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ВСТУП 

Актуальність теми.  

Встановлення наявності слідів сперми на речових доказах є одним з 

найголовніших завдань судово-медичної експертизи статевих злочинів, яке 

ставлять слідчі органи [86, 93]. Воно ускладнюється тим, що досить часто задля 

уникнення покарання сліди сперми на речових доказах (або й самі докази) 

піддаються знищенню. Саме тому одним із визначальних факторів, які 

впливають на зберігання клітин сперми, є час і умови, в яких перебував 

речовий доказ. 

Дослідження специфічності біологічного матеріалу речових доказів і 

встановлення їх належності особі значною мірою залежить від рівня розвитку 

медико-криміналістичних та біологічних наук, зокрема цитології гістології та 

біохімії [11, 79, 100]. До теперішнього часу основним методом встановлення 

наявності сперматозоїдів на речових доказах залишаються морфологічні 

дослідження, які базуються на мікроскопічному виявленні сперматозоїдів у 

матеріалі, що досліджується [2, 36]. Проте, якщо сперматозоїди зруйновані, то 

морфологічними методами неможливо зробити висновок про наявність слідів 

сперми на речовому доказі. За окремими фрагментами сперматозоїда жодна з 

впроваджених на пострадянському просторі судово-медичних методик не надає 

можливості робити вірогідні висновки про наявність сперми на речових 

доказах. Тому актуальність дослідження в цьому напрямку не викликає 

сумнівів.  

Оптимізація наукових розробок в галузі судової медицини, проведення 

медико-біологічних досліджень та пошук новітніх методів, стандартів і правил 

є актуальною сферою діяльності, яка постійно розвивається протягом останніх 

десятиліть [7, 9, 10, 31, 33]. Саме якість кожної проведеної експертизи 

визначає напрями досліджень, які потребують постійного вдосконалення [5, 

31, 45].  Одним з таких напрямів у дослідженнях і подальшій роботі експертів є 

вивчення впливу умов довкілля [64], що включають температуру, відносну 
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вологість та рН, на клітини сперми, а також подальший пошук більш 

досконалих, сучасних методик для встановлення наявності сперми на речових 

доказах. Визначення закономірностей збереження цілісності клітин сперми при 

змінах температури, відносної вологості, рН у діапазонах, типових для місця 

скоєння злочину, дасть змогу поглибити рівень знань та практичні навички 

експертів. До того ж розробка алгоритму дій, спрямованих на виявлення слідів 

сперми, залежно від умов, у яких перебував речовий доказ, є актуальною для 

розвитку судово-біологічної експертизи і оптимізації роботи експертів [14-16]. 

 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами 

Робота виконана в рамках науково-дослідної роботи Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка «Дослідження механізмів 

функціонування органів травного тракту та розробка методів їх корекції» (№ 

держреєстрації 0106U005755), тема № 11БФ036-01. 

Мета і задачі дослідження. 

Метою роботи є дослідження впливу основних факторів довкілля на 

збереження клітин сперми на моделях об‘єктів судово-біологічної  експертизи. 

Відповідно до мети були поставленні завдання : 

1. Встановити  характер кількісних та морфологічних змін клітин сперми у 

моделях речових доказів в залежності від змін температури довкілля. 

2. Дослідити вплив вологості середовища зберігання речових доказів на 

зміни морфології і цілісності сперматозоїдів в них. 

3. З‘ясувати залежність цілісності клітин сперми від рН середовища, в 

якому перебувають моделі речових доказів. 

4. Вивчити вплив сторонніх речовин, поширених на місцях скоєння 

злочину, на морфологічну цілісність сперматозоїдів з урахуванням різних 

температурних режимів, відносної вологості середовища інкубації та рН носія. 
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5. Скласти науково обгрунтовану схему судово-експертного 

дослідження речових доказів на наявність клітин сперми з урахуванням різних 

умов перебування та наступного зберігання зразків при проведенні судово-

біологічних експертиз.  

Об’єкт дослідження: клітини сперми людини. 

Предмет дослідження: кількісні та морфологічні зміни сперматозоїдів в 

зразках зі спермою людини за умов впливу основних факторів довкілля: 

температури, відносної вологості, рН носія, сторонніх речовин. 

Методи дослідження: цитологічні, в тому числі імуноцитохімічні, 

мікроскопічні, методи статистичного аналізу.  

Наукова новизна одержаних результатів. Встановлено закономірності 

збереження клітин сперми на моделях речових доказів залежно від дії 

комплексу основних факторів довкілля (температури, відносної вологості, рН 

середовища). Показано, що за кислих значень рН збереження клітин сперми є 

тривалішим порівняно із лужними (7-21 доба проти 1-7 доби). При цьому при 

зростанні температури збільшується різниця у термінах збереження цілісності 

клітин при кислих і лужних значеннях рН носія. Екстремальні значення рН 

спричиняють різке зниження термінів збереження цілісності клітин. З‘ясовано, 

що підвищена вологість сприяє зменшенню тривалості збереження цілих клітин 

сперми за усіх значень рН. У більшості випадків оптимальними для тривалого 

збереження цілісності клітин сперми є умови, максимально наближені до 

фізіологічних. При цьому пригнічення розвитку бактерійної флори внаслідок 

зниженої температури чи закиснення середовища забезпечує відносну 

стабільність сперматозоїдів у моделях речових доказів.  

Практичне значення отриманих результатів. Результати досліджень є 

підгрунтям доцільності подальшого вивчення впливу факторів зовнішнього 

середовища, дії розповсюджених агресивних речовин на швидкість деградації 

клітин сперми, які є об‘єктом судово-медико-біологічного дослідження. На 

підставі отриманих даних розроблено схему судово-експертного дослідження 
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на наявність клітин сперми на речових доказах з урахуванням 

різних умов перебування та наступного зберігання останніх при проведенні 

судово-біологічних експертиз. Суть схеми полягає у рекомендуванні 

оптимального (цитологічного чи імуноцитохімічного) методу виявлення клітин 

сперми в залежності від значень температури, відносної вологості та рН 

середовища, при яких зберігався об‘єкт-носій. Результати цитологічних 

досліджень можуть бути використані для складання схем комплексних судово-

медико-біологічних досліджень при проведенні судової експертизи та введені у 

навчальні програми підвищення кваліфікації судових експертів.  

Особистий внесок здобувача. Автором було сформульовано мету і 

основні задачі роботи (за участю наукового керівника), проаналізовано дані 

літератури, сплановано та виконано експериментальні дослідження, здійснено 

цитологічну обробку матеріалу та його аналіз, проведено статистичну обробку 

отриманих результатів, сформульовано висновки (за участю наукового 

керівника). В аналізі та інтерпретації отриманих даних брали участь і 

співавтори публікацій – к.б.н. Кузнєцова Г.М. і к.б.н. Карпезо Н.О. (КНУ імені 

Тараса Шевченка) та к.б.н. Івасишин Т.М. (академія Служби безпеки України). 

Апробація результатів дисертації. Основні матеріали дисертації 

доповідались і обговорювалися на наукових форумах: Х Всеукраїнська наукова 

конференція студентів та молодих науковців «Біологічні дослідження молодих 

вчених в Україні». – 28-29 жовтня 2010р., м. Київ; VI Міжнародна наукова 

конференція, присвячена 170-річчю кафедри фізіології людини і тварин та 100-

річчю школи електрофізіології Київського університету «Психофізіологічні та 

вісцеральні функції в нормі і патології». – 9-11 жовтня 2012 р., м. Київ; 

«Юридична осінь». – 13 листопада 2012р., м. Харків. 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 8 робіт, з них 5 

статей  у фахових наукових виданнях та 3 тез у матеріалах наукових форумів. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена на 116 сторінках 

друкованого тексту і складається із вступу, розділу огляд літератури, розділу 

матеріали і методи досліджень, двох розділів результатів дослідження та їх 
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обговорення, узагальнення, висновків, списку використаних 

джерел. Робота ілюстрована 56 рисунками і 14 таблицями. 
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1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ  

1.1. Загальна морфологічна характеристика клітин сперми 

Чоловічі статеві клітини є найменшими клітинами тіла людини. Малі 

розміри необхідні для швидкого руху сперматозоїда. Для зменшення розміру 

сперматозоїда під час його дозрівання відбуваються спеціальні структурні 

зміни: ядро ущільнюється за рахунок унікального механізму конденсації 

хроматину (на стадії сперматиди з ядра видаляються гістони і ДНК зв'язується з 

білками-протамінами), більша частина цитоплазми видаляється із 

сперматозоїда у вигляді так званої  «цитоплазматичної краплі». Таким чином, 

залишаються лише найбільш необхідні органели [13, 42, 43].  

 

Рис.1.1. Схема будови сперматозоїда ссавців.  

 

 Сперматозоїд людини має типову будову та складається з голівки, тіла 

(шийка та проміжний відділ) і хвоста (рис. 1.1). Загальна його довжина 

дорівнює приблизно 55 мкм. Голівка має приблизно 5 мкм в довжину, 3,5 мкм в 



  11 

ширину та 2,5 мкм в висоту. Тіло та хвіст – відповідно 4,5 та 45 мкм в 

довжину. Зовні сперматозоїд вкритий цитолемою, що містить такий рецептор, 

як глікозилтрансфераза, завдяки якій можливе впізнання рецепторів 

яйцеклітини. Голівка сперматозоїда містить щільне невелике ядро з гаплоїдним 

набором хромосом, до складу ядра входять протаміни або  – на ранніх стадіях 

сперматогенезу – гістони [17, 120]. Передню частину ядра вкриває плаский 

мішечок, який утворює чохлик сперматозоїда. В чохлику знаходиться акросома, 

що містить набір ензимів, серед яких важливу роль відіграють гіалуронідаза та 

протеази. Зазначені ферменти у процесі запліднення здатні розчиняти 

оболонки, які вкривають яйцеклітину. Чохлик, а також акросома є похідними 

апарату Гольджі. Ядро сперматозоїда містить 23 хромосоми, однією з яких є 

статева (Х абоY), а інші – аутосоми. 50% сперматозоїдів місять Х –хромосому, 

а інші 50%  - Y – хромосому. За головкою розташоване кільцеподібне звуження 

(шийка), яке переходить у хвіст. Хвіст сперматозоїда має проміжний, головний 

та термінальний відділи [43].  

В шийці, або зв'язуючій частині, містяться центріолі, а саме: проксимальна, 

яка прилягає до ядра, та дистальна, від якої починається осьова нитка, або 

аксонема, що продовжується в проміжному, головному та термінальному 

відділах хвоста.  

Проміжний відділ містить аксонему, яка знаходяться у мітохондріальній 

піхві (мітохондрії, розташовані спірально навколо аксонеми). Будова аксонеми 

є типовою (подібною до будови аксонами джгутика або війки) (рис. 1.2): вона 

складається з 2 центральних та 9 пар периферичних мікротрубочок, при цьому 

в кожній парі периферичних мікротрубочок одна має незакінчену S-подібну 

будову і містить 11 філаментів, утворених тубуліном (B-мікротрубочка), а інша 

має закінчену будову і містить, відповідно, 13 філаментів (А-мікротрубочка). 

Біля мікротрубочок містяться виступи, або «ручки», утворені білком-динеїном, 

що володіє АТФ-азною активністю [21, 42, 120]. Білок динеїн здатен 

розщеплювати АТФ, яку виробляють мітохондрії, що оточують аксонему, а 
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також здатен перетворювати хімічну енергію в механічну, за рахунок якої 

і здійснюється рух сперматозоїда.  

 

Рис. 1.2. Схема будови аксонами хвоста сперматозоїда. 1A і 1B — A і B 

мікротрубочки периферичного дублету; 2 — центральна пара мікротрубочок і 

центральна капсула; 3 — динеїнові ручки; 4 — радіальна спиця; 5 — 

нексиновий місток; 6 — клітинна мембрана. 

У випадках генетично обумовленої відсутності динеїну сперматозоїди 

втрачають здатність рухатись, що вважається однією з форм стерильності. У 

головному відділі хвоста аксонема оточена циркулярно орієнтованими 

фібрилами (щільними волонами), що додають пружності, а також 

плазмолемою. Термінальний (або кінцевий) відділ хвоста сперматозоїда містить 

поодинокі скорочувальні філаменти [21, 2, 72]. Серед факторів, які здатні 

суттєво впливати на швидкість руху клітин сперматозоїдів, велике значення 

відіграють рН середовища, температура тощо [21]. 

 При дослідженні сперми в клінічній практиці застосовують підрахунок 

кількості різних форм сперматозоїдів в забарвлених мазках, які перераховують 

у відсотки та виражають у вигляді спермограми. Спермограма є комплексним 

аналізом сперми, який використовується в медичній практиці для визначення 

фертильності чоловіків, а також для виявлення можливих наявних хвороб 

статевої системи [54, 82].  

Існують дані про спостереження характеру і рухливості клітин сперми після 

зберігання в умовах гіпотермії [63, 64, 147]. Було встановлено, що після 24 

годин в контрольних зразках спостерігали повністю нерухливі клітини. В 
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суспензії з клітинами, яка містила перфторан в концентрації 40% від 

об‘єму  - спостерігали поодинокі рухливі клітини. Додавання ж 3,5 мМ розчину 

пентоксифіліну (застосовується в методиках репродуктивної медицини на етапі 

приготування сперми до штучного запліднення) до суспензії сперматозоїдів, що 

містила перфторан, повністю відновлювало рухливість клітин сперми [28].  

