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Загально відомо, що чоловічий фактор без-
пліддя має тенденцію до зростання не тільки в 
Україні, а й в інших країнах. Для подолання цієї 
ситуації ведеться пошук серед препаратів, що по-
ліпшують стан репродуктивної системи після де-
структивного впливу. Одним із таких препаратів є 
«Біоглобін-У» (протеїнізований водно-сольовий 
екстракт плаценти людини). Фармакологічні влас-
тивості «Біоглобіну-У» характеризуються наявністю 
знеболюючого, протизапального, імунотропного, 
репаративного, антиоксидантного ефектів та ін.  

Метою роботи було вивчення дії «Біоглобіну-
У» на рівень чоловічого статевого гормону – тесто-
стерону у сім’яниках та у сироватці крові, а також 
визначення гонадотропної функції гіпофізу в умо-
вах експериментальної серотонінової моделі гона-
допатії.  

Для відтворення патології гонад була викорис-
тана модель серотонінового ураження яєчка:  
щури самці отримували Серотоніну гідрохлорид 
(Alfa Aesar®), протягом 14-ти діб підшкірно у дозі 
5 мг/кг). Для визначення кількості інтратестикуляр-
ного тестостерону використовували гомогенати 
сім’яників. Сумарну гонадотропну активність 
(методом біологічного тестування) вивчали в екст-
рактах гіпофізів дорослих самців щурів, що отриму-
вали серотоніну гідрохлорид та тих, яким на тлі 
його вводили препарати «Біоглобін-У» у дозі  
200 мкл/кг та Трибестан – 60 мг/кг маси тіла. Було 
доведено, що введення серотоніну гідрохлориду 
призводить до гонадопатії, яка супроводжується 
ураженням сперматогенезу, зниженням рівня тес-
тостерону як у сироватці крові, так в сім’яниках, а 
також зменшенням гонадотропної функції гіпофізу 
самців щурів. Застосування препарату «Біоглобін-
У» та тлі серотонінового ураження сім’яників пок-
ращує показники сперматогенезу.  

Введення тваринам «Біоглобіну-У» на фоні 
серотоніну гідрохлориду позитивно впливало на 

рівень тестостерону у сироватці крові та у сім’яни-
ках. Показано, що сумарна гонадотропна актив-
ність під впливом введення «Біоглобіну-У» норма-
лізувалась.  

Ключові слова: серотонінове ураження яєчок, 
гіпофіз, інтратестікулярний тестостерон, сумарна 
гонадотропна активність, «Біоглобін-У», щури  
самці. 

 
Зв’язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Роботу виконано у рамках теми 
«Механізми розвитку, діагностика та терапія без-
пліддя у осіб з дисфункцією статевих залоз та ко-
морбідною патологією», № державної реєстрації 
0116U007259. 

Вступ. Загально відомо, що чоловічий фактор 
безпліддя має тенденцію до зростання не тільки в 
Україні, а й в інших країнах [1]. Незважаючи на те, 
що пошук нових засобів та методів корекції чолові-
чої гіпофертильності приваблює багатьох лікарів 
та науковців, все ж проблема є і натепер актуаль-
ною та потребує нових підходів до її вирішення. 
Так, наразі ведеться пошук серед препаратів, що 
поліпшують стан репродуктивної системи після 
деструктивного впливу [2], до них можна віднести й 
біогенні стимулятори (екстракт, лінімент і сік алое, 
пелоїдин, ФіБС, торфот, полібіолін, склоподібне 
тіло, екстракт плаценти тощо), які широко застосо-
вуються в андрологічній та урологічній практиці 
вже багато років. Основна особливість їх застосу-
вання полягає в активації різних захисних систем 
організму, головним чином ферментних систем, 
імунобіологічної реактивності, нормалізації гормо-
нальних функцій тощо. Завдяки індукції, репресії, 
інгібіції або підвищенню активності деяких фермен-
тів вони впливають на метаболізм, а також на весь 
організм в цілому, чим і пояснюється широта діапа-
зону їхньої дії [3]. Одним із таких препаратів є 
«Біоглобін-У» (протеїнізірований водно-сольовий 
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екстракт плаценти людини до складу якого вхо-
дять – поліпептидів 3,5-7 %, амінокислот 50-60 %, 
аміноцукрів 4-5 %, гексуронових кислот 8-9 %), 
який крім основних властивостей (аналгетичної та 
протизапальної дії) може також впливати на запа-
лення в репродуктивних органах. Фармакологічна 
дія «Біоглобіну-У» характеризується наявністю 
знеболюючого, протизапального, імунотропного, 
репаративного, антиоксидантного ефектів та ін. [4]. 
Показано, що використання препарату «Біоглобін-
У» при гострому та хронічному простатиті переш-
коджає грануляції тканинних базофілів, що пояс-
нює застосування його в урологічній практиці [5, 6]. 
Введення «Біоглобіну-У» тваринам із експеримен-
тальним простатитом суттєво зменшувало прояви 
запалення в умовах моделювання скипидарного 
простатиту за ефективністю зниження концентрації 
СРБ, лейкоцитозу та ШОЕ [7]. 

