першу частину розріджували середовищем 

Triladyl® німецької фірми Minitüb (з яєчним жовтком), другу – середовищем 

Andromed® цієї ж фірми (з соєвим лецитином). 

Triladyl®  – це стерильний концентрат з необхідністю додавання яєчного 

жовтка для заморожування сперми бугаїв за одноетапним протоколом. До 

складу входять: TRIS, лимонна кислота, цукор, буфери, гліцерин, антибіотики 

(тилозин, гентамицин, спектиноміцин, лінкоміцин) та ультра чиста вода. 
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Готове середовище складається з: 

• однієї частини концентрату середовища TRILADYL, 

• трьох частин деіонізованої води, 

• однієї частини яєчного жовтка. 

Тобто середовище для заморожування сперми баранів містить 20% 

яєчного жовтка. 

1. Для приготування середовища у мірну пробірку чи циліндр наливали 

одну частину концентрату середовища TRILADYL, додавали три частини 

деіонізованої води і добре збовтували. Такий розчин можна зберігати за 

температури 5ºС впродовж одного тижня. 

2. Одну частину жовтка вливали у мірний циліндр і легко й обережно по 

стінці доливали чотири частини приготованого розчину концентрату 

середовища TRILADYL з деіонізованою водою. Добре збовтували. Перед 

використанням, розріджувач фільтрували за допомогою стерильної 

фільтрувальної воронки або стерильної марлі. 

AndroMed® – це середовище, що не містить продуктів тваринного 

походження і, зокрема, яєчного жовтка. До складу входять: TRIS, фосфоліпіди, 

лимонна кислота, цукор, антиоксиданти, буфери, гліцерин, особливо чиста вода 

і антибіотики (тилозин, гентаміцин, спектиноміцин, лінкоміцин). Готове 

середовище складається з: 

• однієї частини концентрату середовища AndroMed, 

• чотирьох частин деіонізованої води. 

Щоб забезпечити оптимальні властивості AndroMed® для збереження 

сперми, необхідну кількість води додавали до концентрату, а не навпаки.  

Після збору сперми еякулят витримували у водяній бані за температури 

від +28°С до +32°С. Після макроскопічної та мікроскопічної оцінки сперму 

розріджували приблизно 1: 1 у флаконі для збору, акуратно і повільно додавши 

приготоване середовище Triladyl® або AndroMed®.  

Примечание [МШ1]:  

Примечание [МШ2]:  



  15

 

Після розрахунку загального об’єму середовища переливали сперму в 

інший, більший, заздалегідь підігрітий флакон і додавали решту розріджувача. 

Обережно збовтували його 2-3 рази, щоб отримати ідеальне змішування сперми 

та середовища. Важливо, щоб сперма, розріджувач і скляний посуд завжди 

були в однаковій температурі для уникнення температурного шоку. Сперма не 

повинна залишатися на водяній бані довше 10 хвилин. Після оцінки еякулят 

пасивно охолоджується до кімнатної температури (+ 20°C / + 23°C). 

Сперму наповнювали у соломинки (пайєти) об’ємом 0,25 мл автоматично 

на обладнанні німецької фірми Minitüb за кімнатної температури (див. Додатки, 

фото 1). У кожній пайєті було 100 млн сперміїв. 

Після фасування соломинки еквілібрували за температури +5°C (у 

холодильнику) впродовж 2,5 годин. 

Заморожування соломинок проводили на спеціальних стійках в парах 

рідкого азоту на відстані 4 см над рівнем рідкого азоту за температури -120°C 

(див. Додатки, фото 2). Процес заморожування соломинок тривав 7 хвилин 

після чого їх опускали в рідкий азот (-196°C), фасували в гоблети і переносили 

в посудину Дьюара. 