Відомо, що клітини сперми людини (маються на увазі саме сперматозоїди) 

протягом усього активного статевозрілого життя утворюються у великих 

кількостях. Період, за який сперматозоїд проходить шлях дозрівання із незрілих 

сперматогоній до повністю зрілих сперматозоїдів складає 72-75 днів [13, 42, 

120]. Сперматозоїди розвиваються із клітин-попередників, які проходять 

редукційний поділ (поділ мейозу) та формують спеціалізовані структури 

(джгутик, акросома тощо) [21]. Кількість сперматозоїдів, які містяться в 

еякуляті, виражають або у відносному значенні, тобто у вигляді  концентрації 

(кількість клітин в 1 мл), або в абсолютному значенні, тобто зазначають 

загальну кількість клітин в еякуляті. Для підрахунку кількості сперматозоїдів 

використовують лічильні камери – спеціальні засоби, які дозволяють 

спостерігати сперматозоїди за допомогою мікроскопа в певному об'ємі рідини. 

Поширеними є камери для підрахунку формених елементів крові – 

гемацитокамери (камера Горяєва, камера Неубауера) та спеціальні камери, 

призначені для підрахунку сперматозоїдів (камера Маклера). Є і швидкі 

методи, за допомогою яких можна визначити концентрацію, наприклад, 

підрахунок клітин сперми на предметному скельці. Якщо вкрити краплю 

еякуляту (10 мкл) покривним склом, розміром 22х22, то кількість клітин сперми 

в полі зору мікроскопа (при збільшенні х400) буде приблизно дорівнювати 

кількості сперматозоїдів (в мільйонах) в 1 мл сперми. Для полегшення 

підрахунку застосовують комп'ютеризовані системи – спермо аналізатори – які 

складаються з мікроскопа із відеокамерою та системою оцінки зображення [30, 

70, 71]. 

За умов використання всіх методів підрахунку сперматозоїдів, як правило, 

спочатку отримують дані про концентрацію. Після цього множать 
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концентрацію на об‘єм еякуляту і так отримують дані про загальну 

кількість сперматозоїдів. За даними ВООЗ 1999 року [91, 153], нормальний 

еякулят містить не менше ніж 40 млн сперматозоїдів, або ж не менше ніж 20 

млн клітин сперми в 1 мл. Іноді сперматозоїдів може бути настільки мало, що їх 

описують як «поодинокі в полі зору».  А іноді виявити сперматозоїди можна, 

тільки попередньо застосувавши центрифугування, тобто в осаді. 

При створенні спермограми основна увага приділяється мікроскопічному 

аналізі сперми. Під час здійснення такого аналізу спеціалісти визначають 

характеристики клітинних елементів сперми: 

- кількість сперматозоїдів, 

- їх морфологічні характеристики, 

- рухливість сперматозоїдів, 

- кількість лейкоцитів та їх типи, 

- кількість незрілих клітин сперми тощо. 

Окрім зазначених показників, визначають також : 

- об‘єм еякуляту, 

- його колір, 

- в’язкість, 

- час розрідження,  

- рН [70]. 

Для розширеної спермограми  додатково здійснюють біохімічний аналіз 

еякуляту, при цьому найчастіше визначають вміст у спермі фруктози 

(основного джерела енергії еякульованих сперматозоїдів), лимонної кислоти та 

цинку (для оцінки секреторної функції простати), альфа-глюкозидази (для 

оцінки функціонування придатків яєчок та прохідності сім‘явивідних протоків), 

антиспермальних антитіл.   

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Фруктоза
https://ru.wikipedia.org/wiki/Цинк
https://ru.wikipedia.org/wiki/Альфа-глюкозидаза
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Таблиця 1.1. 

Норми фертильності сперми за даними різних авторів за останні 100 років [153] 

Автор Рік Об‘єм, 

мл 

Концентрація, 

млн/мл 

Рухливість,

% 

Davis 1943 4 60 80 

Sharren 1972 2 40 70 

Eliasson 1981 2 20 50 

Bustos-Obregon 1981 1,5 20 40 

Van Zyl 1976 2 10 30 

Норми ВООЗ 1999 2 20 50 

Норми ВООЗ 2010 1,5 15 32 

 

Уявлення про характеристики сперми, звичайно, змінювались протягом 

часу, а дослідження якісних і кількісних характеристик давали підстави 

коригувати та змінювати норми фертильності сперми. Вважати, що тенденція 

норм фертильного еякуляту полягає в їх «послабленні», не коректно. Так, в 

таблиці 1.1. наведені пропозиції різних авторів стосовно норми об‘єму сперми, 

її концентрації, рухливості сперматозоїдів. 

За часів Радянського Союзу не було спеціальних документів Міністерства 

Охорони Здоров‘я, які б встановлювали норми фертильної сперми. Сьогодні 

лікарі України застосовують норми, запропоновані Всесвітньою Організацією 

Охорони Здоров‘я (1999 р.). 

В 2010 році Всесвітня організація Охорони Здоров'я внесла нові зміни в 

значення показників сперми, оскільки було змінено  методику її обробки, а 

також дослідження. Було спрощено класифікацію рухливих сперматозоїдів, 
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змінені норми кількості та рухливості. В таблиці 1.2. наведені 

показники сперми, згідно з рекомендаціями ВООЗ 2010 року. Таким чином, 

будова сперматозоїда забезпечує  виконання ним основних функцій - 

максимальну компактизацію генетичного матеріалу, рухливість і відносну 

стабільність і життєздатність у довкіллі. Сім’яна рідина, крім власне 

сперматозоїдів, містить комплекс протеїнів, ензимів та мікроелементів, а також 

інші клітини, які забезпечють виживання сперматозоїдів і реалізацію їх 

функцій.    

 

Таблиця 1.2. 

Показники нормальної фертильності сперми згідно з рекомендаціями ВООЗ 

2010 року [129, 153] 

Показник Значення 

Об'єм еякуляту, мл ≥ 1,5 

Загальна кількість сперматозоїдів, млн ≥ 39 

Концентрація сперматозоїдів, млн. в 1 мл ≥  15 

Загальна рухливість сперматозоїдів, % ≥ 40 

Сперматозоїдів з прогресивним рухом, % ≥ 32 

Життєздатність, % ≥58 

Морфологія: нормальних форм, % ≥4 

1.2. Показники сперми в нормі і при патології 

Сперму, яка відповідає встановленим значенням норми, називають 

нормальною, а стан такого еякуляту називають «нормоспермією». 

За класифікацією ВООЗ до патологічних станів сперми належать [70, 153]: 

- олігозооспермія – концентрація клітин сперми нижче нормативного 
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значення; 

- астенозооспермія – рухливість сперматозоїдів нижче нормативного 

значення; 

- тератозооспермія – морфологія сперматозоїдів нижче нормативного 

значення; 

- азооспермія – відсутність сперматозоїдів в еякуляті; 

- аспермія – відсутність еякуляту, в деяких випадках відсутність навіть 

незрілих форм сперматозоїдів. 

При наявності в еякуляті певних форм відхилень, терміни «олігозооспермя», 

«астенозооспермя» та «тератозооспермія» можуть бути об'єднані в одне слово, 

наприклад, «олігоастенотератозооспермія», «астенотератозооспермія». 

Відхилення від норми стану сперми також можна характеризувати такими 

термінами, як: 

- олігоспермія – об'єм еякуляту нижче норми; 

- лейкоцитоспермія – наявність лейкоцитів вище нормативного значення; 

- акіноспермія – повна нерухливість сперматозоїдів; 

- некроспермія – відсутність живих сперматозоїдів в еякуляті; 

- криптоспермія – мала кількість сперматозоїдів, які можуть бути виявлені 

в еякуляті після центрифугування сперми; 

- гемоспермія – наявність крові (еритроцитів) в еякуляті. 

Кислотність сперми визначають за допомогою індикаторного паперу або рН-

метру. В якості показника «норми» ВООЗ рекомендує значення рН 7,2. 

Визначають частку сперматозоїдів, які за виглядом відповідають нормі і ті, 

морфологія яких є аномальною. Для аналізу зазвичай використовують нативну 

сперму, або мазок сперми на предметному скельці. Для забарвлення мазків 

сперми використовують гістологічні барвники, у найпростішому випадку – 

гематоксилін, при необхідності більш детального аналізу застосовують 

комплексне забарвлення за Романовським-Гімзою або  Папаниколау [71]. В 
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спермі завжди міститься певна кількість аномальних сперматозоїдів. 

Аномалія може бути присутня у будові голівки (аномальна форма, зменшена 

або повністю відсутня акросома), у будові тіла (шийка та проміжний відділ 

хвоста) (викривлення, аномальний розмір), у будові хвоста (викривлення, 

аномальний розмір, відсутність, наявність множинних джгутиків) (рис. 1.3) 

[26]. Також підраховують частку круглих клітин. Круглими вважають клітини, 

які не є сперматозоїдами. Таке поняття є збірним і до нього входять дві різні за 

походженням групи клітин: лейкоцити і незрілі клітини сперми. Поняття 

круглих клітин з‘явилось через неможливість за допомогою засобів світлової 

мікроскопії відрізнити в еякуляті незрілі клітини сперматогенезу від 

лейкоцитів. Варто зауважити, що нетипові для еякуляту клітини (епітеліальні 

клітини сім'явивідних шляхів, еритроцити та ін.) до круглих клітин не 

зараховують [114]. 

Незрілими клітинами сперматогенезу називають попередників клітин 

сперми. До них належать сперматогонії, сперматоцити першого та другого 

порядків та сперматиди. В еякуляті завжди містяться незрілі клітини 

сперматогенезу, їх кількість може сильно варіювати (2-5 млн в 1 мл та навіть 

більше). Після завершення періоду дозрівання сперматозоїд може зберігатись в 

організмі людини на строк до одного місяця. У жіночій вагіні сперматозоїди 

гинуть впродовж декількох годин. А в шийці матки, безпосередньо в тканинах 

матки та фаллопієвих трубах – залишаються живими до трьох діб [21, 120]. 

 

Рис. 1.3. Патології сперматозоїдів за Крюгером [26]. Дефекти голівки (1-9): 1 – 

видовжена, 2 – грушоподібна, 3 – без акросоми, 4 – маленька, 5-7 – аморфні, 8 – 
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вакуолізована, 9 – маленька акросома; дефекти тіла 

(шийка+проміжний відділ хвоста) (10-13): 10 – гетероаксіальний хвіст, 11 – 

асиметрично прикріплений хвіст, 12 –товстий проміжний відділ хвоста, 13 –

тонкий проміжний відділ хвоста;  дефекти хвоста (14-16): 14 – короткий, 15 – 

зламаний, 16 – закручений; 17 – цитоплазматична крапля на шийці. 

В 1987 році Крюгер запропонував вважати ті сперматозоїди 

нормальними, які можуть проникати через цервікальний канал за 8 годин. Така 

думка обґрунтована тим, що клітини сперми подолали складний шлях 

самостійно, тобто, відбувся їх природній добір і саме такі клітини слід 

відносити до нормальних. Аналіз морфології сперматозоїдів за Крюгером (рис. 

1.3) вважають занадто строгим через те, що під час підрахунку клітин сперми в 

еякуляті зараховують лише ті, які мають бездоганний зовнішній вигляд. Всі 

суміжні форми вже відносять до патологічних [26, 54].  

Найбільш точним дослідженням аномалій сперми ВООЗ вважає 

дослідження забарвленого мазка, а стан еякуляту, який не відповідає нормам за 

морфологічними критеріями, характеризують, як «тератозооспермію». 

Важливою проблемою сучасної репродуктивної медицини та біології є 

питання збереження цілісності, рухливості та «нормальності» сперматозоїдів, 

тобто їх здатності до повноцінного запліднення, при кріоконсервуванні. Для 

цього широко використовують речовини-кріопротектори, що дозволяє 

отримувати клітини з високим ступенем життєздатності  та біологічними, 

хімічними, морфологічними властивостями в межах норми [63, 64]. Досить 

тривале зберігання кріоконсервованих клітин не призводить до порушення 

біологічних властивостей, на відміну від процесу заморожування-відтанення, 

що  може викликати пошкодження хромосом [53]. Як речовини-кріопротектори 

застосовують діоли, аміди тощо. Проте ці сполуки за додатних температур 

можуть пошкоджувати плазматичні мембрани сперматозоїдів внаслідок 

безпосередньої взаємодії чи опосередковано – через осмотичні властивості [61]. 

Тобто критичним для цілісності сперматозоїдів є перехід через точку 

замерзання. Однією з причин швидкої загибелі сперматозоїдів після відтанення 
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називають значне зниження в них кількості АТФ (у 9-11 раз) [65]. 

Також існують ризики, пов‘язані із безпечним зберіганням біологічного 

матеріалу, наприклад, його забруднення бактеріями, в тому числі й тими, що 

можуть міститися в рідкому азоті, в якому консервують клітини [102]. 

Таким чином, варіабельність будови сперматозоїдів є досить значною 

навіть у здорових чоловіків. Крім того, кріоконсервування, що широко 

застосовується у сфері репродуктивної медицини, може впливати на будову і 

рухливість клітин сперми, а отже, і на їх запліднюючу здатність та 

повноцінність. Тому на основі детального аналізу будови клітин сперми було 

розроблено морфологічні критерії норми і патології, на основі яких можна 

здійснити добір сперматозоїдів і/чи оцінити їх повноцінність.  

