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На безпліддя у чоловіків, ймовірно, вплива-
ють інтенсивне потрапляння тепла та надзвичай-
ний вплив пестицидів, радіації, електромагнітно-
го випромінення та інших небезпечних речовин. 
Автори більшості робіт сходяться на думці, що в 
сім’яниках найбільш вразливими є клітини базаль-
ної мембрани канальців, і сперматогонії, які швид-
ко виснажуються після опромінення. Опромінення 
може призводити до пригнічення сперматогенезу, 
десквамації, вакуолізації зародкових клітин і по-
яви багатоядерних гігантських клітин. Тип і ступінь 
цих змін залежить від дози, тривалості та часто-
ти випромінювання. У літературі показано участь 
сполучної тканини практично в усіх типових пато-
логічних станах: запаленні, алергії, канцерогенезі, 
гіпоксії, процесах вільнорадикального окиснення, 
тощо. 

Метою роботи була оцінка стану спермато-
генезу щурів в умовах моделювання радіаційного 
ураження яєчок і корекція патологічного процесу 
препаратами природного походження хондроїтину 
сульфату і «Біоглобіну-У». Для отримання патоло-
гії сім’яників була використана модель загально-
го одноразового опромінювання дозою у 3 Грей 
після якої вводили субстанцію Хондроїтину суль-
фату у дозі 60 мг/кг; препарат порівняння Трибес-
тан у дозі 60 мг/кг; препарат «Біоглобін-У» у дозі 
200 мкл/кг та Хондроїтину сульфат + Трибестан 
у вищеозначених дозах. На зрізах, які фарбували 
гематоксиліном та еозином, окрім оглядової мікро-
скопії, проводили морфометричну оцінку процесу 
сперматогенезу (морфологічного стану сім’яників 
та сперматогенного епітелію). Загальне радіаційне 
опромінення дозою 3 Гр призводить до суттєво-
го порушення морфологічного стану сім’яників та 
сперматогенного епітелію щурів. Введення пре-
паратів Трибестану та «Біоглобін-У», субстанції 
Хондроїтину сульфату призводить до покращення 
кількісних і якісних показників сперматогенезу. 

За умов радіаційного опромінення більш сут-
тєвими регенераційними властивостями володіє 
Хондроїтину сульфат, ефект якого майже в 1,9 ра-
зів перевершує дію препарату порівняння Трибес-
тану. Ефективність «Біоглобіну У» за даних умов 
експерименту дещо поступається Хондроїтину 
сульфату, проте даний препарат теж майже в 1,4 
рази дієвіший за препарат порівняння Трибестан. 
Поєднання Трибестану та субстанції Хондроїтину 
сульфату більше ніж в 1,4 рази виявилося ефек-
тивнішим за сам препарат порівняння Трибестан, 
проте поступався за дією самому Хондроїтину 
сульфату.

Ключові слова: гонадопатія, загальне опро-
мінення, тестостерон, хондроїтину сульфат, мор-
фометрія сім’яників, індекс сперматогенезу, щури-
самці.

Зв’язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Роботу виконано у рамках 
теми «Механізми розвитку, діагностика та терапія 
безпліддя у осіб з дисфункцією статевих залоз та 
коморбідною патологією», № державної реєстрації 
0116U007259.

Вступ. Протягом останніх років все більший 
відсоток чоловічого безпліддя пояснюється ці-
лим рядом факторів навколишнього середовища, 
здоров’я та способу життя. На безпліддя у чолові-
ків, ймовірно, впливають інтенсивне потрапляння 
тепла та надзвичайний вплив пестицидів, радіації, 
електромагнітного випромінення та інших небез-
печних речовин [1–3]. Автори більшості робіт схо-
дяться на думці, що в сім’яниках найбільш враз-
ливими є клітини базальної мембрани канальців, 
і сперматогонії, які швидко виснажуються після 
опромінення. У більш низьких дозах пряме опро-
мінення в яєчках може вплинути на зародковий 
епітелій. У великих дозах – може викликати або 
зворотний або незворотний асперматизм [4, 5].  