Мета роботи. Враховуючи вищенаведені дані 
та доведені раніше властивості «Біоглобіну-У» від-
новлювати сперматогенну функцію сім’яників, мор-
фоструктуру гонад, а також ультраструктурні зміни 
органел у клітинах Сертолі та Ляйдига у тварин, 
що були оброблені серотоніна гидрохлоридом [8] 
метою роботи стало вивчення дії «Біоглобіну-У» на 
рівень чоловічого статевого гормону – тестостеро-
ну (Тс) у сім’яниках та у сироватці крові, а також 
визначення гонадотропної функції гіпофізу в умо-
вах експериментальної серотонінової моделі гона-
допатії, для розробки та патогенетичного обґрунту-
вання нових методів корекції чоловічої гіпофер-
тильності. 

Матеріал та методи дослідження. Досліджен-
ня було виконано на статевозрілих самцях щурів 
популяції Вістар масою 280-350 г. Для відтворення 
патології гонад була використана модель серотоні-
нового ураження яєчка: щури самці отримували 
Серотоніну гідрохлорид (Alfa Aesar®), протягом 14-
ти діб підшкірно у дозі 5 мг/кг). У механізмі розвит-
ку отриманої моделі гонадопатії (ГП) провідну роль 
відіграє судинозвужувальна дія гідрохлориду серо-
тоніну, унаслідок чого порушується трофіка та ви-
никають патологічні зміни, які спостерігаються за-
звичай у чоловіків, що мають гіпофертильність, та 
можуть мати місце при варикоцеле, травмах, ста-
нах, які викликані гіподинамією тощо [9]. Гідрохло-
рид серотоніну в дозі 5 мг/кг порушує метаболізм 
підтримуючих епітеліоцитів і інтерстиціальних ендо-
криноцитів сім'яників щурів. Різко знижується синте-
тична та репаративна активність, структурним підт-
вердженням чого є фрагментація мембран ендоп-
лазматичного ретикулума, зменшення числа рибо-
сом, полісом і секреторних гранул, збільшення кіль-
кості вторинних лізосом, а також редукція пластин-
частого цитоплазматичного комплексу Гольджі [8]. 

Препарат порівняння Трибестан, на підставі 
показань щодо його застосування, рекомендують 
використовувати для лікування первинного і вто-
ринного гіпогонадизму, порушень сперматогенезу, 
а саме оліго- й астеноспермії. У складі цього лікар-
ського засобу екстракт якірців сланких (Tribulus 
terrestris), що містять стероїдні сапоніни фураста-
нолового типу. Препарат відновлює клітини Ляйди-
гу, стимулює сперматогенез, збільшує кількість 
сперми, підвищує рухливість сперматозоїдів. [10]. 
Дозу препаратів при проведенні досліджень розра-
ховували за допомогою коефіцієнту видової стійко-
сті, виходячи з добової дози для людини. Препара-
ти «Біоглобін-У» та Трибестан вводили за три доби 
до початку введення серотоніну гідрохлориду, на 
тлі введення серотоніну (14 діб) та протягом трьох 
діб після останньої ін'єкцій серотоніну один раз на 
добу.  