Розморожування сперми і її оцінка після відтавання 

Соломинки зі спермою розморожували у водяній бані за температури 

38°С впродовж 15 секунд. Після цього соломинки виймали з води та 

висушували паперовими серветками. З кожного еякуляту шість соломинок (по 

3 у кожному середовищі) розморожували для аналізу, оцінюючи рухливість 

сперміїв, їх виживання, кінетичні показники сперміїв (CASA-аналіз) та 

функціональність плазматичних мембран (тест гіпоосмотичного набрякання 

сперміїв). Всього було протестовано 142 соломинки. 

Для визначення активності сперміїв кнурів краплю сперми наносили на 

попередньо підігріте предметне скло, накривали покривним скельцем і 

досліджували на підігрівному столику за температури 37 °С вмонтованому в 

мікроскоп. Аналіз проводили методом фазово-контрастної мікроскопії на 
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мікроскопі МБИ-15-2 (ЛОМО, СРСР) при збільшенні ×400. Суб’єктивну 

рухливість визначали (оцінювали не менше трьох полів зору) і виражали у 

відсотках рухливих сперміїв (незалежно від характеру руху) від загальної 

кількості. Активність сперміїв виражали у відсотках сперміїв з прямолінійним 

поступальним рухом від загальної кількості. 

Кінетичні показники якості сперміїв баранів визначали за допомогою 

комп’ютерного аналізу за системою CASA (Sperm Vision, Minitube, Німеччина), 

що проводився у Львівському НВЦ “Західплемресурси”, який дає можливість 

проводити об’єктивну оцінку характеру руху сперміїв [51]. Автоматичним 

дозатором після розморожування відбирали 20 мкл сперми і поміщали в камеру 

Leja (IMV, Aigle, Франція), яка попередньо була підігріта до 37 °C. 

Дослідження рухливості деконсервованих сперміїв проводили під мікроскопом 

Оlympus (Японія), методом позитивного фазового контрасту, за збільшення × 

200. П’ять полів зору було вибрано на поверхні камери і вираховували середній 

результат. Швидкість камери налаштовували на 20 кадрів в секунду. Об’єкти, 

розміщені в камері, розпізнавались як спермії за розмірами і яскравістю (див. 

Додатки, фото 3).  

За допомогою системи Sperm Vision проводили вимірювання наступних 

параметрів руху сперми: ТМ – загальна рухливість (%); VCL – криволінійна 

швидкість (швидкість руху сперміїв по кривій лінії виражена в мм/с), яка 

характеризує відстань, що проходить спермій вздовж свого маршруту і 

вираховується діленням суми відстаней, що пройшов спермій на час, 

витрачений на дану відстань (мкм/с); VSL – швидкість прямолінійного руху 

головки спермія уздовж прямого відрізка між початковою і кінцевою точками 

траєкторії (мкм/с); VAP – швидкість просування головки спермія по середній 

траєкторії руху (мкм/с); ALH – середнє бокове відхилення головки, амплітуда 

латерального руху зсуву головки спермія від середньої траєкторії руху (мкм); 

LIN – ступінь лінійності (VSL / VCL – %); STR – ступінь прямолінійності руху 

сперміїв (VSL / VAP – %); BCF – частота коливального руху (рис. 2.1). 



 

 

Рис. 2.1. Схематичне зображення кінетичних параметрів руху спермія
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програмою Microsoft Office Excel, за допомогою комп'ютера IBM PC Pentium III 



  18

 

в середовищі Windows 2000. Обчислювали стандартні статистичні показники: 

середнє арифметичне (М), його стандартну похибку (m). Статистичну 

вірогідність різниці між середніми показниками визначали за допомогою 

довірчого рівня (Р) за таблицею, базуючись на обрахованому стандартному 

відхиленні (t ― критерій Стьюдента–Фішера). Різницю між значеннями 

середніх величин вважали статистично вірогідною при *―р<0,05; ** ―р<0,01; 

*** ― р<0,001. 
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РОЗДІЛ З  

РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

3.1. Якість еякулятів баранів східно-фризької породи, отриманих у 

різні періоди статевої активності. 