305



Український журнал медицини, біології та спорту – 2020 – Том 5, № 5 (27)

Біологічні науки

У тварин опромінення сім’яників може призводи-
ти до змін в сироватці крові рівня лютеїнізуючого і 
фолікулостимулюючого гормонів за рахунок пору-
шення функціонування прямих-зворотних зв’язків 
гіпоталамо-гіпофізарно-гонадної системи регуляції 
[6]. Опромінення може призводити до пригнічення 
сперматогенезу, десквамації, вакуолізації зародко-
вих клітин і появи багатоядерних гігантських клі-
тин. Тип і ступінь цих змін залежить від дози, три-
валості та частоти випромінювання [7–9]. 

На сьогодні дослідниками проводиться пошук 
засобів адекватної корекції порушень генератив-
ної функції та дослідження сполук з новими ме-
ханізмами радіопротекторної дії для відновлення 
якісного функціонування репродуктивної системи 
[9]. Дані останніх років показали важливе значен-
ня для реалізації генеративної функції чоловіків 
компонентів сполучної тканини, а саме глікозамі-
ногліканів [10, 11]. Відомо, що сполучна тканина 
бере участь практично в усіх типових патологічних 
станах: запаленні, алергії, канцерогенезі, гіпоксії, 
процесах вільнорадикального окиснення тощо 
[12]. Все вище наведене доводить доцільність роз-
робки методів лікування неплідності за допомогою 
препаратів природного походження, що покращу-
ють стан сполучної тканини, зокрема, Хондрої-
тину сульфату та «Біоглобіну-У». Доведено, що 
Хондроїтин сульфат та «Біоглобін-У» позитивно 
впливають на морфофункціональний стан сперма-
тозоїдів щурів з експериментальною патоспермією 
різного ґенезу [11]. 

Метою роботи була оцінка стану спермато-
генезу щурів за умов моделювання радіаційного 
ураження яєчок та корекція патологічного процесу 
препаратами природного походження Хондроїтину 
сульфату та «Біоглобіну-У».

Матеріал та методи дослідження. Дослі-
дження було виконано на статевозрілих самцях 
щурів масою 280–350 г популяції Вістар. Тварин 
утримували в умовах віварію ДУ «Інститут про-
блем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевсько-
го НАМН України» при природному освітленні та 
стандартному раціоні, рекомендованому для дано-
го виду тварин, і при доступі до води ad libitum. Для 
відтворення патології сім’яників використовували 
модель загального одноразового опромінювання 
дозою у 3 Грей (Гр), після якої вводили препарати 
[9]. Загальне радіаційне ураження здійснювали у 
лабораторії метрології іонізуючих опромінень ДУ 
«Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва 
НАМН України». Опромінення проводили універ-
сальним дозиметром UNIDOS № 1002-20360 у 
комплекті з циліндричною іонізаційною камерою 
TW30001-2127 у повітрі, в якості джерела іонізу-
ючого опромінення використовували рентген-апа-
рат РУМ-17. Досліджувані препарати вводили тва-

ринам за три доби до опромінення та протягом 30 
днів після загального опромінення.

Було сформовано 6 експериментальних груп 
по 6 щурів у кожній: 1 гр. – інтактний контроль (ІК); 
2 гр. – контрольна патологія (КП) (тварини з моде-
льованим загальним радіаційним ураженням); 3, 
4, 5 та 6 гр. – дослідні групи тварин, яким за три 
доби до опромінення та протягом 30 днів поспіль 
вводили сполуки та лікарські препарати, відпо-
відно : препарат порівняння Трибестан (виробни-
цтва компанії «Sopharma», Болгарія) у дозі 60 мг/
кг; субстанція Хондроїтин сульфат (виробництва 
компанії «Sygma», USA) у дозі 60 мг/кг; препа-
рат «Біоглобін-У» (протеїнізований водно-сольо-
вий екстракт із плаценти людини, до складу яко-
го входять — поліпептиди 3,5–7 %, амінокислоти 
50–60 %, аміноцукри 4–5 %, гексуронові кислоти 
8–9 %, виробництва компанії ЗАТ «Біолік», м. Хар-
ків) у дозі 200 мкл/кг; спільне введення Хондроїти-
ну сульфату і Трибестану по 30 мг/кг кожної речо-
вини (в сумі 60 мг/кг). 