Тварини були розподілені на 4-и групи: 1 гр. – 
негативний контроль (інтактні щури); 2 гр. – позити-
вний контроль (контрольна патологія – гонадопатія 
(ГП), тобто тварини з модельованим серотоніно-
вим ураженням яєчок [14]; 3 гр. – ГП + препарат 
Трибестан (виробництва компанії «Sopharma», 
Болгарія) у дозі 60 мг/кг; 4 гр. – ГП + препарат 
«Біоглобін-У» (виробництва компанії ЗАТ «Біолік», 
м. Харків), у дозі 200 мкл/кг маси тіла.  

Використовували швидку евтаназію щурів на 
21 добу експерименту виділяли і зважували сім’я-
ники, їх придатки та передміхурову залозу. У су-
спензії придатків сім’яників оцінювали показники 
морфофункціонального стану сперматозоїдів 
(кількість, рухливість, патологічні форми) [9]. Ви-
значали рівень Тс за допомогою стандартного на-
бору «Алкор Біо».  

Для визначення кількості інтратестикулярного 
Тс використовували гомогенати сім’яників. Тс екст-
рагували спирт-ефірної сумішшю, сухий осад екст-
ракту розчиняли в 1 мл натрій-фосфатного буфе-
ру, рН=7,4. Зразки зберігали при t -20°С [11]. Рі-
вень чоловічого статевого гормону визначали іму-
ноферментним методом. 

Сумарну гонадотропну активність вивчали в 
екстрактах гіпофізів дорослих самців щурів, що 
отримували Серотоніну гідрохлорид (Alfa Aesar) та 
тих, яким на тлі його вводили препарати «Біоглобін-
У» та Трибестан методом біологічного тестування 
[12]. Для цього гіпофізи самців гомогенізували з 
фізіологічним розчином із розрахунку 2-3 мл на 
один гіпофіз, гомогенати центрифугували протягом 
15 хвилин при 3000 об./хв. Супернатанти в об’ємі 
0,5-1,0 мл вводили підшкірно протягом 3-х діб  
2 рази на добу статевонезрілим мишам-самкам. 
Через 24-48 годин після останньої ін’єкції тварин 
знеживлювали, зважували матку з яєчниками.  
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Маніпуляції на тваринах проводилися відповід-
но до національних «Загальних етичних принципів 
експериментів на тваринах» (Україна, 2001), які 
узгоджуються з положеннями «Європейської кон-
венції про захист хребетних тварин, які використо-
вуються для експериментальних та інших наукових 
цілей» (Страсбург, 1985).  

Статистичне опрацювання матеріалу проведе-
но з обчисленням середнього арифметичного зна-

чення та його статистичної похибки  ме-
діани (Ме), мінімальних і максимальних дат 
(min ÷ max). Для аналізу відмінностей застосовува-
ли метод Ньюмена-Кейлса, непараметричний U-
критерій Уілкоксона-Манна-Уітні) та Н-критерій 
Краскела-Уолліса. Оцінку «нульових» гіпотез здійс-
нювали на рівні значущості не більше 0,05 [13].  

Результати дослідження та їх обговорення. 
Масу андрогензалежних органів щурів представле-
но в таблиці 1. Як видно із представлених даних 
експериментальна ГП призводить до зниження 
маси вентральної частки передміхурової залози на 
36 %, яке може бути викликано порушенням мор-
фоструктури гонад внаслідок дії серотоніну гідрох-
лориду, що спостерігали й інші дослідники [9]. В 
той же час вірогідних змін маси сім’яників, їх при-
датків, сім’яних пухирців та гіпофізу не спостеріга-
ється. Призначення «Біоглобіну-У» на тлі ГП не 
впливає на масу простати. Препарат порівняння 
Трибестану мав подібну дію. 

За умов експериментальної ГП спостерігалось 
вірогідне порушення сперматогенезу, а саме: на 
50,7 %, 51,6 %, 38,4 % знижувалась кількість спер-
матозоїдів, відсоток рухомих сперміїв, час збере-
ження їхньої рухливості відповідно та значно зрос-
тала кількість патологічних форм сперматозоонів 
(рис. 1). При застосуванні «Біоглобіну-У» відбува-
лося тільки зростання кількості сперміїв (P<0,005) 
та нормалізація часу збереження рухливості спер-
міїв у порівнянні з ГП, що викликали серотоніну 
гідрохлоридом. При порівнянні із референтним 

препаратом Трибестан, який нормалізував усі па-
раметри спермограми, звертає на себе увагу той 
факт, що при застосуванні «Біоглобіну-У» спостері-
гається більш виразний вірогідний вплив щодо зни-
ження відсотку патологічних форм сперматозоїдів 
(рис. 1). 