Еякуляти баранів східно-фризької породи, відібрані під час статевого 

спокою характеризувалися середнім об’ємом – 1,4±0,60 мл, а отримані під час 

парувального сезону – 1,7±0,43 мл, що на 21,4 % (P<0,05) більше (табл. 3.1). 

Слід відзначити, індивідуальний вплив барана на об’єм еякуляту залежно від 

того сезону, в якому була відібрана сперма, теж дуже значний (P<0,01).  

Таблиця 3.1 

Показники свіжої сперми баранів у період статевого спокою І (весна) 

і парувальний сезон ІІ (осінь), M±m 

Період Об’єм, мл Активність, % Концентрація, 

млрд/мл 

І 1,4±0,60  73,3±3,87 2,73±0,64 

ІІ 1,7±0,43*  81,4±5,87 3,20±0,49** 

Примітка. У цій і наступній таблицях * – P <0,05, ** – P <0,01 – вірогідні 

різниці показників між періодами статевої активності 

Найвищий відсоток сперміїв з прямолінійно-поступальним рухом 

виявлено у спермі баранів, отриманій у парувальний сезон 81,4±11,87 %, a 

найнижчий 73,3±13,87 % – в еякулятах періоду статевого спокою. Різниця між 

періодами статевої активності становила 8,1 % і не була вірогідною (Р>0,05). 

Найвища концентрація сперміїв – 3,20±0,49 млрд/мл спостерігалась в 

еякулятах сезону розмноження (восени). Водночас найменшу концентрацію 

2,73±0,64 млрд/мл виявлено у весняних еякулятах, тобто в період статевого 

спокою. Відмінності в концентрації сперміїв у еякулятах баранів між 

досліджуваними періодами були дуже значними (Р<0,01). Концентрація 

сперміїв в еякуляті між баранами теж значно відрізнялася (Р<0,05). 



 

 

Аналізуючи еякуляти

парувальний сезон, встановлено

Andromed і Triladyl активність сперміїв була практично однаковою 

81,3±4,37 і 81,4±5,87 % (рис. 3.1). Після еквілібрації

дещо знизилася, але розбіжність була в межах похибки

розріджувача Andromed 79,5±2,07

Рис. 3.1. Активність сперміїв баранів східно

парувальний сезон

У період статевого спокою активність сперміїв після розрідження 

середовищами Andromed і Triladyl 

73,4±3,87 і 72,3±3,67 % (рис. 3.

2,0 % і становила за використання розріджувача 

Triladyl – 70,3±3,23 %. 
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встановлено, що після розрідження середовищами

активність сперміїв була практично однаковою 

% (рис. 3.1). Після еквілібрації сперми активність сперміїв 

дещо знизилася, але розбіжність була в межах похибки

Andromed 79,5±2,07 %, а Triladyl – 80,3±2,31 %.

Активність сперміїв баранів східно-фризької породи у 

парувальний сезон 

вого спокою активність сперміїв після розрідження 

середовищами Andromed і Triladyl теж була практично однаковою 

% (рис. 3.2). Після еквілібрації вона знизилася на 3,3 і 

використання розріджувача Andromed 70,1±3,55 %, а 

після розрідження після еквілібрації
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20

фризької породи, отримані в 

, що після розрідження середовищами 

активність сперміїв була практично однаковою – відповідно 

сперми активність сперміїв 

дещо знизилася, але розбіжність була в межах похибки: за використання 

%. 

 

фризької породи у 

вого спокою активність сперміїв після розрідження 

була практично однаковою – відповідно 

Після еквілібрації вона знизилася на 3,3 і 

Andromed 70,1±3,55 %, а 

після еквілібрації



 

 

Рис. 3.2. Активність сперміїв баранів східно

статевого спокою

Таким чином, у процесі підготовки 

породи до кріоконсервування

однакову величину як у парувальний сезон, так і в період статевого спокою з 

незначною перевагою за використання 

яєчний жовток. 