Для виведення тварин з експерименту ви-
користовували швидку евтаназію на 31 добу екс-
перименту. В якості матеріалу для дослідження 
відбирали сім’яники щурів, які потім фіксували у 
10% розчині формаліну, проводили по спиртах 
зростаючої міцності, заливали у целоїдин-парафін 
[14]. На зрізах, які фарбували гематоксиліном та 
еозином, окрім оглядової мікроскопії, проводили 
морфометричну оцінку процесу сперматогенезу 
(морфологічного стану сім’яників та сперматоген-
ного епітелію) за такими показниками: індекс спер-
матогенезу (ІС), кількість нормальних сперматого-
ній у звивистому канальці (НС), відносна кількість 
звивистих канальців (ЗК) із 12-ю стадією мейозу (із 
сперматоцитами у метафазі 2-го поділу дозріван-
ня), відносна кількість канальців із злущеним спер-
матогенним епітелієм (ЗСЕ). ІС підраховували за 
4-х бальною системою – фіксували у звивистому 
сім’яному канальці наявність шарів: сперматого-
ній, сперматоцитів, сперматидів, сперматозоїдів 
(кожний шар – один бал). ІС вираховували за фор-
мулою: ΣА/100, де А – число шарів у кожному ка-
нальці, 100 – число врахованих канальців. При ви-
значенні ІС враховували тільки ті шари клітин, які 
відносилися, судячи з часу появи їх, до відновле-
них вже після опромінення, бальна оцінка кожного 
шару клітин проводилася тільки за умов наявності 
у ньому не менше 7 клітин.

Дослідження проводили згідно національних 
«Загальних етичних принципів експериментів на 
тваринах» (Україна, 2001), які узгоджуються з по-
ложеннями «Європейської конвенції про захист 
хребетних тварин, які використовуються для екс-
периментальних та інших наукових цілей» (Страс-
бург, 1985) [13]. 
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Для аналізу відмінностей застосовували ста-
тистичний непараметричний U-критерій Уілкоксо-
на-Манна-Уітні. Оцінку «нульових» гіпотез здій-
снювали на рівні значущості не більше 0,05 [15]. 

Результати дослідження та їх обговорен-
ня. Встановлено, що через 30 днів після однора-
зового загального опромінення у сім’яниках щурів 
КП виявлені виразні кількісні та якісні порушення 
сперматогенезу у порівнянні з ІК. Так, у щурів із 
КП кількість нормальних сперматогоній у звивис-
тому канальці зменшена у 5,7 разів, практично 
були відсутні звивисті канальці із сперматоцитами 
у метафазі 2-го поділу дозрівання (із 12-ю стаді-
єю мейозу) та канальці із злущеним спермато-
генним епітелієм, ІС знизився майже у 6,5 разів  
(табл. 1).

Гістологічне дослідження показало, що у стін-
ці значної кількості сім’яних канальців щурів із 
КП практично відсутні статеві клітини, простежені 
тільки доволі численні сустентоцити (клітин Сер-
толі), які не змінені, лежали рівним рядом, і оди-
ничні сперматогонії типу А темні (резервні). У неве-
ликій частині канальців, окрім сперматогоній типу 
А темних, виявляли і сперматогонії типу А світлі 
(клітини, що оновлюються), які знаходяться у стані 
поділу, деякі з дегенеративними ядрами. У стінці 
канальців зменшена чисельність сустентоцитів, у 
міжканальцевих локусах дещо зменшена кількість 
та морфологічний стан ядер інтерстиціальних ен-
докриноцитів (клітин Лейдига), часто у стадії про-
ліферації та позбавленими хроматинового розсипу 
(рис. 1). 