На рисунку 2 наведені дані про рівень Тс у 
сироватці крові піддослідних щурів. Так, рівень 

( ),χχ ±S

Таблиця 1 – Вплив досліджуваних препаратів на масу андрогензалежних органів щурів-самців (n=7) із гонадо-

патією, що викликали серотоніном,  (X ± Sx)

Група 
тварин 

Маса органів 

сім’яники,  
мг 

вентральна частина  
передміхурової залози,  

мг 

сім’яні пухирці, 
мг 

придатки сім’яників, 
мг 

гіпофіз,  
мг 

Інтактні 2552,86±229,35 742,86±15,13 1147,14±128,60 1422,86±75,65 8,57±0,61 

Гонадопатія 2645,71±325,27 468,86±29,50* 1027,14±63,54 1377,14±105,90 7,43±0,76 

Гонадопатія+ 
«Біоглобін-У» 3003,57±294,26 507,14±45,39* 1024,29±151,29 1228,57±83,21 6,57±0,91 

Гонадопатія+ 
Трибестан 3017,14±231,47 499,71±23,00* 1228,57±60,52 1478,57±90,77 7,43±0,61 

Примітка: *відхилення показника, достовірне відносно показника тварин груп негативного контролю, р<0,05. 

Рис. 1 Показники спермограми щурів самців в умовах 
серотонінової гонадопатії та після застосування 

«Біоглобіну-У» та Трибестану (%% по відношенню до 
інтактних тварин) 

Примітки:      – відхилення показника, достовірне відно-
сно показника тварин груп негативного контролю, р<0,05; 
    – відхилення показника, достовірне відносно показни-
ка тварин груп позитивного контролю, р<0,05. 

 

 

Рис. 2 Рівень тестостерону у сироватці крові та у сім′
яниках і сумарна гонадотропна активність гіпофізів щурів 
самців в умовах серотонінової гонадопатії та після засто-

сування «Біоглобіну-У» та Трибестану. 
Примітки :     – відхилення показника, достовірне 
відносно показника тварин груп негативного контролю, 
р<0,05;     – відхилення показника, достовірне відносно 
показника тварин груп позитивного контролю, р<0,05. 
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чоловічого статевого гормону при введенні серото-
ніну вірогідно знижувався (група – ГП), що підтвер-
джує припущення про зниження андрогенної наси-
ченості організму в умовах даної експерименталь-
ної моделі. При введенні «Біоглобіну-У» та рефе-
рентного препарату Трибестан рівень Тс підвищу-
вався на 39,3 % та 42,6 % відповідно. Підвищення 
рівня статевого гормону, під впливом Трибестану 
спостерігали й інші автори [2, 10]. 

Але при порівнянні показників гормональної 
насиченості у інтактних тварин та у щурів, що отри-
мували «Біоглобін-У» і препарат порівняння ці по-
казники нормалізувалися. Під впливом «Біоглобіну-
У» спостерігали виражене поліпшення показників 
функціонування репродуктивної системи і в інших 
дослідженнях [7, 8]. 

У гонадах під впливом серотоніну відбулося 
зниження рівня Тс майже в два рази. Зниження 
рівня чоловічого статевого гормону у сім’яниках 
щурів під впливом серотонінового навантаження 
можна пояснити морфоструктурними змінами гісто-
логічної та ультрамікроскопічної картини, а саме 
тим що серотонін погіршує метаболізм підтримую-
чих епітеліоцитів та інтерстиціальних ендокриноци-
тів [8], що й відображається на спроможності гонад 
до синтезу вивчаємого андрогену. 

Застосування «Біоглобіну-У» нормалізує рівень 
інтратестикулярного Тс, що підтверджує отримані 
нами раніше відомості про репараційні та синтети-
чні процеси в гонадах, зниження мітохондріальної 
дисфункції та катаболічних процесів, активує мета-
болізм у клітинах Ляйдігу, що структурно підтвер-
джується збільшенням кількості рибосом, гіпертро-
фією пластинчастих структур комплексу Гольджі та 
збільшенням кількості секреторних гранул [8]. Дія 
досліджуваного препарату «Біоглобіну-У» (водно-
сольового екстракту плаценти) стосовно рівня Тс у 
сім’яниках не відрізняється від такої за умов уве-
дення тваринам із серотоніновою ГП референтно-
го препарату Трибестану. Підвищення рівня інтра-
тестикулярного Тс при дії «Біоглобіну-У» на тлі ГП 
може призводити й до позитивних змін у спермато-
генезі піддослідних тварин (рис. 1). 