 

3.2. Активність та виживання сперміїв

залежно від розріджувача та періоду статевої активності

Після розморожування 

найбільший відсоток сперм

спостерігали у спермі, 
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Активність сперміїв баранів східно-фризької породи у п

статевого спокою 

у процесі підготовки сперми баранів східно

до кріоконсервування активність сперміїв знижує

однакову величину як у парувальний сезон, так і в період статевого спокою з 

незначною перевагою за використання розріджувача Triladyl

. Активність та виживання сперміїв після розморожування 

залежно від розріджувача та періоду статевої активності

ісля розморожування сперми баранів східно

айбільший відсоток сперміїв з прямолінійно-поступальним

 замороженій під час сезону розмноження

Сперма, заморожена у період статевого спокою (навесні), характеризувалася 

% активністю сперміїв. Відмінності в 

вірогідними (Р<0,05-0,01). Водночас суттєвої р

активності сперміїв залежно від середовища для кріоконсервування сперми не 

виявлено як у парувальний сезон, так і в період статевого спокою.
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AndroMed Triladyl

21

 

фризької породи у період 

сперми баранів східно-фризької 

активність сперміїв знижується приблизно на 

однакову величину як у парувальний сезон, так і в період статевого спокою з 

розріджувача Triladyl, що містить 

після розморожування 

залежно від розріджувача та періоду статевої активності. 

сперми баранів східно-фризької породи 

поступальним рухом 53,1-55,2% 

під час сезону розмноження (табл. 3.2). 

Сперма, заморожена у період статевого спокою (навесні), характеризувалася 

Відмінності в активності сперміїв 

Водночас суттєвої різниці 

активності сперміїв залежно від середовища для кріоконсервування сперми не 

виявлено як у парувальний сезон, так і в період статевого спокою. 
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Активність сперміїв після розморожування, %

Період 

Статевого спокою 

Парувальний 

Розрахувавши співвідношення активності сперміїв баранів після 

розморожування до їх активності після розрідження, встановлено, що стійкість 

сперміїв до заморожування

використання розріджувача 

на 5,0 % порівняно з парувальним сезоном (рис. 3.3).

Рис. 3.3. Стійкість сперміїв

статевої активності
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Активність сперміїв після розморожування, %

AndroMed 

41,7±1,27 

55,2±1,03** 

Розрахувавши співвідношення активності сперміїв баранів після 

розморожування до їх активності після розрідження, встановлено, що стійкість 

сперміїв до заморожування у період статевого спокою була нижчою за 

розріджувача AndroMed на 11,1 %, а середовища 

% порівняно з парувальним сезоном (рис. 3.3). 

Стійкість сперміїв баранів до заморожування у різні періоди 

статевої активності 

Водночас встановлено, що стійкість сперміїв до заморожування 

за використання розріджувача з яєчним жовтком

статевого спокою була вищою на 3,8 %, а в парувальний

період статевого спокою парувальний сезон

AndroMed Triladyl
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Таблиця 3.2 

Активність сперміїв після розморожування, %, M±m 

Triladyl  

43,5±0,95 

53,1±1,13* 

Розрахувавши співвідношення активності сперміїв баранів після 

розморожування до їх активності після розрідження, встановлено, що стійкість 

у період статевого спокою була нижчою за 

%, а середовища Triladyl – лише 

 

баранів до заморожування у різні періоди 

стійкість сперміїв до заморожування за 

з яєчним жовтком Triladyl у період 

%, а в парувальний сезон навпаки – 

парувальний сезон
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нижчою на 2,7 %, ніж за використання розріджувача з соєвим лецитином 

AndroMed. 