 

1.3. Сперматозоїди як об‘єкти дослідження в судовій медицині 

 

Встановлення наявності слідів сперми на речових доказах в судово-

медичній практиці є досить складним та трудомістким дослідженням [3, 

103]. Методи, які для цього застосовуються, можна поділити на 2 групи: 

орієнтовні (чи попередні) та доказові [110, 112]. Орієнтовні методи дозволяють 

знайти ділянки та плями, в яких доказовими методами  встановлюють 

наявність сперми [126, 140]. До них відносять реакцію з соком картоплі. 

Сутність реакції полягає у здатності вітаміну С, що входить до складу соку 

картоплі, аглютинувати еритроцити крові незалежно від їх антигенної 

приналежності. Проте найбільш виражена реакція спостерігається з 

еритроцитами І групи. В присутності сперми тестостерон, що міститься в 

сім‘яній рідині, інгібує аглютинуючу дію вітаміну С і реакція не відбувається 

або різко гальмується, тому її ще називають реакцією затримки аглютинації. 

Реакція затримки аглютинації еритроцитів соком картоплини для 

визначення плям, в яких є найбільша вірогідність виявлення сперми, була 

розроблена Л.О. Барсегянц (1965) та рекомендована експертам для 
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практичного застосування при проведенні судово-медичної 

експертизи сперми [8]. Згідно з цією рекомендацією, реакцію розглядають 

як додаткову, так як незалежно від її результату експерт повинен виконати 

доказові проби на наявність сперми [93, 108]. Проте ця реакція в значній мірі 

сприяє виявленню слідів, схожих на сперму, особливо в тих випадках, 

коли сперма, присутня на речових доказах, змішана з кров'ю, або коли ні 

візуально, ні з допомогою ультрафіолетових променів експерту не вдається 

виявити плями, схожі на сперму [86]. Реакція з соком картоплі полегшує 

пошуки сперматозоїдів, а при відсутності сперматозоїдів (у випадку 

азооспермії) чи їх руйнуванні дозволяє експерту зробити 

експериментально обґрунтований висновок про те, чи дана пляма утворена 

спермою [32, 114]. Така можливість особливо важлива в тих випадках, 

коли на одязі потерпілих (при статевих злочинах) поряд з позитивним 

результатом реакції з соком картоплі в досліджуваній плямі виявляються 

антигени А та В, не властиві потерпілій [59, 117, 134, 146, 149]. В цих 

випадках для впевненості в правильності зробленого висновку 

рекомендують робити інші попередні або додаткові [58, 119] реакції на 

сперму.  

Застосовують також мікрокристалічні реакції [105]. Так Флоранс, 

знаючи про високий вміст холіну у мембранах сперматозоїдів, у 1896 році 

запропонував детектувати клітини сперми за утворенням кристалів йод-

холіну. Для цієї реакції застосовують реактив, який складається з йодиду 

калію, йоду кристалічного та дистильованої води. Дана реакція не є 

специфічною, а тому на теперішній час її майже не застосовують.  

Сьогодні на місці злочину найчастіше використовують дослідження 

плям в ультрафіолетових променях [38, 99, 108, 110]: представлені предмети 

без будь-якої попередньої обробки розглядають в затемненому 

приміщенні в ультрафіолетових променях, при цьому плямам сім’яної рідини 



  22 

притаманне голубувато-біле світіння (флуоресценція). Даний 

метод є попереднім, так як світіння, аналогічне світінню плямам сім’яної 

рідини, може бути притаманне різноманітним речовинам іншого 

походження [101, 113].  

Визначають також кислу фосфатазу, яка міститься в еякуляті в 

кількостях, що значно перевищують вміст її в інших секретах та рідинах 

організму людини. Для визначення кислої фосфатази розроблені якісні та 

кількісні методи. Для кількісного визначення кислої фосфатази 

досліджувану рідину додають до субстрату - будь-якої органічної сполуки, що 

містить фосфор (гліцерофосфат, фенілфосфат), та через деякий час 

встановлюють, яка кількість цієї сполуки піддалось розщепленню. Останнє 

визначають по кількості утвореного фосфату, чи по кількості органічної 

сполуки, до складу якої фосфор вже не входить [1, 35, 94]. Активність кислої 

фосфатази виражається в умовних одиницях та частіше за все вираховується на 

підставі визначення кількості неорганічного фосфату. В 1965 р. В.І. Чарний 

[124] вніс деякі спрощення та зміни в реакцію, які роблять її придатною для 

дослідження сім’яних плям. 

Всі ці методи дають можливість прискорити пошук сперми на 

великих та забруднених предметах [36, 37], але не надають права експерту 

категорично висловлюватись про встановлення наявності сперми та 

дозволяють лише припустити її наявність [69]. Тому, при проведенні 

судово-біологічної експертизи, в обов’язковому порядку використовуються 

доказові методи [126],  серед яких найчастіше застосовується 

морфологічний метод - виявлення під мікроскопом сперматозоїдів. Цьому 

методу, який існує понад 150 років, з ряду причин все ще віддається перевага 

[6, 49, 126]. Проте його недоліком є те, що при азоспермії та деяких формах 

олігоспермії, а також при руйнуванні сперматозоїдів під впливом 

різноманітних факторів, він не дає позитивних результатів.  

Серед доказових методів застосовують також хроматографічний метод, 

при використанні якого для встановлення наявності сперми необхідне 
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одномоментне виявлення трьох її  компонентів: холіну, сперміну та 

кислої фосфатази. Даний метод застосовується досить рідко, оскільки для 

контролю використовують чистий холін і спермін - досить вартісні реактиви; 

крім того, метод має рад недоліків - поряд з високою чутливістю, він 

недостатньо специфічний [37, 39, 73, 121, 156].  

Одним із варіантів доказового методу є забарвлення ДНК 

сперматозоїдів у плямах за допомогою реакції Фельгена, запропоноване 

Ю.А. Павловим в 1964 р. Гістохімічний метод фарбування ДНК за Фельгеном 

має широке розповсюдження, більшістю дослідників оцінюється як 

специфічний (в судовій медицині) [69, 73]. Уега та Ямамото в 1960 році для 

встановлення наявності сперми на речових доказах запропонували 

використовувати реакцію на цинк, виходячи з того, що він міститься в 

спермі в дуже великій кількості. Було запропоновано визначати наявність 

сперми в плямі на основі виявлення не лише цинку, але й ряду інших сполук 

та мікроелементів, бо виявилось, що сім’яні плями відрізняються від плям 

інших біологічних об’єктів та виділень людського організму за вмістом таких 

елементів як кремній, марганець, магній, алюміній, кальцій, цинк та стронцій 

[62, 92, 107].  

До доказових методів належить електрофоретичний метод, який 

дозволяє визначити фермент лактатдегідрогеназу, а більш точно - її фракцію 

«X» (ЛДГ-«Х»), яка характерна виключно для сперми. Проте ця фракція 

міститься не в усьому еякуляті, а лише в сперматозоїдах, тобто у випадку 

азооспермії отримання позитивного результату за допомогою 

антиспермальної сироватки (АСС) стає проблематичним. Тобто, не дивлячись 

на досить високу специфічність, ця реакція недостатньо чутлива [131, 141].  

За останні роки серед доказових методів набув поширення 

імунохроматографічний тест «Seratec PSA Semiqvnt» (Німеччина) [142], 

розроблений для  судово -медичного аналізу,  за  допомогою якого 

в досліджуваному матеріалі визначають простатоспецифічний антиген 

(ПСА), що у великій кількості міститься в спермі [96, 98, 144].  
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Отже, для визначення сім’яного походження плями 

пропонують методи, засновані на хімічних, імунобіологічних, 

електрофоретичних та інших властивостях сперми [51, 86, 96-99, 110, 115, 

126]. 

В судово-медичних лабораторіях України на теперішній час 

для встановлення наявності сперми на досліджуваному об’єкті 

застосовують в основному морфологічний метод [110, 111, 126]. В 

міжнародній практиці для достовірного встановлення наявності сперми при 

дослідженні речових доказів широке застосування отримали імунологічні 

методи, які засновані на виявленні ПСА, зокрема, імуноферментний аналіз 

- ІФА [96, 98, 110].  

Таким чином, виявлення слідів сперми в основному базується на 

виявленні цілих клітин сперми або певної кількості складових цих клітин [100]. 

Перспективними є імуноферментні методи через їх високу специфічність та 

чутливість, проте отримання імунних антиспермальних сироваток та 

використання їх в експертній практиці на теперішній час ще далеко не 

вирішені та потребують подальшого вивчення [129, 139]. В основі 

застосування цих методів лежить можливість візуалізації клітинних структур 

чи компонентів через утворення забарвленого продукту (імуноцитохімічні 

методи (ІЦХ) [9, 59, 151]) або через збудження їх світіння – первинного 

(властивого самим структурам) чи вторинного (після попереднього  

фарбування люмінесцентними барвниками – флюорохромами, такими як 

акридин оранжевий, флюоресцин тощо [96, 133]). Застосування 

флюорохромів дозволяє вивчати локалізацію в клітині білків, ліпідів, 

мукополісахаридів та нуклеїнових кислот. Велике значення для розвитку 

люмінесцентної мікроскопії, яка вивчає цитохімію, набув метод Кунса по 

виявленню антигенів за допомогою антитіл, мічених ізоцианатом 

флюоресцеїну [128]. Для імуноцитохімічного аналізу люмінесцентну 
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мікроскопію використовують також [98]. Відносно новою для 

пострадянського простору є методика визначення профілю ДНК [10, 50, 55]. 

Звісно, при виявленні і подальшому дослідженні слідів сперми на 

речових доказах експерт досить часто зустрічає певні труднощі [31, 68, 107].  

Клітини сперми на місці злочину, зазвичай, піддаються впливу різних 

руйнівних факторів, таких, як ультрафіолетове випромінювання, підвищена 

вологість, відмінні від фізіологічного значення сперми рН, підвищена чи 

знижена температура, тобто виникає потреба дослідити, наскільки ці фактори 

пошкоджують клітини сперми та, відповідно, перешкоджають їх виявленню 

[1, 2, 46].  

Пошкодження клітини  -  типовий патологічний процес, в основі якого 

лежить порушення сталості внутрішньоклітинного складу клітини, що 

зумовлює порушення структурної цілісності клітини та її функціональних 

властивостей [17]. Насильницький варіант загибелі розвивається у випадку дії 

на здорову клітину фізичних, хімічних і біологічних факторів, інтенсивність 

яких перевищує звичайні впливи, до яких клітина адаптована. Найбільш 

чутливі до такого пошкодження функціонально малоактивні клітини, що 

мають малу потужність власних гомеостатичних механізмів [72, 120]. 

Пошкодження клітини можуть виникати як у результаті безпосереднього 

впливу на клітину патогенного агента, так і опосередковано, внаслідок 

порушення гомеостазу. Усі фактори, які при взаємодії з клітиною можуть 

викликати її пошкодження, можна розділити на три групи: фізичні – 

механічний вплив, дія високої і низької температур, ультрафіолетових 

променів, іонізуючої радіації; хімічні - неорганічні речовини (кислоти, луги, 

солі важких металів), органічні низькомолекулярні (феноли, альдегіди) та 

високомолекулярні сполуки (гідролітичні ферменти, основні катіонні білки, 

імуноглобуліни, комплекси антиген-антитіло) [4]; біологічні - віруси, бактерії, 

найпростіші. 
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Серед перешкод, які заважають спеціалісту зробити 

висновок про наявність чи відсутність сперматозоїдів, слід відзначити 

руйнування клітин саме під дією зовнішніх факторів (високої та низької 

температур, бактеріального середовища) [47, 92, 113]. При миттєвій смерті 

клітини (у випадку механічного пошкодження, дії екстремальних температур 

тощо) виникає  швидка  коагуляція  протоплазми, порушується її 

структура та припиняється активність внутріклітинних ензимів [17]. Але 

детальних даних стосовно збереження саме спермальних клітин на речових 

доказах під дією факторів довкілля (високої та низької температур,  

підвищеної та зниженої вологості, тощо) та придатності  їх для 

подальшого дослідження в судовій медицині бракує. 

Таким чином, в Україні основним доказовим методом є цитологічний, що 

базується на вивченні основних частин клітини (ядра та 

цитоплазми) [109, 110, 126]. Проте при руйнуванні клітини достовірно 

ідентифікувати цим методом її основні частини неможливо. У світовій судово-

медичній та судово-біологічній практиках використовують імуноцитохімічні 

методи, що дозволяють виявляти саме фрагменти клітини, незалежно від 

збереження її цілісності [98, 132, 142], проте ці методи далеко не завжди 

можуть бути застосовані на теренах нашої країни. Тому дослідження динаміки 

збереження сперматозоїдів залежно від комплексу умов довкілля, в яких 

перебуває речовий доказ, є необхідними для розробки чітких рекомендацій, за 

яких обставин клітини здебільшого зберігають цілісність, а коли – 

фрагментовані повністю. Встановлення чітких часових меж, коли оптимальним 

є застосування цитологічного методу, а коли необхідні методи ІЦХ,  дозволить 

спростити і вдосконалити техніку судово-медичної експертизи. А 

диференційний аналіз впливу умов довкілля на клітини сперми дасть змогу 

поглибити рівень знань експертів про механізми спостережуваних змін та 

підвищити їх кваліфікацію [73, 77, 90]. 
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2. МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

2.1. Характеристика використаних речовин  

Згідно з описовою частиною протоколів, складених на місцях 

скоєння статевих злочинів, на речових доказах часто присутні 

речовини, нанесені умисно (імовірно, для знищення речового 

доказу), а також ті, які вже були присутні на речовому доказі на 

момент скоєння злочину [46, 48, 52]. Для моделювання типових умов 

скоєння злочину було обрано речовини, що фігурують у протоколах 

найчастіше, такі  як: лимонна кислота, сода, господарське мило, 

пральний порошок, напій «Кока-Кола» та вагінальні виділення 

жінок.  