У той же час рівень тестостеронемії при експе-
риментальній корекції не досягає значень, які отри-

мані у інтактних тварин, але позитивні зміни спер-
матогенезу в групі ГП + «Біоглобін-У» викликані, 
ймовірно, більшою мірою підвищенням Тс саме у 
сім’яниках.  

Використання препарату групи біогенних сти-
муляторів «Біоглобіну-У» призвело до нормалізації 
сумарної гонадотропної активності гіпофізу, яка 
була вірогідно знижена після серотонінового нава-
нтаження. Також був показаний вплив референт-
ного препарату на гонадотропну функцію гіпофізу 
відносно ГП, але підвищення, яке спричиняв Три-
бестан було значно вище за таке у інтактних тва-
рин, що може бути пояснено певною гормональ-
ною дією препарату. При введенні Трибестану, 
хоча й спотерігався рівень Тс у сім’яниках та сиро-
ватці крові однаковий, але відомо, що цей препа-
рат має властивості впливати на рівень статевих 
та гонадотропних гормонів [10].  

Таким чином, застосування «Біоглобіну-У» 
сприяє покращенню стану сперматогенезу у прида-
тках сім’яників, рівня тестостерону у сироватці кро-
ві і гонадах та сумарній гонадотропній активності 
гіпофізів, що може бути підґрунтям для розробки 
нових схем лікування чоловічої гіпофертильності 
за допомогою біогенних стимуляторів. 

Висновки 
1. Введення серотоніну гідрохлориду призводить 

до гонадопатії, яка супроводжується ураженням 
сперматогенезу, зниженням рівня тестостерону 
як у сироватці крові, так в сім’яниках, а також 
зменшенням гонадотропної функції гіпофізу сам-
ців щурів. 

2. Введення препарату «Біоглобін-У» та тлі серото-
нінового ураження сім’яників покращує показни-
ки сперматогенезу. 

3. Введення тваринам «Біоглобіну-У» на фоні серо-
тоніну гідрохлориду позитивно впливало на рі-
вень тестостерону у сироватці крові та у сім’яни-
ках. 

4. Сумарна гонадотропна активність під впливом 
введення «Біоглобіну-У» нормалізувалась, але 
за умов введення Трибестану вона була підви-
щена. 
Перспективи подальших досліджень. Отри-

мані дані свідчать про перспективність подальшого 
вивчення впливу фармакологічних засобів на пато-
генетичні складові неплідності у чоловіків. 
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УДК 616.692:612.014.469:615.256.4:616-08 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ КОРРЕКЦИЯ 
СЕРОТОНИНОВОЙ ГОНАДОПАТИИ САМЦОВ КРЫС 
С ПОМОЩЬЮ «БИОГЛОБИНА-У» 
Бречка Н. М., Сиротенко Л. А., Коренєва Е. М.,  
Величко Н. Ф., Морозенко Д. В., Козар В. В.,  
Малова Н. Г., Бондаренко В. А. 
Резюме. Общеизвестно, что мужской фактор бесплодия имеет тенденцию к росту не только в Украи-

не, но и в других странах. Для преодоления этой ситуации ведется поиск среди препаратов, улучшающих 
состояние репродуктивной системы после деструктивного воздействия. Одним из таких препаратов яв-
ляется «Биоглобин-У» (протеинизированный водно-солевой экстракт плаценты человека). Фармакологи-
ческие свойства «Биоглобина-У» характеризуются наличием обезболивающего, противовоспалительно-
го, иммунотропного, репаративного, антиоксидантного эффектов.  

Целью работы было изучение действия «Биоглобина-У» на уровень мужского полового гормона тес-
тостерона в семенниках и в сыворотке крови, а также определение гонадотропной функции гипофиза в 
условиях экспериментальной серотониновой модели гонадопатии.  