Таблиця 1 – Морфометрична характеристика процесу сперматогенезу щурів через 30 днів після опромінення 
та за умов фармакологічної корекції, n=6,  (X ± Sx)

Експериментальні
групи

Показники

Кількість НС
у канальці

Кількість ЗК із 
12 ст. мейозу, %

Кількість ка-
нальців із ЗСЕ, 

%
ІС, бали

Інтактний контроль 59,85±2,45 3,87 
(3-5)

0,12 
(0-1)

3,36
(3,31-3,45)

КП (радіаційне  
ураження яєчок) 

10,44±0,12* 0 0 0,52*
(0,43-0,76) 

КП + Трибестан 16,71±0,16
♦ 0 0 0,81♦

(0,51-1,13) 

КП + Хондроїтин сульфат 29,88±1,97
♦# 0 0 1,55♦#

(1,2-1,65) 

КП + «Біоглобін-У» 20,8±1,24
♦#∆ 0 0 1,12♦#∆

(0,85-1,32) 
КП + Хондроїтин  

сульфат+ Трибестан
22,26±1,48

♦#∆ 0 0 1,15♦#∆
(0,85-1,35) 

Примітки: * – відхилення показника, достовірне відносно показника тварин груп ІК, р<0,05; ♦ – відхилення 
показника, достовірне відносно показника тварин груп КП, р<0,05; # – відхилення показника, достовірне від-
носно показника тварин груп КП+Трибестан, р<0,05; ∆– відхилення показника, достовірне відносно показника 
тварин груп КП+Хондроїтин сульфат, р<0,05

Рис. 1. Сім’яники щурів у нормі та через 30 днів після опромінення. Забарвл. гематоксилін-еозин, х150.
Примітки: а – сім’яники інтактних щурів; б – сім’яники щурів КП: практично повна відсутність статевих клітин 
у канальцях, видні лише поодинокі сперматогонії та деградовані пізні сперматиди

а б

307



Український журнал медицини, біології та спорту – 2020 – Том 5, № 5 (27)

Біологічні науки

Отримані результати вказують на глибокі змі-
ни морфологічного стану сім’яників та спермато-
генного епітелію за умов радіаційного опромінен-
ня. Наявність виразних деструктивних процесів у 
клітинах сім’яників узгоджуються з даними інших 
авторів стосовно порушення процесу сперматоге-
незу за впливу радіації [16–18].

Дослідження сім’яних залоз щурів, яким на тлі 
опромінення вводили Трибестан, виявило частко-
ве незначне відновлення сперматогенного епіте-
лію (в основному перших фаз сперматогенезу) у 
частині сім’яних канальців тварин. Однак звертає 
на себе увагу вогнищевість таких змін. Є ділянки 
паренхіми, що містили практично спустошені ка-
нальці, та ділянки, у яких спостерігалися ознаки 
відновлення, при цьому дуже виразний був діапа-
зон розбігу цих ознак.

Доволі часто «відновлені» статеві клітини 
(сперматогонії та сперматоцити) були у стані деге-
нерації, у ряді канальців видні клітини-кулі. У щу-
рів цієї групи також виявлено виразне зменшенням 
розміру канальців, майже тотальне спустошення 
канальцевого епітелію, з вогнищевим оголенням 
базальної мембрани. Поодинокі канальці містять 
недиференційовані клітини, що розміщені хаотич-
но або шаром. Сустентоцити поодинокі, інтерсти-
ціальні клітини дрібні та проліферують. (рис. 2). 
При кількісній оцінці стану сперматогенного епі-
телію щурів, які на тлі опромінення отримували 
Трибестан, виявлено збільшення чисельності від-
новлених сперматогоній у канальці у 1,55 разів від-
носно контрольної патології, та збільшення ІС у 1,6 
разів (табл. 1). 

Кількісна оцінка стану сперматогенного епіте-
лію у щурів, яким після опромінення вводили суб-
станцію Хондроїтину сульфату продемонструвала 
покращення ряду показників сперматогенезу: від-
носно КП зростав індекс сперматогенезу (у 2,98 ра-