Лимонна кислота  (2-гідрокси-1,2,3-пропантрикарбонова 

кислота, C6H8O7) –  кристалічна речовина білого кольору, 

температура плавлення 153°C, добре розчинна у воді, розчинна в 

етанолі, малорозчинна в діетиловому ефірі, входить до побутових 

прально-миючих засобів, які часто застосовують на місцях скоєння 

статевих злочинів для знищення речового доказу –  сперми.  

Напій «Кока-Кола»  (англ. Coca-Cola) – безалкогольний 

газований напій, який виробляє компанія «The Coca -Cola Company». 

Компонентами «класичного» варіанту «Кока -Коли» є: цукор, 

барвник – цукровий колер (Е150), ортофосфорна кислота (E338), 

кофеїн, натуральні ароматизатори, двоокис вуглецю (E290). Напій 

«Кока-Кола» є одним з найбільш розповсюджених безалкогольних 

напоїв, який можна зустріти на місці скоєння статевого злочину, та 

може бути присутній на одязі потерпілої або підозрюваного.  

Вагінальні виділення жінок. Джерелом нормальних вагінальних виділень 

у здорових жінок  є, головним чином, прозора рідина, яка випотіває через 

епітелій вагіни із кровоносних та лімфатичних судин. Додатковий внесок у 

нормальні виділення вагіни вносять залози тіла й шийки матки (слизовий 



  28 

секрет), великі і малі залози присінка піхви. Нормальні виділення 

включають також клітини епітелію, які безперервно відновлюються, 

бактеріальну мікрофлору (передусім представлену паличками Дедерлейна) та 

невелику кількість лейкоцитів. Склад і кількість нормальних вагінальних 

виділень залежать від загального фізіологічного стану організму, психогенних 

факторів та циклічної гормональної активності яєчників [22]. 

Вагінальні виділення отримували від здорових донорів віком 30-50 років: 

виділення наносили на стерильні марлеві серветки шляхом одноразового 

протирання входу у піхву та статевих губ, надалі серветки висушували на 

повітрі та використовували в експериментах.  

Сода -  гідрокарбонат натрію NaHCO3  (інші назви: питна сода, харчова 

сода) – кисла сіль вугільної кислоти та натрію. Зазвичай представлена у вигляді 

дрібнокристалічного порошку білого кольору. Сода входить до складу 

безфосфатних пральних засобів, є досить розповсюдженим 

багатофункціональним побутовим реагентом з відносно низькою вартістю, що 

дає можливість широко використовувати її на побутовому рівні, зокрема, для 

прання речей. Саме тому сода досить часто використовується для знищення 

слідів сперми на одязі (речовому доказі). 

Пральний порошок «Лотос-М» - пральний побутовий засіб у вигляді 

білого порошку. Виготовлений  згідно з ТУ У 20.4 – 3-684913 – 032:2012 Пр 

АТ «Вінницяпобутхім», Україна. Склад прального порошку: сульфати (>30%); 

карбонати (15-30%); фосфати (5-15%); вода (5-15%); аніонні ПАР (5-15%); 

силікати (5-15%); антиресорбенти (<5%); фосфонати (<5%); оптичні 

підбілювачі, віддушка, d-лимонен [155]. Пральний засіб «Лотос М», зважаючи 

на невелику вартість, є досить розповсюдженим пральним засобом «економ» 

класу в торгівельних мережах України.   

Господарське мило  -  тверда речовина з кольором від світло-коричневого 

до коричневого із специфічним запахом. Містить натрієві солі жирних кислот 

до 72% та досить велику кількість лугів (0,15-0,20%), внаслідок чого має дуже 

високий водневий показник рН 10-12 [154]. Господарське мило 
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використовується в побуті як багатофункціональний 

універсальний миючий засіб, основною (активною) частиною якого є натрієві й 

калієві солі жирних кислот. Господарське мило розділяють за видом 

первинного матеріалу, способом виробництва і обробки, консистенцією, 

вмістом миючої речовини. В залежності від вмісту жирних кислот мило буває 

трьох категорій: першої (72%), другої (70%), третьої (65%) [154]. Чим більше 

вміст жирних кислот, тим більша бактерицидна дія на наявні мікроорганізми. 

2.2. Схема дослідження 

Для виконання поставлених завдань було проведено 37 серії 

експериментів. Дослідження проводили на 20 зразках сперми людини в 3 

повторах. Вивчали збереження клітин сперми залежно від часу за умов, що 

відповідають погодним умовам різних пір року. Сперму наносили на стерильні 

марлеві серветки (розміром 3х3 см) та інкубували в наступних умовах: 

 в термостаті при  +25
о
С та відносній вологості 50% і 75%, що відповідає 

умовам сухого та вологого літа відповідно; 

 в холодильнику при +10
о
С та відносній вологості 60%, що відповідає 

умовам міжсезоння (весна, осінь); 

 в морозильній камері при -15
о
С та відносній вологості 11%, що відповідає 

умовам зими. 

Для дослідження впливу сторонніх речовин, що найбільш часто 

зустрічаються на місці скоєння злочину [46], на збереження сперми, марлеві 

серветки-носії перед нанесенням сперми просякали розчинами: 3% лимонної 

кислоти (рН 3,0), 5% розчином соди (рН 8,0), 5% розчином прального порошку 

«Лотос М» (рН 9,0), 5% розчином господарського мила (рН 10,0), а також 

напоєм Coca-Cola (рН 4,0) та вагінальними виділеннями (рН 5,0). Усі ці 

речовини найбільш істотно (за можливим впливом на біологічні об‘єкти) 

відрізняються значеннями рН. Тому для встановлення ролі саме  рН у 

деструкції сперми були проведені дослідження, де замість експериментальних 

речовин використовували буферні розчини з відповідними значеннями рН: 3,0, 
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4,0 (цитратний), 5,0, 8,0 (фосфатний), 9,0, 10,0 (боратний) 

(Хімлаборреактив, Україна). Контрольними зразками були зразки з нанесеною 

спермою без будь-якої обробки (рН 7,2).  

 

2.3. Цитологічні методи дослідження 

2.3.1. Виготовлення цитологічних препаратів 

Після першої, другої, третьої доби та першого, другого, третього тижнів 

із матеріалу виготовляли цитологічні препарати.  Для цього однакового розміру 

вирізки із марлі (3х3 мм), на яких містились зразки сперми, розміщували в 

стерильних пробірках, заливали для екстрагування невеликим надлишком (1-3 

краплі) розчину 5% аміаку та залишали на 18 годин в холодильнику при +4
о
С. 

Після цього марлю виймали із пробірок, а екстраговані клітини сперми 

центрифугували на центрифузі ОПН-3 УХЛ 4 хв. при 1500 об/хв. (350g). 

Надосадову рідину видаляли, а з осаду виготовляли цитологічні мазки. Мазки 

залишали до повного висихання.  фіксували за допомогою метанолу протягом 

10-15 хв. Після повного висихання мазки поділяли на 2 групи  та фарбували: 

1) Антитілами до Protamine 1 (N-14) згідно з протоколом 

використання антитіл  Protamine 1 (N-14) Santa Cruz Biotechnology (стадії 

демаскування антигенів, інкубації з первинними антитілами, з вторинними 

антитілами, кон'югованими з FITC (флуоресцеїн ізотіоціанат) 

виробництва Santa Cruz Biotechnology, Inc., США Santa Cruz 

Biotechnology, заключення препаратів) [96]. 

2) Гематоксиліном за методом Романовського-Гімзи [81]. 

Висушені мазки досліджували за допомогою багатофункціонального 

мікроскопа Olympus ВХ-41 (Olympus Europe GmbH, Японія) при збільшенні 

х400, кольорові мікрофотографії отримували за допомогою цифрової 

фотокамери Olympus C-5050 Zoom (Olympus Europe GmbH, Японія) та 

вказаного мікроскопа. 
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2.3.2. Забарвлення за методом Романовського-Гімзи 

Використовували  найпоширеніший в практиці судово-медичних 

експертів-біологів метод виявлення клітин сперми при фарбуванні 

цитологічних мазків гематоксилін-еозином за Романовським-Гімзою [60, 81], 

що дає змогу виявляти основні компоненти клітини. Суміш для 

забарвлення за Романовським-Гімзою, яка має в основі барвник 

Романовського Райта у вигляді порошку, розчиняли в суміші рівних об’ємів: 

метилового спирту й гліцерину (800 мг барвника на 100 мл розчинника). 

Виготовлену суміш для забарвлення зберігали в сухому прохолодному місці в 

щільно закритій ємності. Виготовлений рідкий барвник перед використанням 

розводили із розрахунку 1-2 краплі барвника на 1 мл дистильованої води. 

Мазки фарбували протягом 20 хвилин за температури +37 °C (у вологій камері). 

Після фарбування мазки промивали в двох порціях водопровідної води, 

залишали підсихати на повітрі та досліджували мікроскопічно в світлому полі 

(bright field). 

2.3.3. Імуноцитохімічний  метод   

Сперматозоїди в препаратах детектували за наявністю протаміну 1, який 

виявляли імуноцитохімічно [82]. Мазки сперми на предметних скельцях 

розміщували на коливальному столику та: 

1) інкубували з 10% розчином нормальної блокуючої сироватки (Santa Cruz 

Biotechnology, Inc., США) в фізіологічному розчині, яку  наносили крапельним 

методом, для уникнення неспецифічного зв'язування в первинними антитілами. 

Препарати витримували протягом 1 год при кімнатній температурі; 

2) відмивали протягом 5 хв тричі; 

3) наносили первинні антитіла до протаміну 1 (N-14) (козячі поліклональні 

антитіла проти N-кінця білка протаміну 1  людини, Santa Cruz Biotechnology, 

Inc., США) у розведенні 1:200 в 1,5% розчині нормальної блокуючої сироватки 

в фізіологічному розчині та витримували протягом 2 год при кімнатній 

температурі; 
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4) відмивали протягом 5 хв тричі; 

5) наносили вторинні антитіла, кон'югованих з флюорофором (ослячі 

антитіла проти козячого IgG, кон‘юговані з FITC – флуоресцеїн-ізотіоціанатом,  

Santa Cruz Biotechnology, Inc., США) у розведенні 1:300 в 1,5% розчині 

нормальної блокуючої сироватки в фізіологічному розчині та витримували 

протягом 1 год при кімнатній температурі в темряві; 

6) відмивали протягом 5 хв тричі; 

Після фарбування на мазки наносили 90% розчин гліцерину в фізіологічному 

розчині та досліджували мікроскопічно в ультрафіолетових променях.  

2.4. Статистичні методи аналізу результатів  

Обробку експериментальних даних здійснювали методами 

варіаційної статистики [66, 76, 94] за допомогою пакету програми SPSS 

17.0. Дані перевіряли на нормальність розподілу за допомогою Z-тесту 

Колмогорова-Смірнова. Підраховували середнє значення (М) по групі і і 

стандартне відхилення (SD) для кожного параметру, результат виражали у 

вигляді М±SD. Міжгрупові порівняння здійснювали методом дисперсійного 

аналізу (ANOVA) з використанням для апостеріорних множинних порівнянь  F-

критерію Фішера. Різниця між середніми значеннями показників, які 

порівнювали, вважалась вірогідною при р≤0,05. 
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 РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

3. Збереження сперматозоїдів за різних температури, відносної вологості та 

рН середовища 

3.1.Зміни кількості і морфології сперматозоїдів за різних значень рН 

середовища в імітованих умовах сухого літа  

При інкубації зразків сперми в імітованих умовах сухого літа (+25
о
С і 

відносній вологості 50%) за різних значень рН носія було показано, що за 

фізіологічного значення рН (контроль) кількість цілих клітин різко 

зменшувалася вже після першої доби експерименту внаслідок інтенсивних 

процесів фрагментації. Після першого тижня спостерігали менше 1% клітин від 

початкової кількості, після другого тижня – лише  0,25% ( табл. 3.1).  

Лімітом цитологічного методу вірогідної ідентифікації клітин сперми є 

наявність принаймні однієї цілої клітини, за морфологічними ознаками якої 

експерт впевнено може сказати, що це саме сперматозоїд. Тому навіть після 

другого тижня все ще можна було чітко ідентифікувати поодинокі цілі 

сперматозоїди за допомогою цитологічного методу. Проте після 21 доби 

дослідження  фрагментація сперматозоїдів була повною, і їх ідентифікація 

цитологічним методом була неможлива, хоча методом імунофлюоресценції 

білок сперматозоїдів протамін 1 чітко визначався (рис. 3.1.).  
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Рис. 3.1. Мікрофотографія цитологічного препарату клітин сперми, які 

інкубували при +25˚С, вологості 50%, рН 7,2, 21-а доба експозиції. Реакція з 

антитілами до протаміну 1 людини, флуоресцентна мітка FITS, х400; стрілки – 

ядра сперматозоїдів.  