Наступним дослідженням якості сперми баранів східно-фризької породи 

було вивчення виживання сперміїв після розморожування. Найдовший час 

виживання сперміїв 352,2±16,23 хвилини спостерігали в спермі, отриманій під 

час сезону розмноження (восени) за використання розріджувача Triladyl 

(табл. 3.3).  

Таблиця 3.3 

Виживання сперміїв після розморожування, хв, M±m 

Період Triladyl AndroMed 

Статевого спокою 274,3±11,67 265,7±12,35 

Парувальний 352,2±16,23** 345,7±17,17** 

 

Водночас найнижчий час виживання сперміїв 265,7±12,35 хвилин 

спостерігали в спермі, замороженій навесні в період статевого спокою. 

Відмінності виживання сперміїв між досліджуваними періодами були дуже 

значними – 77,9-80,0 хвилин і мали вірогідне значення (Р<0,01). Проте суттєвої 

різниці виживання сперміїв як за розрідження сперми середовищем Triladyl, так 

і AndroMed не виявлено. 

 

3.3. Вплив яєчного жовтка та соєвого лецитину у складі розріджувача 

та періоду статевої активності на функціональність плазматичних 

мембран сперміїв після розморожування.  

Функціональність плазматичних мембран сперміїв після розморожування 

оцінювали за допомогою тесту гіпоосмотичного набрякання сперміїв (ТГНС), 

суттю якого було вирахування частки сперміїв з непошкодженою мембраною. 

Відсоток сперміїв з неушкодженою мембраною 76,9 був найвищим у спермі, 

замороженій восени (парувальний сезон) і найнижчим 53,5 – у спермі, 

кріоконсервованій навесні (табл. 3.4). Вплив пори року на пошкодження 
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клітинної мембрани спермія під час заморожування був значним – 17,1-23,4 % 

(p≤0,01). 

Таблиця 3.4 

Цілісність мембрани сперміїв баранів після розморожування,  

% сперміїв з неушкодженими мембранами, M±m 

Період Triladyl AndroMed 

Статевого спокою 56,7±2,67 53,5±1,87 

Парувальний 73,8±3,45** 76,9±3,63** 

 

Аналізуючи вплив розріджувача на цілісність мембран сперміїв, слід 

відзначити, що якщо в період статевого спокою кількість сперміїв з 

неушкодженою мембраною за використання середовища Triladyl була більшою 

на 3,2%, то у парувальний сезон навпаки – вищий на 3,1% відсоток сперміїв з 

інтактною мембраною був за використання середовища AndroMed. 

 

3.4. Кінетичні показники сперміїв розмороженої сперми баранів 

залежно від розріджувача та періоду статевої активності 

Для отримання повної характеристики динамічних властивостей сперміїв 

баранів після розморожування крім загальної рухливості і активності сперміїв з 

прямолінійно-поступальним рухом нами вивчено кінетичні показники сперміїв 

з використанням комп’ютерної системи CASA (Computer Assisted Sperm 

Analysis) – Sperm Vision, яка дозволяє повністю охарактеризувати параметри їх 

руху. Вивчення кінетичних показників сперміїв проводили на технологічному 

обладнанні німецької фірми «Minitub». 

Застосування електронного обладнання німецької фірми “Minitüb” 

дозволило об’єктивно оцінити якість сперми, визначити відсоток живих і 

мертвих, нормальних і патологічних сперміїв (див. Додатки, фото 4)  
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Програмне забезпечення Sperm Vision дозволяє провести аналіз 

рухливості, визначити концентрацію і оцінити морфологію сперміїв тварин 

(див. Додатки, фото 5). 

Вона проводить графічне зображення результатів аналізу за допомогою 

кольорового зображення траєкторій руху клітин (див. Додатки, фото 6). 