зів), збільшилася чисельність відновлених стовбу-
рових клітин на один каналець у 2,8 разів (табл. 1). 
При гістологічному дослідженні сім’яників щурів, 
яким на тлі опромінення вводили субстанцію Хон-
дроїтину сульфату, у багатьох канальцях просте-
жені доволі виразні прояви відновлення фази роз-
множення та фази росту у процесі сперматогенезу, 
хоча мають місце і канальці з дегенерацією стате-
вих клітин, поодинокими клітинами-кулями, і зрідка 
спустошені повністю, присутністю залишків клітин 
попереднього циклу. Так, була значно збільшена 
кількість сім’яних канальців, в яких сперматогонії 
шаром лежали на базальній мембрані канальця, 
серед них багато типу А світлі, часто у стані поді-
лу. У частині канальців видні сперматоцити I-го по-
рядку, переважно на стадіях профази та метафази 
I-го поділу мейозу, а деякі канальці містили морфо-
логічно повноцінний практично весь пул статевих 
клітин (рис. 2). Чисельність та морфологія сустен-
тоцитів, інтерстиціальних ендокриноцитів суттєво 
не змінювалися.

У щурів, які після опромінення отримували 
«Біоглобін-У», також покращилися кількісні показ-
ники процесу сперматогенезу. Так, ІС збільшився 
у 2,2 рази, кількість сперматогоній на каналець 
збільшилася на 50 %. (табл. 1). Гістологічна карти-
на сім’яників після введення «Біоглобіну-У» у біль-
шості щурів схожа на групу «КП+ Хондроїтин суль-
фат». Зокрема, у переважній кількості сім’яних ка-
нальців видно сперматогонії, як темні типу А, так 
і світлі типу А. Простежуються сперматоцити I-го 
порядку, частіше у стадії профази пахітена, іноді 
видно поділ їх (метафаза першого поділу мейо-
зу). Крім того видні і статеві клітини пізніх генера-
цій (що вижили після опромінення), або залишки 
їх. Частина канальців мала весь спектр статевих 
клітин. При цьому розмір практично всіх каналь-
ців залишався не зміненим. Сустентоцити та  

Рис. 2. Сім’яники щурів, які на тлі опромінення отримували: а – Трибестан – каналець із статевими клітина-
ми пізніх етапів розвитку включно (1), спустошений, з клітинами-кулями та залишками пізніх сперматид (2), 
поодинокими сперматоцитами (3), тільки з сперматогоніями (4) (×150); б – Хондроїтину сульфат – у стінці 

канальця відновлений шар сперматогоній та пізні сперматиди та сперматоцити I-го порядку (×250).  
Забарвл. гематоксилін-еозин.

а б
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інтерстиціальні ендокриноцити були без суттєвих 
змін (рис. 3). 

Кількісна оцінка морфологічного стану 
сім’яників та сперматогенного епітелію щурів, які 
після опромінення одночасно отримували Хондро-
їтину сульфат та Трибестан, показала, що чисель-
ність сперматогоній на один каналець та індекс 
сперматогенезу зросли майже у 2,2 рази порівня-
но з КП (табл. 1). Гістологічне дослідження також 

зафіксувало помітне покращення стану частини 
звивистих сім’яних канальців. У них простежува-
лися відновлені статеві клітини від сперматогоній 
до сперматид, відсутні були деградовані клітини. В 
той же час ще достатня кількість канальців містили 
лише статеві клітини самих ранніх етапів розвитку, 
видні були клітини-кулі. Стан сустентоцитів та ін-
терстиціальних ендокриноцитів суттєво не змінив-
ся (рис. 3).

Рис. 3. Сім’яники щурів, які на тлі опромінення отримували: а – «Біоглобін-У» –– у стінці канальця видні: 
шар сперматогоній та сперматоцитів I-го порядку, поділ клітин (×250); б – Хондроїтину сульфат+ Трибес-
тан – в канальцях видно сперматогонії та сперматоцити I-го порядку, сперматиди різних генерацій (×200).  