 

При аналізі збереження сперматозоїдів за рН носія 3,0 було встановлено, 

що протягом перших трьох діб експерименту кількість цілих клітин була 

значною (40% від початкової). Після першого тижня експозиції кількість цілих 

клітин різко зменшувалася (табл. 3.1), сягаючи на 14-у добу 2%, а на 21-у – 

1,2% від початкової кількості. Тобто навіть після 3 тижнів експозиції 

суцільного розпаду клітин не відбувалося (рис. 3.2, 3.3.). 
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Рис. 3.2. Зміни кількості цілих сперматозоїдів за дії буферних розчинів з різним 

рН при +25
о
С і вологості 50% 

 

 

 

Рис. 3.3. Мікрофотографія цитологічного препарату клітин сперми, які  

інкубували при +25˚С, вологості 50%, рН 3,0, 21-а доба експозиції. Забарвлення 

за Романовським-Гімзою, х400; чорна стрілка – цілий сперматозоїд, білі стрілки 

– фрагменти клітин. 
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При інкубації зразків сперми за рН 4,0 та 5,0 часові зміни кількості цілих 

клітин були подібними: до кінця першого тижня експозиції кількість цілих 

клітин різко скорочувалася, на 21-у добу чітко ідентифікували близько 1% 

сперматозоїдів від початкової кількості при застосуванні забарвлення за 

Романовським–Гімзою (рис. 3.4, 3.5).   

 

 

 

 

 

Рис. 3.4. Мікрофотографія цитологічного препарату клітин сперми, які  

інкубували при +25˚С, вологості 50%, рН 4,0, 21-а доба експозиції. Забарвлення 

за Романовським-Гімзою, х400; чорні стрілки – цілі сперматозоїди, білі – 

фрагменти клітин. 
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Рис. 3.5. Мікрофотографія цитологічного препарату клітин сперми, які  

інкубували при +25˚С, вологості 50%, рН 5,0, 21-а доба експозиції. Забарвлення 

за Романовським-Гімзою, х400; чорні стрілки – цілі сперматозоїди, білі – 

фрагменти клітин. 

 

Рис. 3.6. Мікрофотографія цитологічного препарату клітин сперми, які 

інкубували при +25˚С, вологості 50%, рН 8,0, 7-а доба експозиції. Реакція з 

антитілами до протаміну 1 людини, флуоресцентна мітка FITS, х400; стрілки – 

ядра сперматозоїдів. 
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В групі зразків сперми, експонованих при рН носія 8,0, відзначали 

практично повне збереження кількості цілих клітин протягом перших двох діб 

експерименту та суттєве її скорочення – після третьої доби експерименту (до 

14,1%) (табл. 3.1). Через сім діб відмічали повну фрагментацію клітин, 

ідентифікація яких надалі була можливою лише за допомогою 

імунофлюоресцентного методу (рис. 3.6).  

При інкубації зразків за рН 9,0 значна частка цілих клітин зберігалася 

протягом 3-ох діб (рис. 3.7), проте, як і в попередній групі, після 7-ої доби 

спостерігали повне руйнування клітин ( табл. 3.1). 

 

 

 

Рис. 3.7. Мікрофотографія цитологічного препарату клітин сперми, які  

інкубували при +25˚С, вологості 50%, рН 9,0, 3-а доба експозиції. Забарвлення 

за Романовським-Гімзою, х400; чорні стрілки – цілі сперматозоїди, білі – 

фрагменти клітин. 

  

При експонуванні зразків сперми за дії рН 10,0 протягом першої та другої  

діб зберігалося значна кількість цілих клітин для цитологічного аналізу (рис. 
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3.8, табл. 3.1), проте вже після 7-ої доби мала місце повна фрагментація 

сперматозоїдів, що унеможливлювало їх чітку ідентифікацію методом 

забарвлення за Романовським-Гімзою. 

 

 

 

Рис. 3.8. Мікрофотографія цитологічного препарату клітин сперми, які  

інкубували при +25˚С, вологості 50%, рН 10,0, 3-а доба експозиції. Забарвлення 

за Романовським-Гімзою, х400; чорна стрілка – цілий сперматозоїд, білі стрілки 

– фрагменти клітин. 

Таким чином, при інкубації зразків зі спермою людини за імітованих 

умов сухого літа за фізіологічного значення рН цілі клітини спостерігаються до 

14-ої доби. За кислих значень рН носія сперматозоїди зберігаються цілими 

найдовше – до 21-ої доби, що може бути пояснене консервуючими 

(бактерицидними) властивостями кислих розчинів. За лужних значень рН 

термін збереження цілісності клітин скорочується до 3-ох діб.   
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Таблиця 3.1 

Кількість цілих сперматозоїдів у зразках, інкубованих за різних значень рН в 

імітованих умовах сухого літа (+25
о
С, відносна вологість 50%)(M±SD) 

       доба 

рН 

1 2 3 7 14 21 

3,0 1000±350* 800±184* 400±93* 40±15* 20±13 12±4* 

4,0 3000±1026* 1980±995* 1191±680* 110±41* 60±19 28±7* 

5,0 4200±1030* 2855±976* 1650±451* 165±79* 83±33 39±15* 

7,2 160000±19700 17000±7186 6800±4864 400±250 60±35 - 

8,0 621±290* 560±243* 88±39* - - - 

9,0 560±151* 390±170* 270±97* - - - 

10,0 175±86* 101±47* 27±9* - - - 

N=3 ;*р<0,05 порівняно з контролем (рН 7,2) 

 

3.2. Збереження сперматозоїдів за різних значень рН середовища в 

імітованих умовах вологого літа  

 

У групі контрою (фізіологічне значення рН - 7,2) кількість цілих клітин 

до 3-ої доби була достатньо високою (21,5% від початкової кількості), проте 

вже після сьомої доби фіксували повну фрагментацію сперматозоїдів (табл. 

3.2,рис.3.9.). Надалі їх ідентифікація була можливою лише за реакцією з 

антитілами до протаміну 1 людини (рис. 3.9). 
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Рис. 3.9. Мікрофотографія цитологічного препарату клітин сперми, які 

інкубували при +25˚С, вологості 75%, рН 7,2, 7-а доба експозиції. Реакція з 

антитілами до протаміну 1 людини, флуоресцентна мітка FITS, х400; стрілки – 

ядра сперматозоїдів. 

 

У групі зразків, інкубованих за рН 3,0, частка цілих сперматозоїдів, 

придатних до ідентифікації цитологічним методом, становила 60% від 

початкової кількості на 3-у добу,  30% - на 7-у, і 24% - на 14-у добу (табл. 3.2).  

Проте на 21-у добу, внаслідок повної їх фрагментації, сперматозоїди можна 

було ідентифікувати лише методом імуноцитохімії  (рис. 3.10, 3.11). 
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Рис. 3.10. Мікрофотографія цитологічного препарату клітин сперми, які 

інкубували при +25˚С, вологості 75%, рН 3,0, 21-а доба експозиції. Реакція з 

антитілами до протаміну 1 людини, флуоресцентна мітка FITS, х400; стрілки – 

ядра сперматозоїдів.  

 

При інкубації зразків сперми за рН 4,0 і 5,0 після 3-ої доби спостерігали 

близько 38% і 23% цілих клітин. Проте якщо в першій з груп на 7-у добу ще 

відмічали 19% від початкової кількості цілих клітин, то в другій групі на цей 

час цілими зберігалося лише 3,9% клітин. На 21-добу експозиції можна було 

визначити цілі сперматозоїди на препаратах з обох груп (2,4% і 0,5% від 

початкової кількості відповідно) (рис. 3.12, 3.13). 
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Рис. 3.11. Зміни кількості цілих сперматозоїдів за дії буферних розчинів різного 

рН при +25
о
С і вологості 75%. 

 

 

Рис. 3.12. Мікрофотографія цитологічного препарату клітин сперми, які  

інкубували при +25˚С, вологості 75%, рН 4,0, 21-а доба експозиції. Забарвлення 

за Романовським-Гімзою, х400; чорні стрілки – цілі сперматозоїди, білі – 

фрагменти клітин. 
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Рис. 3.13. Мікрофотографія цитологічного препарату клітин сперми, які  

інкубували при +25˚С, вологості 75%, рН 5,0, 21-а доба експозиції. Забарвлення 

за Романовським-Гімзою, х400; чорні стрілки – цілі сперматозоїди, білі – 

фрагменти клітин. 

 

При інкубації зразків сперми за лужних значень рН (8,0-10,0) 

спостерігали різке скорочення термінів збереження цілих клітин. Так при рН  

носія 8,0 та 9,0 на 2-у добу експозиції спостерігали 49,6% та 46,4% від 

початкової кількості цілих сперматозоїдів ( табл. 3.2), а на 3-у добу вже мало 

місце їх повне руйнування. За рН 10,0 цілі сперматозоїди були відсутні вже на 

3-у добу експозиції.  
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Рис. 3.14. Мікрофотографія цитологічного препарату клітин сперми, які  

інкубували при +25˚С, вологості 75%, рН 8,0, 2-а доба експозиції. Забарвлення 

за Романовським-Гімзою, х400; чорні стрілки – цілі сперматозоїди, білі – 

фрагменти клітин. 

 

 

Рис. 3.15. Мікрофотографія цитологічного препарату клітин сперми, які  

інкубували при +25˚С, вологості 75%, рН 9,0, 1-а доба експозиції. Забарвлення 

за Романовським-Гімзою, х400; чорні стрілки – цілі сперматозоїди, білі – 

фрагменти клітин. 
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Рис. 3.16. Мікрофотографія цитологічного препарату клітин сперми, які  

інкубували при +25˚С, вологості 75%, рН 10,0, 1-а доба експозиції. Забарвлення 

за Романовським-Гімзою, х400; чорні стрілки – цілі сперматозоїди, білі – 

фрагменти клітин. 

Таблиця 3.2 

Кількість цілих сперматозоїдів у зразках, інкубованих за різних значень рН в 

імітованих умовах вологого літа (+25
о
С, відносна вологість 75%)(M±SD) 

       доба 

рН 

1 2 3 7 14 21 

3,0 290±136* 220±98* 176±87* 87±56* 70±34* - 

4,0 1000±482* 561±267* 380±173* 198±83* 98±38* 24±10* 

5,0 1305±453* 564±231* 311±101* 51±17* 22±15* 7±2* 

7,2 4000±1080 2010±973 860±364 - - - 

8,0 149±32* 74±19* - - - - 

9,0 153±97* 71±34* - - - - 

10,0 65±19* - - - - - 

N=3 ;*р<0,05 порівняно з контролем (рН 7,2) 
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Таким чином, при інкубації зразків зі спермою людини за імітованих 

умов вологого літа при фізіологічному значенні рН носія цілі клітин 

спостерігаються тільки протягом 3 діб, тоді як за кислих значень рН  - до 21-ої 

доби. За лужних значень рН термін збереження цілісності сперматозоїдів 

скорочується до 1-2 діб. Тобто, як і за умов зниженої вологості за такої ж 

температури (імітовані умови сухого літа), кислі розчини сприяють 

тривалішому збереженню цілих клітин, імовірно, за рахунок своїх консервуючи 

властивостей.  

3.3.  Збереження сперматозоїдів за різних значень рН середовища в 

імітованих умовах міжсезоння (весна-осінь)  

При дослідженні збереження сперматозоїдів в імітованих умовах 

весняно-осіннього періоду (+10
о
С, відносна вологість 60%) було встановлено, 

що за фізіологічного значення рН (7,2) клітини зберігалися цілими у значній 

кількості аж до 21-ої доби (86% від початкової кількості на 3-у добу, 14% - на 

14-у, 13% - на 21-у) (табл. 3.3.,рис.3.17).   

 

 

Рис. 3.17. Мікрофотографія цитологічного препарату клітин сперми, які  

інкубували при +10˚С, вологості 60%, рН 7,2, 21-а доба експозиції. Забарвлення 

за Романовським-Гімзою, х400; чорні стрілки – цілі сперматозоїди, білі – 

фрагменти клітин. 
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Проте за рН, відмінних від фізіологічного, терміни збереження цілісності 

клітин різко скорочувалися.  За рН 3,0 сперматозоїди зберігалися цілими до 7-ої 

доби (рис.3.18, 3.19). Після 14-ої доби спостерігалося повне руйнування клітин, 

і їх ідентифікація була можливою тільки імуноцитохімічним методом.  

  

 

Рис. 3.18. Зміни кількості цілих сперматозоїдів за дії буферних розчинів різного 

рН при +10
о
С і вологості 60% 
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Рис. 3.19. Мікрофотографія цитологічного препарату клітин сперми, які  

інкубували при +10˚С, вологості 60%, рН 3,0, 7-а доба експозиції. Забарвлення 

за Романовським-Гімзою, х400; чорні стрілки – цілі сперматозоїди, білі – 

фрагменти клітин. 

У групах зразків, що інкубувалися за менш кислих значень рН (4,0 та 5,0), 

частка цілих клітин на 3-у добу становила 16% та 17% від початкової кількості 

відповідно. Цілі сперматозоїди були присутні навіть на 21-у добу експерименту 

(табл. 3.3). 

 

  

Рис. 3.20. Мікрофотографія цитологічного препарату клітин сперми, які  

інкубували при +10˚С, вологості 60%, рН 4,0, 21-а доба експозиції. Забарвлення 
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за Романовським-Гімзою, х400; чорні стрілки – цілі сперматозоїди, білі – 

фрагменти клітин. 

 

 

Рис. 3.21. Мікрофотографія цитологічного препарату клітин сперми, які  

інкубували при +10˚С, вологості 60%, рН 5,0, 21-а доба експозиції. Забарвлення 

за Романовським-Гімзою, х400; чорні стрілки – цілі сперматозоїди, білі – 

фрагменти клітин. 