Для воспроизведения патологии гонад была использована модель серотонинового поражения яичка: 
крысы самцы получали Серотонина гидрохлорид (Alfa Aesar®), в течение 14-ти суток подкожно в дозе  
5 мг / кг). Для определения количества интратестикулярного тестостерона использовали гомогенаты се-
менников.  

Суммарную гонадотропную активность (методом биологического тестирования) изучали в экстрактах 
гипофизов взрослых самцов крыс, получавших серотонина гидрохлорид и тех, которым на фоне его вво-
дили препараты «Биоглобин-У» в дозе 200 мкл / кг и Трибестан – 60 мг / кг массы тела. Было доказано, 
что введение серотонина гидрохлорида приводит к гонадопатии, которая сопровождается поражением 
сперматогенеза, сопровождается снижением уровня тестостерона как в сыворотке крови, так в семенниках, 
а также снижением гонадотропной функции гипофиза самцов крыс. Введение препарата «Биоглобин-У» на 
фоне серотонинового поражения семенников улучшает показатели сперматогенеза. Введение животным 
«Биоглобина-У» на фоне серотонина гидрохлорида положительно влияло на уровень тестостерона в 
сыворотке крови и в семенниках.  

Показано, что суммарная гонадотропная активность под влиянием введения «Биоглобина-У» норма-
лизовалась, но в условиях введения Трибестана была повышена. 

Ключевые слова: серотониновое поражение яичек, гипофиз, интратестикулярный тестостерон, сум-
марная гонадотропная активность, «Биоглобин-У», крысы самцы. 
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Experimental Correction of Serotonine Gonadopathy  
in Rats with the Help of «Bioglobin-U» 
Brechka N. M., Sirotenko L. A., Korenieva Ye. M.,  
Velichko N. F., Morozenko D. V., Kozar V. V.,  
Malova N. G., Bondarenko B. A. 
Abstract. Male factor infertility is increasing not only in Ukraine, but also in other countries. Search among 

drugs that improve the state of the reproductive system after a destructive effect is carried out continuously. 
These include biogenic stimulants (extract, liniment and aloe juice, vitreous body, placenta extract, etc.), which 
have been widely used in andrological and urological practice for many years. The main feature of their applica-
tion is the activation of various protective systems of the body, mainly enzyme systems, immunobiological reac-
tivity, normalization of hormonal functions. One of these drugs is "Bioglobin-U" (proteinization of water-salt ex-
tract of human placenta). Pharmacological properties of “Bioglobin-U” are characterized by the presence of an-
algetic, anti-inflammatory, immunotropic, reparative, antioxidant effects, etc.  

The purpose of the work was study the effect of “Bioglobin-U” on the level of the male sex hormone testos-
terone into the testes and in the blood serum, as well as the determination of the pituitary gonadotropic function 
on experimental serotonin model of gonadopathy.  

Material and methods. To reproduce the pathology of gonads we used a model of serotonin lesion of the 
testis in male rats with the help of Serotonin hydrochloride (Alfa Aesar®), subcutaneously at a dose of 5 mg / kg 
during 14 days). Testes homogenates were used to determine the amount of testosterone intratesticularly. The 
total gonadotropic activity was studied in the extracts of the pituitary glands of adult male rats treated with sero-
tonin hydrochloride and animals to which Bioglobin-U at a dose 200 μl / kg 60 mg / kg of body weight and 
Tribestan were administered on its background, by biological testing.  

Results and discussion. The study results proved that the administration of serotonin hydrochloride led to 
gonadopathy accompanied by a defeat of spermatogenesis and a decrease in testosterone levels in the blood 
serum and in the testes, as well as a decrease in the gonadotropic function of the pituitary gland of male rats. 
The introduction of the drug "Bioglobin-U" on the background of serotonin defeat of the testes improved sper-
matogenesis. Administration of Bioglobin-U to animals on the background of serotonin hydrochloride had a posi-
tive effect on the level of testosterone in the blood serum and in the testes.  

Conclusion. The obtained results showed that the total gonadotropic activity under the influence of the intro-
duction of "Bioglobin-U" was normalized, but was increased under the conditions of administration of Tribestan. 

Keywords: serotonin testicular defeat, pituitary gland, intratesticular testosterone, total gonadotropic activ-
ity, “Bioglobin-U”, male rats. 
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