Забарвл. гематоксилін-еозин

а б

Таким чином, проведене дослідження про-
демонструвало здатність досліджених препара-
тів позитивно впливати на морфологічний стан 
сім’яників та сперматогенного епітелію після дії 
радіації, сприяючи його відновленню [9]. Оскільки 
відомо, що для повного дозрівання сперматозої-
дів необхідний термін 72 дні, а наш експеримент 
тривав лише 30 діб, ми не змогли побачити повне 
відновлення структури яєчок у експерименталь-
них тварин за умов введення фармакологічних 
препаратів. Однак, за результатами експеримен-
ту можемо стверджувати про суттєве відновлення 
сперматогенезу навіть за цей період. За виразніс-
тю динаміки зафіксованих позитивних змін на стан 
сперматогенного епітелію по відношенню до пре-
парату порівняння Трибестану на першому місці 
за ефектом знаходиться Хондроїтин сульфат, дія 
якого перевершує вплив Трибестану більше ніж у 
1.9 разів, на другому місці – поєднання Хондроїти-
ну сульфату з Трибестаном (більше, ніж в 1,4 раз), 
далі Біоглобін-У (близько 1,4 рази). Можливо, 
зменшення дози Хондроїтину сульфату в 2 рази 
у схемі Хондроїтин сульфат + Трибестан вплину-
ло на зменшення позитивного радіопротекторного 
ефекту сполуки на сперматогенез. Отримані нами 
результати вказують на важливість введення в 
схему лікування патології спематогенезу, за умов 
радіаційного ушкодження, препаратів, які мають 

позитивний вплив, зокрема, на метаболізм сполуч-
ної тканини [10, 11]. 

Висновки
1. Загальне радіаційне опромінення дозою 3 Гр 

призводить до суттєвого порушення морфо-
логічного стану сім’яників та сперматогенного 
епітелію щурів.

2. Введення препаратів Трибестану та 
«Біоглобін-У», субстанції Хондроїтину сульфа-
ту призводить до покращення кількісних і якіс-
них показників сперматогенезу. 

3. За умов радіаційного опромінення більш суттє-
вими регенераційними властивостями володіє 
Хондроїтин сульфат, ефект якого майже в 1,9 
разів перевершує дію препарату порівняння 
Трибестану.

4. Ефективність «Біоглобіну У» за даних умов 
експерименту дещо поступається Хондроїтину 
сульфату, проте даний препарат теж майже в 
1,4 рази дієвіший за препарат порівняння Три-
бестан.

5. Поєднання Трибестану та субстанції Хондрої-
тину сульфату більше ніж в 1,4 рази виявило-
ся ефективнішим за сам препарат порівняння 
Трибестан, проте поступався за дією самому 
Хондроїтину сульфату. 

Перспективи подальших наукових дослі-
джень. Отримані дані свідчать про перспектив-
ність подальшого вивчення впливу вивчених фар-
макологічних засобів на патогенетичні складові 
неплідності у чоловіків.
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УДК 616.692:69-008.64:615.03
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ СПЕРМАТОГЕНЕЗА КРЫС
В УСЛОВИЯХ МОДЕЛИРОВАНИЯ РАДИАЦИОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ 
И ВЛИЯНИЯ ПРЕПАРАТОВ ПРИРОДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Бречка Н. М., Козар В. В., Щербак Е. В.
Резюме. Известно, что на развитие бесплодия у мужчин влияют интенсивное попадание тепла и 

чрезвычайное влияние пестицидов, радиации, электромагнитного излучения и других опасных веществ. 
Авторы большинства работ сходятся во мнении, что в семенниках наиболее уязвимыми являются клет-
ки базальной мембраны канальцев, и сперматогонии, которые быстро истощаются после облучения.

Тип и степень этих изменений зависит от дозы, продолжительности и частоты излучения. Показано 
участие соединительной ткани практически во всех типовых патологических состояниях: воспалении, 
аллергии, канцерогенезе, гипоксии, процессах свободнорадикального окисления и т.д. Целью работы 
была оценка состояния сперматогенеза крыс в условиях моделирования радиационного поражения 
яичек и коррекция патологического процесса препаратами природного происхождения хондроитина 
сульфата и «Биоглобина-У». Для получения патологии семенников была использована модель общего 
однократного облучения дозой в 3 Грей, после которой вводили субстанцию Хондроитина сульфата 
в дозе 60 мг / кг; препарат сравнения Трибестан в дозе 60 мг / кг; препарат «Биоглобин-У» в дозе 200 
мкл / кг и Хондроитина сульфат + Трибестан в вышеуказанных дозах. На срезах, которые окрашивали 
гематоксилином и эозином, кроме обзорной микроскопии, проводили морфометрическую оценку про-
цесса сперматогенеза (морфологического состояния семенников и сперматогенного эпителия). Общее 
радиационное облучение дозой 3 Гр приводит к существенному нарушению морфологического состо-
яния семенников и сперматогенного эпителия крыс. Введение препаратов Трибестан и «Биоглобин-У», 
субстанции Хондроитина сульфата приводит к улучшению количественных и качественных показате-
лей сперматогенеза. 