 

При інкубації зразків за слабко лужних значень рН (8,0 та 9,0) 

спостерігали зменшення кількості клітин до 7-ої доби (зберігалося цілими 

близько 10% від початкової кількості) (рис. 3.18, 3.22), після 14-ої доби 

відбувалася повна фрагментація сперматозоїдів (табл. 3.3). 
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Рис. 3.22. Мікрофотографія цитологічного препарату клітин сперми, які  

інкубували при +10˚С, вологості 60%, рН 8,0, 7-а доба експозиції. Забарвлення 

за Романовським-Гімзою, х400; чорна стрілка – цілий сперматозоїд, білі – 

фрагменти клітин. 

При інкубації зразків за рН носія 10,0 цілі клітини спостерігали лише 

протягом перших 3-ох діб (табл. 3.3).  Після 7-ої доби наставала повна 

фрагментація сперматозоїдів, які можна було ідентифікувати тільки за 

зв‘язуванням їх нуклеопротеїдів з антитілами до протаміну 1 людини.  

 

Рис. 3.23. Мікрофотографія цитологічного препарату клітин сперми, які 

інкубували при +10˚С, вологості 60%, рН 9,0, 14-а доба експозиції. Реакція з 
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антитілами до протаміну 1 людини, флуоресцентна мітка FITS, х400; 

стрілки – ядра сперматозоїдів. 

 

 

Рис. 3.23. Мікрофотографія цитологічного препарату клітин сперми, які  

інкубували при +10˚С, вологості 60%, рН 10,0, 3-а доба експозиції. Забарвлення 

за Романовським-Гімзою, х400; чорна стрілка – цілий сперматозоїд, білі стрілки 

– фрагменти клітин. 

Таблиця 3.3 

Кількість цілих сперматозоїдів у зразках, інкубованих за різних значень рН в 

імітованих умовах міжсезоння (+10
о
С, відносна вологість 60%)(M±SD) 

    

Доба   

рН 

1 2 3 7 14 21 

3,0 405±164* 308±131* 84±41* 77±12* - - 

4,0 1103±402* 820±286* 181±77* 110±32* 31±12* 5±2* 

5,0 1204±538* 830±360* 211±86* 110±51* 20±7* 6±2* 

7,2 301081±17540 295030±17208 260068±16973 102106±15377 44981±8731 40110±6023 

8,0 780±260* 640±202* 240±68* 79±32* - - 
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9,0 755±205* 618±191* 210±61* 75±20* - - 

10,0 311±120* 220±86* 46±13* - - - 

N=3 ; *р<0,05 порівняно з контролем (рН 7,2) 

 

Таким чином, за умов інкубації зразків зі спермою людини в імітованих 

умовах міжсезоння сперматозоїди зберігаються цілими найдовше і в 

найбільшій кількості за фізіологічного значення рН носія. За кислих значень рН 

сперматозоїди також зберігаються цілими достатньо довго (принаймні до 21-ої 

доби), проте у значно меншій кількості. При зростанні рН (залуженні 

середовища) термін збререження цілісності клітин скорочується (до 7 діб). При 

цьому крайні значення рН (як сильно лужне, так і сильно кисле) є 

несприятливими для збереження структурної цілісності сперматозоїдів. 

Триваліше збереження цілих клітин у зразках за імітованих умов міжсезоння 

(+10°С) порівняно з імітованими умовами літа (+25°С) може бути пояснене 

несприятливим для гнилісної мікрофлори температурним режимом.  

3.4. Збереження сперматозоїдів за різних значень рН середовища в 

імітованих умовах зими  

При аналізі збереження цілісності клітин в імітованих умовах зими      (-

15
о
С, відносна вологість 11%) було встановлено, що при фізіологічному 

значенні рН протягом перших 3 діб сперматозоїди зберігаються 

неушкодженими практично повністю. До 14-ої доби їх кількість знижується до 

27% від початкової кількості, і зберігається майже на цьому рівні принаймні до 

21-ої доби ( табл. 3.4). Імовірно, зниження кількості цілих клітин зумовлене не 

стільки їх руйнуванням внаслідок природних процесів чи мікробної діяльності, 

а процесами заморожування-розморожування при маніпуляціях (підготовка 

зразків та їх попередня обробка при виготовленні цитологічних препаратів). 

При інкубації зразків сперми за рН 3,0 спостерігали стрімке зниження 

кількості клітин (до 17% від початкової кількості) вже на 2-у добу, після сьомої 

доби цілими зберігалося лише 2,0% клітин (табл. 3.4), після 14-ої доби 
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наставала повна фрагментація клітин, виявити які було можливо 

тільки за допомогою імуноцитохімічного методу (рис. 3.24, 3.25).  

 

Рис. 3.24. Мікрофотографія цитологічного препарату клітин сперми, які 

інкубували при -15˚С, вологості 11%, рН 3,0, 14-а доба експозиції. Реакція з 

антитілами до протаміну 1 людини, флуоресцентна мітка FITS, х400; стрілки – 

ядра сперматозоїдів. 

 

Рис. 3.25. Зміни кількості цілих сперматозоїдів за дії буферних розчинів різного 

рН при -15
о
С і вологості 11% 
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При інкубації зразків за менш кислих (4,0 та 5,0) та слабко лужних 

значень рН (8,0) спостерігали експоненційне зниження кількості цілих клітин з 

часом, проте навіть на 21-у добу зберігалося 0,2-1,6% клітин, які можна було 

ідентифікувати як сперматозоїди, застосовуючи стандартне цитологічне 

забарвлення (за Романовським-Гімзою) (табл. 3.4).  

 

 

 

Рис. 3.26. Мікрофотографія цитологічного препарату клітин сперми, які  

інкубували при -15˚С, вологості 11%, рН 4,0, 21-а доба експозиції. Забарвлення 

за Романовським-Гімзою, х400; чорні стрілки – цілі сперматозоїди, білі – 

фрагменти клітин. 
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Рис. 3.27. Мікрофотографія цитологічного препарату клітин сперми, які  

інкубували при -15˚С, вологості 11%, рН 5,0, 21-а доба експозиції. Забарвлення 

за Романовським-Гімзою, х400; чорна стрілка – цілий сперматозоїд, білі стрілки 

– фрагменти клітин. 

 

 

Рис. 3.28. Мікрофотографія цитологічного препарату клітин сперми, які  

інкубували при -15˚С, вологості 11%, рН 8,0, 21-а доба експозиції. Забарвлення 

за Романовським-Гімзою, х400; чорні стрілки – цілі сперматозоїди, білі – 

фрагменти клітин. 
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За умов інкубації зразків сперми за лужних значень рН (9,0 і 10,0) терміни 

збереження цілісності клітин скорочувались: при рН 9,0 цілі клітини можна 

було спостерігати ще на 7-у добу, на 14-у добу фрагментація  вже була повною, 

а при рН 10,0 повне руйнування клітин мало місце вже на 7-у добу (рис. 3.25, 

3.29). При цьому білки сперматозоїдів, принаймні протамін 1, зберігали свою 

структуру, що давало змогу виявити клітини за допомогою відповідних антитіл. 

 

 

Рис. 3.29. Мікрофотографія цитологічного препарату клітин сперми, які 

інкубували при -15˚С, вологості 11%, рН 9,0, 14-а доба експозиції. Реакція з 

антитілами до протаміну 1 людини, флуоресцентна мітка FITS, х400; стрілки – 

ядра сперматозоїдів. 
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Рис. 3.30. Мікрофотографія цитологічного препарату клітин сперми, які 

інкубували при -15˚С, вологості 11%, рН 10,0, 7-а доба експозиції. Реакція з 

антитілами до протаміну 1 людини, флуоресцентна мітка FITS, х400; стрілки – 

ядра сперматозоїдів. 

Таблиця 3.4 

Кількість цілих сперматозоїдів у зразках, інкубованих за різних значень рН в 

імітованих умовах зими (-15
о
С, відносна вологість 11% ) (M±SD) 

           доба 

рН 

1 2 3 7 14 21 

3,0 3193±1070 563±213* 508±190* 65±23* - - 

4,0 3990±1992 1683±610 1450±506 160±81* 51±14* 9±2* 

5,0 4250±1805 1700±760 1516±633 161±55* 46±14* 8±3* 

7,2  4366±1930 4220±1804 4010±1740 1150±525 1090±496 1022±480 

8,0 1146±405* 976±396* 345±69* 179±41* 91±38* 18±3* 

9,0 1080±410* 821±368* 440±179* 80±22* - - 

10,0 780±302* 556±246* 154±61* - - - 

N=3 ;*р<0,05 порівняно з контролем (рН 7,2) 
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Таким чином, при інкубації зразків зі спермою людини в 

імітованих умовах зими за кислих, слабко лужних та фізіологічного значень рН 

клітини зберігаються цілими протягом принаймні 21-ої доби, при цьому за 

фізіологічного значення рН цілих клітин зберігається найбільше. За сильно 

кислих та лужних значень рН терміни збереження цілісності сперматозоїдів 

скорочуються (до 3-7 діб). Варто зазначити, що вже на першу добу дослідження 

у всіх групах кількість цілих клітин є незначною, що може бути пояснене не 

стільки впливом рН носія, як деструктивним впливом заморожування-

розморожування, що має місце при приготуванні зразків. Тобто кристали льоду, 

що утворюються при замерзанні, руйнують плазматичні мембрани 

сперматозоїдів. 

 

4. Вплив сторонніх речовин на збереження сперматозоїдів за різних 

температурних умов та вологості 

4.1. Збереження клітин сперми в імітованих умовах сухого літа за впливу 

сторонніх речовин  

При інкубації зразків сперми в імітованих умовах сухого літа (+25
о
С і 

відносній вологості 50%) на носіях, просякнутих розчином лимонної кислоти 

(рН 3,0), як і за інкубації їх середовищі з таким же рН, створеним за допомогою 

буферного розчину, було показано експоненційне зменшення кількості цілих 

клітин (3,4% від початкової кількості на 7-у добу та 1,46% - на 21-у), проте 

навіть на 21-у добу у зразках були присутні цілі сперматозоїди (табл. 4.1) 



  60 

 

Рис. 4.1. Мікрофотографія цитологічного препарату клітин сперми, які  

інкубували при +25˚С, вологості 50%, на носії, просякнутому розчином 

лимонної ислоти (рН 3,0), 21-а доба експозиції. Забарвлення за Романовським-

Гімзою, х400; чорні стрілки – цілі сперматозоїди, білі – фрагменти клітин. 

Подібну динаміку спостерігали у групі зразків, що інкубувались на 

носіях, просякнутих напоєм «Coca-Cola» (рН 4,0): стрімке лінійне зменшення 

кількості цілих клітин до першого тижня і більш повільне – до кінцевого 

терміну експозиції – 21-ої доби (рис. 4.2, 4.3, табл. 4.1). 

 

 

Рис. 4.2. Зміни кількості цілих сперматозоїдів за дії експериментальних 

речовин при +25
о
С і вологості 50% 
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Рис. 4.3. Мікрофотографія цитологічного препарату клітин сперми, які  

інкубували при +25˚С, вологості 50%, на носії, просякнутому напоєм «Coca-

Cola» (рН 4,0), 21-а доба експозиції. Забарвлення за Романовським-Гімзою, 

х400; чорні стрілки – цілі сперматозоїди, білі – фрагменти клітин. 

 

У групі зразків, які інкубували на носії, просякнутому вагінальними 

виділеннями жінок (рН 5,0), спостерігали більш стрімке скорочення кількості 

цілих клітин порівняно з попередніми групами і з групою, де відповідне рН 

(5,0) було створене за допомогою буферного розчину: на 7-у добу  цілими 

зберігалося лише 0,85% клітин, на 14-у добу мала місце повна їх фрагментація 

(табл. 4.1). Така відмінність у збереженні клітин сперми за дії вагінальних 

виділень і буферного розчину, що мають однакові рН, може бути зумовлена 

активністю протеолітичних ензимів бактерій, що містяться у вагінальних 

виділеннях.   
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Рис. 4.4. Мікрофотографія цитологічного препарату клітин сперми, які  

інкубували при +25˚С, вологості 50%, на носії, просякнутому вагінальними 

виділеннями (рН 5,0), 3-а доба експозиції. Забарвлення за Романовським-

Гімзою, х400; чорні стрілки – цілі сперматозоїди, білі – фрагменти клітин. 

 

При інкубації зразків на носіях, оброблених лужними розчинами – соди 

(рН 8,0) і прального порошку (рН 9,0), спостерігали скорочення термінів 

збереження цілих клітин як порівняно з попередніми групами з кислим рН 

носія, так і порівняно з групами з відповідним лужним рН носія, створеним за 

допомогою буферних розчинів: якщо після 1-ої доби цілими зберігалося 

близько 89% цілих клітин (рис. 4.5), то на 3-у добу спостерігали повну їх 

фрагментацію (рис. 4.6, табл. 4.1). 
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Рис. 4.5. Мікрофотографія цитологічного препарату клітин сперми, які  

інкубували при +25˚С, вологості 50%, на носії, просякнутому розчином соди 

(рН 8,0), 2-а доба експозиції. Забарвлення за Романовським-Гімзою, х400; чорні 

стрілки – цілі сперматозоїди, білі – фрагменти клітин. 

 

 

Рис. 4.6. Мікрофотографія цитологічного препарату клітин сперми, які 

інкубували при +25˚С, вологості 50%, на носії, просякнутому розчином 

прального порошку (рН 9,0), 3-а доба експозиції. Реакція з антитілами до 

протаміну 1 людини, флуоресцентна мітка FITS, х400; стрілки – ядра 

сперматозоїдів. 
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Напроти, при інкубуванні зразків на носіях, оброблених розчином мила 

(рН 10,0) цілі клітини спостерігали довше, ніж при інкубуванні зразків за 

такого ж рН, створеного за допомогою буферного розчину – на 7-у добу цілими 

зберігалося 10% клітин (рис. 4.7), а повна їх фрагментація мала місце на 14-у 

добу (табл. 4.1). Таке збільшення тривалості збереження цілісності клітин може 

бути пов‘язане з антибактеріальними властивостями мила, яке спричиняє 

загибель бактерійної флори, що завжди присутня на зразках, і, відповідно, 

усунення її деструктивного впливу.  