Аналізуючи кінетичні показники сперміїв баранів отриманих у 

парувальний сезон, слід відзначити, що криволінійна швидкість (VCL) сперміїв, 

розріджених у середовищі Andromed з соєвим лецитином, вища на 6,1 %, ніж за 

використання розріджувача Triladyl з яєчним жовтком (табл. 3.5). Аналогічно 

швидкість просування голівки по середній траєкторії  руху (VAP) та швидкість 

прямолінійного руху голівки сперміїв уздовж прямого відрізка між початковою 

і кінцевою точками траєкторії (VSL) за використання розріджувача Andromed 

відповідно на 8,4 % (p<0,05) і 4,4 % вищі порівняно з розрідженням у 

середовищі Triladyl. 

Отже, кінетичні показники руху сперміїв, розріджених у середовищі 

Andromed з соєвим лецитином були дещо вищими у парувальний сезон, що 

могло бути причиною використання енергетичних можливостей статевих 

клітин і зниження їх активності. 

 

Таблиця 3.5 

Кінетичні показники деконсервованих сперміїв баранів  

у парувальний сезон, M±m 

Показник 
Середовище 

AndroMed Triladyl 

Активність,% 55,2±1,03 53,1±1,13 

VCL, мкм/с 152,2±3,80  143,4±2,95 

VAP, мкм/с 81,7±1,45* 75,4±1,12 

VSL, мкм/с 68,7±1,73 65,8±1,30 
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LIN,% 45,1±1,06 45,9±1,18 

STR, % 84,1±2,33 87,3±2,53 

WOB, % 53,7±1,24 52,6±1,63 

Кінетичні показники деконсервованих сперміїв баранів у період статевого 

спокою були нижчими, ніж у парувальний сезон (табл.3.6).  

Таблиця 3.6 

Кінетичні показники деконсервованих сперміїв баранів 

у період статевого спокою, M±m 

Показник 
Середовище 

AndroMed Triladyl 

Активність,% 41,7±1,27 43,5±0,95 

VCL, мкм/с 140,4±1,94 131,1±4,21 

VAP, мкм/с 67,8±2,31* 60,3±1,55 

VSL, мкм/с 59,2±2,03 54,7±1,54 

LIN,% 42,2±1,63 41,7±1,25 

STR, % 87,3±1,03 90,7±0,58 

WOB, % 48,2±1,66 46,0±1,25 

Зокрема, криволінійна швидкість сперміїв (VCL), швидкість просування 

голівки по середній траєкторії  руху (VAP) та швидкість прямолінійного руху 

голівки сперміїв уздовж прямого відрізка між початковою і кінцевою точками 

траєкторії (VSL) за використання розріджувачів Andromed і Triladyl були 

нижчими відповідно на 8,4-9,4 %, 20,5-25,0 % і 16,0-20,3 % (табл. 3.6). 

Водночас, різниця за ступенями лінійності руху сперміїв (LIN), прямолінійності 

руху сперміїв (STR) та відхилення (WOB) були незначними – LIN і WOB нижчі 

відповідно на 2,9-4,2 % і 5,5-6,6 %, а STR – навпаки – на 3,2-3,4 % вищий у 

період статевого спокою. Слід відзначити, що кінетичні показники руху 

сперміїв за використання розріджувача AndroMed були дещо вищими, ніж за 
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використання середовища Triladyl, аналогічно як у парувальний сезон – VCL – 

на 9,3 %, VAP – на 7,5 (p<0,05), VSL – на 4,5 %. 

Отже, за періодами сезонної активності баранів і типом розріджувача 

сперми є достатньо високі коливання не тільки рухливості й активності 

сперміїв, але й їх кінетичних показників, визначення яких дозволяє значно 

швидше провести аналіз еякуляту, автоматично провести розрахунок об’єму 

розріджувача та розрахувати точну кількість спермодоз. 

 

3.5. Економічна ефективність використаних розріджувачів сперми 

баранів у різні періоди статевої активності. 