В условиях радиационного облучения более существенными регенерационными свойствами обла-
дает Хондроитин сульфат, эффект которого почти в 1,9 раз превосходит действие препарата сравнения 
Трибестана. Эффективность «Биоглобина-У» при данных условиях эксперимента несколько уступает 
Хондроитину сульфату, однако данный препарат тоже почти в 1,4 раза эффективнее, чем препарат 
сравнения Трибестан. Сочетание Трибестана и субстанции Хондроитина сульфата больше чем в 1,4 
раза оказалось эффективнее самого препарата сравнения Трибестана, однако уступало по действию 
Хондроитину сульфату. 

Ключевые слова: гонадопатия, общее облучение, тестостерон, хондроитина сульфат, морфоме-
трия семенников, индекс сперматогенеза, крысы-самцы.

UDC 616.692:69-008.64:615.03
Evaluation of Rats’ Spermatogenesis State under Irradiation Exposure 
and Influence of Natural Origin Drugs
Brechka N. M., Kozar V. V., Shcherbak O. V. 
Abstract. Male infertility is probably to be affected by intense heat exposure and extreme exposure to 

pesticides, irradiation, electromagnetic radiation and other hazardous substances. The authors of most of the 
works agree that the cells of the basement membrane of the tubules and spermatogonia, which are quickly ex-
hausted after irradiation, are the most vulnerable in the testes. The type and extent of these changes depends 
on the dose, duration and frequency of radiation. The participation of connective tissue in almost all typical 
pathological conditions has been shown: inflammation, allergy, carcinogenesis, hypoxia, free radical oxidation 
processes, etc.

The purpose of the work was to study evaluation the state of rats’ spermatogenesis under conditions of 
the total irradiation exposure and to correct the pathological process with drugs of natural origin Chondroitin 
sulfate and “Bioglobin-U”.

Material and methods. A model of total single irradiation with a dose of 3 Gy was used to obtain the pa-
thology of the testes, after which the substance Chondroitin sulfate was administered at a dose of 60 mg / kg; 
comparison drug Tribestan at a dose of 60 mg/kg; the drug “Bioglobin-U” at a dose of 200 μl / kg and Chon-
droitin sulfate + Tribestan in the above doses. 

Results and discussion. 30 days of exposure of single total irradiation with a dose of 3 Gy led to significant 
disruption of the morphological state of the testes and spermatogenic epithelium of rats. Thus, in rats with ir-
radiation, the number of normal spermatogonia in the convoluted tubules was reduced by 5.7 times, there were 
practically no convoluted tubules with spermatocytes in the metaphase of the 2nd maturation division (with the 
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12th stage of meiosis) and tubules with desquamated spermatogenic epithelium, the index of spermatogenesis 
decreased by almost 6.5 times. The introduction of natural origin drugs led to an improvement in the quantita-
tive and qualitative indicators of spermatogenesis.

Conclusion. In the conditions of irradiation exposure, Chondroitin sulfate has more significant regenera-
tive properties, the effect of which is almost 1.9 times better than the effect of the reference drug Tribestan. 
The effectiveness of “Bioglobin-U” in these experimental conditions was somewhat inferior to Chondroitin 
sulfate, but this drug was almost 1.4 times more effective than the reference drug Tribestan. The combination 
of Tribestan and the substance Chondroitin sulfate was more than 1.4 times more effective than the reference 
drug Tribestan itself.

Keywords: gonadopathy, total irradiation, testosterone, chondroitin sulfate, testicular morphometry, sper-
matogenesis index, male rats.
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