 

 

 

Рис. 4.7. Мікрофотографія цитологічного препарату клітин сперми, які  

інкубували при +25˚С, вологості 50%, на носії, просякнутому розчином мила 

(рН 10,0), 7-а доба експозиції. Забарвлення за Романовським-Гімзою, х400; 

чорні стрілки – цілі сперматозоїди, білі – фрагменти клітин. 
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Таблиця 4.1 

Кількість цілих сперматозоїдів у зразках, інкубованих за дії сторонніх речовин 

в імітованих умовах сухого літа (+25
о
С, відносна вологість 50%)(M±SD) 

       доба 

 

речовина 

(рН) 

1 2 3 7 14 21 

Лимонна 

кислота 

(3,0) 

1021±200* 790±168* 401±76* 35±20* 22±11 15±9* 

Напій 

“Сoca-

Cola” (4,0) 

5000±2049* 3500±1879* 1000±548* 801±297 650±170* 450±128* 

Вагінальні 

виділення 

(5,0) 

351±95* 301±60* 103±42* 30±6* - - 

Контроль 

(7,2) 

160000±19700 17000±7186 6800±4864 400±250 60±35 - 

Сода (8,0) 501±197* 450±98* - - - - 

Пральний 

порошок 

(9,0) 

418±104* 376±60* - - - - 

Мило 

(10,0) 

1403±360* 1395±304* 806±282* 151±63* - - 

N=3 ;*р<0,05 порівняно з контролем 

 

Таким чином, при інкубації зразків зі спермою людини за імітованих 

умов сухого літа при дії сторонніх речовин, поширених на місцях скоєння 



  66 

статевих злочинів, найдовше (принаймні до 21-ої доби) 

зберігаються цілими сперматозоїди на носіях, просякнутих розчинами з кислим 

рН – лимонної кислоти та напоєм “Сoca-Cola”. За дії вагінальних виділень та 

розчину господарського мила термін збереження цілісності клітин скорочується 

до 7 діб, а при дії розчинів зі слабко лужним рН (сода та пральний порошок) – 

до 2 діб. Тобто тенденція збереження цілісності сперматозоїдів залежно від рН 

сторонньої речовини загалом відповідає такій за умов створення відповідного 

рН за допомогою буферного розчину.  

 

4.2. Збереження клітин сперми за дії сторонніх речовин в імітованих 

умовах вологого літа 

 

Рис. 4.8. Зміни кількості цілих сперматозоїдів за дії експериментальних 

речовин при +25
о
С і вологості 75% 

 

При інкубації зразків сперми на носіях, оброблених розчином лимонної 

кислоти (рН 3,0) та напоєм «Coca-Cola» (рН 4,0) в імітованих умовах вологого 

літа (+25
о
С, відносна вологість 75%), терміни збереження цілісності клітин 

збігалися з такими при інкубації зразків за відповідних рН, створених за 

допомогою буферних розчинів: у групі зразків, оброблених розчином лимонної 
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кислоти, на 14-у добу цілими було 23,8% клітин, на 21-у добу мала 

місце повна їх фрагментація; у групі зразків, оброблених напоєм  «Coca-cola», 

на 21-у добу цілими зберігалося 0,3% клітин (від початкової кількості), тобто 

було доцільним використання для їх ідентифікації методу забарвлення за 

Романовським-Гімзою (рис. 4.8-4.10, табл. 4.2).  

За умов інкубації дослідних зразків на носіях, просякнутих вагінальними 

виділеннями (рН 5,0), за умов імітованого вологого літа (+25˚С, вологість 75%), 

як із за умов зниженої вологості (+25˚С, вологість 50%), спостерігали 

скорочення терміну збереження цілісності клітин порівняно з групою, де 

відповідне рН було досягнуте за допомогою буферного розчину: якщо на 2-у 

добу цілими було 81% клітин від початкової кількості (рис. 4.11, табл. 4.2), то 

на 3-у – спостерігали повну фрагментацію клітин. 

 

 

 

Рис. 4.9. Мікрофотографія цитологічного препарату клітин сперми, які 

інкубували при +25˚С, вологості 75% на носії, просякнутому розчином 

лимонної кислоти (рН 3,0), 21-а доба експозиції. Реакція з антитілами до 

протаміну 1 людини, флуоресцентна мітка FITS, х400; стрілки – ядра 

сперматозоїдів. 
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Рис. 4.10. Мікрофотографія цитологічного препарату клітин сперми, які  

інкубували при +25˚С, вологості 75%, на носії, просякнутому напоєм «Coca-

cola» (рН 4,0), 21-а доба експозиції. Забарвлення за Романовським-Гімзою, 

х400; чорні стрілки – цілі сперматозоїди, білі – фрагменти клітин. 

 

 

Рис. 4.11. Мікрофотографія цитологічного препарату клітин сперми, які  

інкубували при +25˚С, вологості 75%, на носії, просякнутому вагінальними 

виділеннями (рН 5,0), 2-а доба експозиції. Забарвлення за Романовським-

Гімзою, х400; чорні стрілки – цілі сперматозоїди, білі – фрагменти клітин. 
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При інкубації зразків, оброблених розчинами соди (рН 8,0) цілі клітини, 

придатні до ідентифікації за методом Романовського-Гімзи, були присутні 

тільки після 1-ої доби інкубації (рис. 4.12). Починаючи з 2-ої доби, мала місце 

повна фрагментація клітин (табл. 4.2).   

При інкубації зразків, оброблених розчином прального порошку  (рН 9,0) 

цілі клітини, придатні до ідентифікації за методом Романовського-Гімзи,  

виявлені не були, тому ефективним був метод імуноцитохімії (рис. 4.13).  

Напроти, при обробці зразків розчином мила (рН 10,0) цілісні 

сперматозоїди були присутні навіть на 21-у добу експозиції (5,7% від 

початкової кількості) (табл. 4.2), на відміну від зразків, де відповідного 

значення рН досягали за допомогою буферного розчину.  

  

 

 

Рис. 4.12. Мікрофотографія цитологічного препарату клітин сперми, які  

інкубували при +25˚С, вологості 75%, на носії, просякнутому розчином соди 

(рН 8,0), 1-а доба експозиції. Забарвлення за Романовським-Гімзою, х400; чорні 

стрілки – цілі сперматозоїди, білі – фрагменти клітин. 
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Рис. 4.13. Мікрофотографія цитологічного препарату клітин сперми, які 

інкубували при +25˚С, вологості 75% на носії, просякнутому розчином 

прального порошку (рН 9,0), 1-а доба експозиції. Реакція з антитілами до 

протаміну 1 людини, флуоресцентна мітка FITS, х400; стрілки – ядра 

сперматозоїдів. 

 

 

Рис. 4.13. Мікрофотографія цитологічного препарату клітин сперми, які  

інкубували при +25˚С, вологості 75%, на носії, просякнутому розчином мила 

(рН 10,0), 21-а доба експозиції. Забарвлення за Романовським-Гімзою, х400; 

чорні стрілки – цілі сперматозоїди, білі – фрагменти клітин. 
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Таблиця 4.2 

Кількість цілих сперматозоїдів у зразках, інкубованих за дії сторонніх речовин 

в імітованих умовах вологого літа (+25
о
С, відносна вологість 75%) (M±SD) 

       доба 

 

речовина 

(рН) 

1 2 3 7 14 21 

Лимонна 

кислота 

(3,0) 

293±160* 224±113* 180±94* 91±69* 70±48* - 

Напій 

“Сoca-

Cola” (4,0) 

4054±1952 

 

4000±2760* 3251±1100* 400±171* 101±43* 13±4* 

Вагінальні 

виділення 

(5,0) 

2527±620 2064±490 - - - - 

Контроль 

(7,2) 

8000±1080 2010±973 860±364 - - - 

Сода (8,0) 49±10* - - - - - 

Пральний 

порошок 

(9,0) 

- - - - - - 

Мило 

(10,0) 

1605±282* 1597±228 1527±148* 409±110* 211±83* 93±41* 

N=3 ;*р<0,05 порівняно з контролем 

 

Таким чином, за імітованих умов вологого літа найдовше зберігалися 

цілими сперматозоїди на носіях, просякнутих напоєм “Сoca-Cola” та розчином 
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господарського мила (принаймні до 21-ої доби). Це може бути пояснене 

бактерицидними властивостями господарського мила та тим, що  кисле 

середовище (напій “Сoca-Cola”) є несприятливим для розвитку гнилісної 

бактерійної флори.  

За дії розчину лимонної кислоти час, протягом якого сперматозоїди 

зберігаються цілими, відповідає такому за дії розчину з відповідним рН, 

створеному з допомогою буферу. За дії вагінальних виділень та прального 

порошку термін збереження цілісності клітин різко скорочується, що можна 

пояснити дією протеолітичних ензимів бактерій, що містяться у вагінальних 

виділеннях, та поверхнево активних речовин, що містяться у складі прального 

порошку.  

4.3. Вплив сторонніх речовин на збереження клітин сперми за імітованих 

умов міжсезоння  

При інкубації зразків сперми за імітованих умов міжсезоння (+10
о
С, 

відносна вологість 60%) на носіях, просякнутих розчином лимонної кислоти 

(рН 3,0) спостерігали експоненційне зниження кількості цілих клітин до 14-ої 

доби (2,8% від початкової кількості) (рис. 4.14, 4.15).  На 21-у добу експозиції 

відзначали повну фрагментацію сперматозоїдів (табл. 4.3).  При інкубації 

зразків на носіях, просякнутих напоєм «Coca-Cola» (рН 4,0), як і в попередніх 

серіях дослідів з цією рідиною та буферним розчином з відповідним рН, 

спостерігали поступове зниження кількості цілих клітин, і на кінцевий термін 

експозиції – 21-у добу – 18,4% сперматозоїдів від початкової кількості були 

цілими, тобто придатними для ідентифікації методом забарвлення за 

Романовським-Гімзою (рис. 4.16, табл. 4.3). 
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Рис. 4.14. Зміни кількості цілих сперматозоїдів за дії експериментальних 

речовин при +10
о
С і вологості 60%. 

 

 

 

Рис. 4.15. Мікрофотографія цитологічного препарату клітин сперми, які  

інкубували при +10˚С, вологості 60%, на носії, просякнутому розчином 

лимонної кислоти (рН 3,0), 14-а доба експозиції. Забарвлення за Романовським-

Гімзою, х400; чорні стрілки – цілі сперматозоїди, білі – фрагменти клітин. 
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Рис. 4.16. Мікрофотографія цитологічного препарату клітин сперми, які  

інкубували при +10˚С, вологості 60%, на носії, просякнутому напоєм «Coca-

Cola» (рН 4,0), 21-а доба експозиції. Забарвлення за Романовським-Гімзою, 

х400; чорні стрілки – цілі сперматозоїди, білі – фрагменти клітин. 

 

 

В групах зразків, які інкубували на носіях, просякнутих вагінальними 

виділеннями (рН 5,0), мало місце експоненційне зниження кількості цілих 

клітин, проте, на відміну від попередніх дослідів зі зразками, обробленими 

вагінальними виділеннями, навіть на 21-у добу експозиції  спостерігали 

поодинокі цілі сперматозоїди (рис. 4.17). Таке значне збільшення тривалості 

збереження цілих клітин в умовах зниженої температури порівняно з умовами 

імітованого літа (+25˚С) може бути пояснене відсутністю активності 

протеолітичних ензимів бактерійної флори вагінальних виділень, оптимум 

активності яких знаходиться в області вищих температур. 

 



  75 

 

Рис. 4.17. Мікрофотографія цитологічного препарату клітин сперми, які  

інкубували при +10˚С, вологості 60%, на носії, просякнутому вагінальними 

виділеннями (рН 5,0), 21-а доба експозиції. Забарвлення за Романовським-

Гімзою, х400; чорні стрілки – цілі сперматозоїди, білі – фрагменти клітин. 

 

 

Рис. 4.18. Мікрофотографія цитологічного препарату клітин сперми, які  

інкубували при +10˚С, вологості 60%, на носії, просякнутому розчином соди 

(рН 8,0), 7-а доба експозиції. Забарвлення за Романовським-Гімзою, х400; чорні 

стрілки – цілі сперматозоїди, білі – фрагменти клітин. 
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При експонуванні зразків на носіях, просякнутих розчином соди 

(рН 8,0) спостерігали зниження кількості клітин до 48% вже після 1-ої доби та 

подальше її скорочення (рис. 4.14, 4.18, табл. 4.3). Починаючи з 14-ої доби, 

спостерігали повну фрагментацію сперматозоїдів.   

У зразках, які інкубували на носіях, просякнутих розчином прального 

порошку (рН 9,0), спостерігали зменшення кількості цілих клітин протягом 

перших трьох діб (до 18% від початкової кількості) (табл. 4.3). На 7-у добу 

фрагментація клітин була повною. Таке скорочення терміну збереження цілих 

клітин порівняно з дослідом, де відповідного значення рН досягали за 

допомогою буферного розчину, може бути пояснене наявністю в складі 

прального порошку поверхнево-активних речовин, що зумовлюють руйнування 

клітинних мембран та зберігають свою активність за умов  низької 

температури. 