Економічну ефективність розраховували на основі обрахування затрат на 

проведення експериментів. В експериментах використано 96 еякулятів від 

шести баранів ост-фризької породи – по 48 еякулятів у період статевого спокою 

та парувальний сезон (по 8 еякулятів від кожного плідника). Кожен еякулят 

ділили на дві частини, одну з яких розріджували середовищем з яєчним жовтком 

(), іншу – з соєвим лецитином. Для кращого обрахунку ефективності 

розріджувачів умовно поділимо кількість еякулятів на два (табл. 3.7).  

Таблиця 3.7 

Економічна ефективність розріджувачів сперми баранів у парувальний 

сезон 

Показник 
Розріджувач 

Triladyl AndroMed 

Використано еякулятів, шт 24 24 

Одержано спермодоз на 1 еякулят 

1,7 мл × 3,2 млрд : 80 млн*, шт 

 

65 

 

65 

Використано розріджувача / еякулят, мл 15 15 

Використано розріджувача, мл: всього 

концентрату 

360 

72 

360 

72 
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Вартість концентрату / фл, грн 800** 1200 

Вартість розріджувача, грн: всього 

на 1 еякулят 

288,0 

12,0 

432,0 

18,0 

Примітка. У цій і наступній таблиці *  – кількість сперміїв у дозі (соломинці),           

** – включена вартість яєчного жовтка. 

Оскільки всі фінансові витрати на оцінювання та заморожування сперми 

були приблизно однаковими, ми зосередили увагу на витрати на розріджувачі та 

кількість спермодоз.  

У парувальний сезон від баранів східно-фризької породи отримано в 

середньому 65 спермодоз з одного еякуляту, що свідчить про високі якісні 

показники сперми – об’єм еякуляту і концентрація сперміїв.Оскільки вартість 

концентрату середовища Triladyl на 50 % менша, ніж AndroMed, то за однакових 

інших витрат вартість розріджувача з яєчним жовтком на 1 еякулят на 50 % 

нижча, порівняно розріджувачем з соєвим лецитином і становить всього 12,0 

грн. 

У період статевого спокою від баранів східно-фризької породи отримано в 

середньому 45 спермодоз з одного еякуляту, що свідчить про нижчі якісні 

показники сперми – об’єм еякуляту і концентрація сперміїв порівняно з 

парувальним сезоном (табл. 3.8). 

 

Таблиця 3.8 

Економічна ефективність розріджувачів сперми баранів у період 

статевого спокою 

Показник 
Розріджувач 

Triladyl AndroMed 

Використано еякулятів, шт 24 24 

Одержано спермодоз на 1 еякулят 

1,4 мл × 2,73 млрд : 80 млн*, шт 

 

45 

 

45 
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Використано розріджувача / еякулят, мл 10 10 

Використано розріджувача, мл: всього 

концентрату 

240 

48 

240 

48 

Вартість концентрату / фл, грн 800** 1200 

Вартість розріджувача, грн: всього 

на 1 еякулят 

192,0 

8,0 

288,0 

12,0 

Враховуючи вартість концентрату середовища і кількість спермодоз з 

одного еякуляту, встановлено, що вартість розріджувача Triladyl на 1 еякулят на 

50 % менша, порівняно з розріджувачем AndroMed і становить 8,0 грн. 

Водночас встановлено, що вартість як розріджувача з яєчним жовтком, так і з 

соєвим лецитином у період статевого спокою була нижчою на 50 % порівняно з 

парувальним сезоном, що пов’язано з якістю сперми та кількістю отриманих 

спермодоз. 

Отримані результати та проведені аналізи свідчать, що для 

заморожування сперми рекомендується використовувати розріджувач Triladyl з 

яєчним жовтком, хоч розріджувач AndroMed з соєвим лецитином 

продемонстрував задовільні результати. Проте остаточне підтвердження 

отриманих результатів може бути досягнуто лише in vivo осіменінням 

вівцематок спермою, замороженою з використанням розріджувачів AndroMed і 

Triladyl. 

Таким чином, використання як яєчного жовтка, так і соєвого лецитину у 

складі середовищ для кріоконсервування сперми баранів східно-фризької 

породи проявили добру захисну функцію на спермії, оскільки забезпечили 

високу якість деконсервованої сперми. Використання середовища з яєчним 

жовтком забезпечує дещо вищу активність сперміїв після еквілібрації та 

розморожування. Водночас за розрідження сперми баранів середовищем з 

соєвим лецитином збільшуються кінетичні показники деконсервованих серміїв, 

функціональність їх плазматичних мембран і виживання.  
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За умов тривалого використання баранів впродовж року виникає 

необхідність тривалого нагромадження кріоконсервованої сперми як у сезон, 

так і поза сезоном розмноження. У наших дослідженнях показано, що у період 

статевого спокою барани східно-фризької породи продукують сперму дещо 

нижчої якості як за використання розріджувача Triladyl з яєчним жовтком, так і 

розріджувачем AndroMed з соєвим лецитином. Проте, така сперма після 

деконсервації є придатною для штучного осіменіння, а, отже, може 

використовуватися у практиці розведення овець ост-фризької породи.  
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ВИСНОВКИ 

1. Об'єм і концентрація свіжої сперми можуть змінюватися залежно від 

сезону і є найвищими восени в період скорочення дня, а найнижчими – навесні, 

коли день довший.  

2. Використання середовища з яєчним жовтком забезпечило вищу 

активність сперміїв після еквілібрації на 4,8 % та після розморожування на 5,8 

% порівняно з розріджувачем, який містить соєвий лецитин.  

3. За розрідження сперми баранів середовищем з соєвим лецитином 

збільшуються кінетичні показники деконсервованих серміїв: криволінійна 

швидкість (VCL) сперміїв – на 6,1 %, швидкість просування голівки по середній 

траєкторії  руху (VAP) – на 8,4 % (p<0,05) та швидкість прямолінійного руху 

голівки сперміїв уздовж прямого відрізка між початковою і кінцевою точками 

траєкторії (VSL) – на і 4,4 % порівняно з розрідженням у середовищі Triladyl. 

4. Функціональність плазматичних мембран і виживання сперміїв, 

розріджених середовищем AndroMed®, були вищими відповідно на 7,9 та 4,0 % 

порівняно з середовищем з яєчним жовтком.  

5. Використання як яєчного жовтка, так і соєвого лецитину у складі 

середовищ для кріоконсервування сперми баранів східно-фризької породи 

проявило задовільну захисну дію на спермії та забезпечили високу якість 

деконсервованої сперми. 

6. Сперма відібрана і заморожена восени після відтавання 

характеризується кращою (p≤0,01) рухливістю, виживанням і цілісністю 

клітинної мембрани порівняно зі спермою, кріоконсервованою навесні. 

7. Розріджувач Triladyl краще (p≤0,05) захищає мембрану сперміїв від 

негативних ефектів кріоконсервації, ніж AndroMed як у сезон, так і поза 

сезоном розмноження. 

ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

В умовах інтенсивного розведення овець східно-фризької породи в 

Україні з використанням штучного осіменіння для розрідження і 

кріоконсервування сперми баранів рекомендуємо використовувати середовище 

Triladyl® німецької фірми Minitüb з яєчним жовтком.   
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Фото 2. Заморожування соломинок зі спермою у термоконтейнері
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Фото 3. Обладнання для комп’ютерного аналізу кінетичних 

параметрів руху сперми CASA (Sperm Vision, Minitube, 

Німеччина) 

 

 

Фото 4. Система оцінки якості сперми на електронному обладнанні 

Sperm Vision німецької фірми “Minitüb” 
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Фото 5. Аналіз оцінки якості сперми барана з допомогою 

програми SpermVision. 

 

 

Фото 6.Графічне зображення траєкторії руху сперміїв барана 
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