 

 

 

Рис. 4.19. Мікрофотографія цитологічного препарату клітин сперми, які  

інкубували при +10˚С, вологості 60%, на носії, просякнутому розчином 

прального порошку (рН 9,0), 3-а доба експозиції. Забарвлення за 

Романовським-Гімзою, х400; чорні стрілки – цілі сперматозоїди, білі – 

фрагменти клітин. 
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Рис. 4.20. Мікрофотографія цитологічного препарату клітин сперми, які  

інкубували при +10˚С, вологості 60%, на носії, просякнутому розчином мила 

(рН 10,0), 21-а доба експозиції. Забарвлення за Романовським-Гімзою, х400; 

чорні стрілки – цілі сперматозоїди, білі – фрагменти клітин. 

Таблиця 4.3 

Кількість цілих сперматозоїдів у зразках, інкубованих за дії сторонніх речовин 

в імітованих умовах міжсезоння (+10
о
С, відносна вологість 60%) (M±SD) 

       доба 

 

речовина 

(рН) 

1 2 3 7 14 21 

Лимонна 

кислота 

(3,0) 

414±133* 306±111* 80±37* 75±23* 12±5* - 

Напій 

“Сoca-

Cola” (4,0) 

2980±1003* 2890±902* 1507±637* 663±304* 580±249* 549±215* 

Вагінальні 

виділення 

391±164* 350±127* 146±41* 23±9* 18±7* 9±4* 
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(5,0) 

Контроль 

(7,2) 

301081±17540 295030±17208 260068±16973 102106±15377 44981±8731 40110±6023 

Сода (8,0) 31±9* 15±7* 10±5* 9±1* - - 

Пральний 

порошок 

(9,0) 

54±12* 30±9* 10±4* - - - 

Мило 

(10,0) 

1887±650* 1397±467* 945±201* 735±140* 325±52* 170±34* 

N=3; *р<0,05 порівняно з контролем 

 

У групі зразків, інкубованих на носіях, просякнутих розчином мила (рН 

10,0), як і в попередніх дослідженнях з цією речовиною, спостерігали 

збільшення терміну збереження цілих клітин – на 21-у добу від початкової 

кількості зберігалося 9,0% цілих сперматозоїдів  (рис. 4.20). 

Таким чином, при інкубації зразків зі спермою людини за імітованих 

умов міжсезоння найдовше зберігаються цілими сперматозоїди на носях, 

просякнутих слабко кислими розчинами (напій “Сoca-Cola” та вагінальні 

виділення), що відповідає термінам збереження цілісності клітин за умов 

створення відповідного рН за допомогою буферного розчину, а також при дії 

розчину господарського мила. Напроти, за дії прального порошку клітини 

зберігаються цілими протягом коротшого строку порівняно з інкубацією на 

носії, де відповідне рН було досягнуте з допомогою буферного розчину. Значне 

збільшення тривалості збереження цілісності клітин за дії вагінальних виділень 

при температурі +10°С порівняно з температурою +25°С може бути пояснене 

пригніченням росту мікрофлори вагінальних виділень і/чи активності її ензимів 

за зниженої температури. «Зберігаючий» ефект розчину мила може бути 

пояснений його бактерицидними властивостями, а руйнівний ефект розчину 

прального порошку – дестабілізаційним впливом поверхнево активних речовин 

у його складі на мембрани сперматозоїдів.   
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4.4. Збереження цілісності сперматозоїдів за дії сторонніх речовин в 

імітованих умовах зими 

При інкубації зразків сперми в імітованих умовах зими (-15
о
С, відносна 

вологість 11%) на носіях, оброблених розчином лимонної кислоти (рН 3,0), 

було показано, що кількість цілих клітин стрімко знижувалась до 2-ої  доби. На 

7-у добу частка цілих клітин, придатних до ідентифікації їх методом 

забарвлення за Романовським-Гімзою, становила 1,4% (рис. 4.21, 4.22, табл. 

4.4). На 14-у добу фрагментація клітин була повною. 
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Рис. 4.21. Зміни кількості цілих сперматозоїдів за дії експериментальних 

речовин при -15
о
С і вологості 11% 
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Рис. 4.22. Мікрофотографія цитологічного препарату клітин сперми, які  

інкубували при -15˚С, вологості 11%, на носії, просякнутому розчином 

лимонної кислоти (рН 3,0), 7-а доба експозиції. Забарвлення за Романовським-

Гімзою, х400; чорні стрілки – цілі сперматозоїди, білі – фрагменти клітин. 

 

 

Рис. 4.23. Мікрофотографія цитологічного препарату клітин сперми, які  

інкубували при -15˚С, вологості 11%, на носії, просякнутому напоєм «Coca-

Cola» (рН 4,0), 21-а доба експозиції. Забарвлення за Романовським-Гімзою, 

х400; чорні стрілки – цілі сперматозоїди, білі – фрагменти клітин. 
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За умов інкубації зразків на носіях, просякнутих напоєм «Coca-

Cola» (рН 4,0), спостерігали зниження кількості цілих клітин (рис. 4.23, табл. 

4.4), проте на 21-у добу 11,5% сперматозоїдів від початкової кількості зберігали 

свою структуру і відповідно були придатними до ідентифікації за допомогою 

методу забарвлення за Романовським-Гімзою (рис. 4.23). 

У групах зразків, інкубованих на носіях, просякнутих вагінальними 

виділеннями, спостерігали експоненційне зниження кількості цілих клітин 

(37,4% від початкової кількості цілих клітин на 3-у добу) (табл. 4.4), проте на 

21-у добу у зразках все ще зустрічалися поодинокі цілі сперматозоїди (рис. 

4.24). 

 

 

 

Рис. 4.24. Мікрофотографія цитологічного препарату клітин сперми, які  

інкубували при -15˚С, вологості 11%, на носії, просякнутому вагінальними 

виділеннями (рН 5,0), 21-а доба експозиції. Забарвлення за Романовським-

Гімзою, х400; чорні стрілки – цілі сперматозоїди, білі – фрагменти клітин. 
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Рис. 4.25. Мікрофотографія цитологічного препарату клітин сперми, які  

інкубували при -15˚С, вологості 11%, на носії, просякнутому розчиним соди 

(рН 8,0), 21-а доба експозиції. Забарвлення за Романовським-Гімзою, х400; 

чорні стрілки – цілі сперматозоїди, білі – фрагменти клітин. 

 

 

Рис. 4.26. Мікрофотографія цитологічного препарату клітин сперми, які  

інкубували при -15˚С, вологості 11%, на носії, просякнутому розчином 

прального порошку (рН 9,0), 3-а доба експозиції. Забарвлення за 

Романовським-Гімзою, х400; чорні стрілки – цілі сперматозоїди, білі – 

фрагменти клітин. 
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У зразках, які інкубували на носіях, просякнутих розчином соди (рН 8,0), 

цілісні клітини зберігалися до 21-ої доби експерименту (30,3%  цілих клітин від 

початкової кількості) (рис. 4.25, табл. 4.4). 

При інкубації зразків сперми на носіях, просякнутих розчином прального 

порошку (рН 9,0), на 3-у добу зберігалося  25% від початкової кількості цілих 

клітин (рис. 4.26, табл. 4.4). Починаючи з 7-ої доби фрагментація клітин була 

повною. 

Розчин мила (рН 10,0), яким були просякнуті носії з нанесеною спермою, 

як і в попередніх дослідженнях, сприяв збереженню цілісності клітин до 21-ої 

доби експерименту (14,1% цілих клітин від початкової кількості) (рис. 4.27, 

табл. 4.4).  

 

 

 

Рис. 4.27. Мікрофотографія цитологічного препарату клітин сперми, які  

інкубували при -15˚С, вологості 11%, на носії, просякнутому розчином мила 

(рН 10,0), 21-а доба експозиції. Забарвлення за Романовським-Гімзою, х400; 

чорні стрілки – цілі сперматозоїди, білі – фрагменти клітин. 
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Таблиця 4.4 

Кількість цілих сперматозоїдів у зразках, інкубованих за дії сторонніх речовин 

в імітованих умовах зими (-15
о
С, відносна вологість 11% ) (M±SD) 

       доба 

 

речовина 

(рН) 

1 2 3 7 14 21 

Лимонна 

кислота 

(3,0) 

2150±940 444±197* 376±104* 47±14* - - 

Напій 

“Сoca-

Cola” (4,0) 

3146±1090 1435±630* 1334±389* 425±236 374±94* 248±70* 

Вагінальні 

виділення 

(5,0) 

475±193* 284±127* 178±61* 80±38* 73±24* 2±1* 

Контроль 

(7,2) 

6700±2045 4220±1804 4010±1740 1150±525 1090±496 1022±480 

Сода (8,0) 89±27* 88±21* 85±17* 56±10* 39±7* 27±2* 

Пральний 

порошок 

(9,0) 

8±3* 5±2* 2±1* - - - 

Мило 

(10,0) 

4250±1930 2320±1039 2100±897 1850±690 1760±614 950±450 

N=3 ;*р<0,05 порівняно з контролем 

 

Таким чином, за імітованих умов зими клітини сперми людини 

зберігаються цілісними протягом принаймні 21 доби за дії всіх досліджуваних 
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речовин, крім розчину лимонної кислоти і прального порошку. Термін 

збереження цілісності клітин за дії розчину лимонної кислоти відповідає 

такому за дії розчину з відповідним рН, створеним за допомогою буферу. За дії 

розчину господарського мила клітини зберігаються цілими у значній кількості – 

практично на рівні групи контролю (рН 7,2), не зважаючи на сильно лужне рН 

цього розчину. Це може бути пояснене кріопротекторними властивостями 

мила, основною  якого є солі жирних кислот, щодо клітинних мембран 

сперматозоїдів. Варто зазначити, що за дії прального порошку цілих 

сперматозоїдів зберігається дуже мало, починаючи з першої доби дослідження. 

Це може бути пояснене додаванням деструктивної дії 

заморожування/розморожування і поверхнево активних речовин, що містяться 

у складі прального порошку.  

 

5.Узагальнення отриманих даних 

 

Одним із визначальних факторів, які впливають на зберігання клітин 

сперми, є час, адже умови, в яких зберігався речовий доказ, істотно впливають 

на швидкість руйнування сперматозоїдів. Тому встановлення закономірностей 

збереження цілісності клітин сперми при змінах температури, відносної 

вологості, рН у діапазонах, типових для місця скоєння злочину, є важливим  для 

розробки алгоритму дій, спрямованих на виявлення слідів сперми, залежно від 

умов, у яких перебував речовий доказ.  

 

5.1. Вплив температури на збереження клітин сперми  

 

Якщо аналізувати вплив температури окремо на збереження клітин 

сперми, то найбільш показовою в цьому плані є група контролю (з 

фізіологічним рН сперми – 7,2). Бачимо, що найбільша кількість цілих 

сперматозоїдів у цій групі зберігалася за температури +10
о
С протягом усього 
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досліду (21 доба). Відомо, що основним чинником руйнування 

біологічного матеріалу за межами організму є активність бактерій, які 

розкладають органіку. Причиною гарного збереження клітин при температурі 

+10
о
С може бути незначна кількість бактерій, розмноження яких за зниженої 

температури сповільнюється. За вищої температури (+25
о
С) кількість цілих 

клітин експоненційно знижувалася з часом і після 14-ої доби (на 21-у) 

наставала повна їх фрагментація. Це може бути пояснене розмноженням 

бактерійної флори і її деструктивною активністю по відношенню до 

біологічного матеріалу. Дійсно, найпоширенішою групою мікроорганізмів 

(бактерії, плісняві гриби та дріжджі), в тому числі сапротрофів, є мезофіли, 

температурний оптимум  яких лежить у межах 30-37
о
С, а за 5-10

о
С ці 

мікроорганізми перестають розмножуватися [74]. 

За від‘ємної температури цілісні клітин зберігалися також довго (до 

кінця експерименту – до 21-ої доби), проте загальна їх кількість протягом 

усього досліду була досить низькою, починаючи з 1-ої доби. Так як бактерії не 

здатні розмножуватися при від‘ємних температурах, причиною руйнування 

сперматозоїдів і, відповідно, збереження невеликої кількості цілих клітин у цій 

серії досліду може бути їх неодноразовий перехід через точку замерзання – 

заморожування зразків на початку досліду та їх розморожування для 

приготування препаратів. Як відомо, заморожування/ розморожування при 

відсутності спеціальних кріопротекторів викликає кристалізацію 

внутрішньоклітинної та позаклітинної води і руйнування кристаликами льоду 

клітинних мембран [125, 152].  

При інкубації зразків сперми на носіях, просякнутих слабко лужними 

розчинами, спостерігалася подібна тенденція: при зниженій температурі термін 

збереження цілих клітин подовжувався. При цьому найбільш сприяла 

збереженню цілісності клітин від‘ємна температура (-15
о
С) – цілі сперматозоїди 

виявлялися навіть на 21-у добу дослідження, хоча й у незначних кількостях. Це 

може бути пояснене відсутністю росту бактерій при  від‘ємній температурі, і, 
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відповідно, кращому збереженню клітин, тоді як при додатних 

температурах (при наявності рідкої води) лужне середовище є згубним для 

клітин. 

При слабко кислих значеннях рН носія, напроти, найбільш сприятливою 

для збереження цілісності клітин була підвищена температура (+25
о
С): хоча на 

21-у добу цілі сперматозоїди були присутні у групах, що інкубувалися за всіх 

температурних режимів, проте за температури +25
о
С цілих клітин на кінцевий 

термін спостереження було найбільше. Це може бути пояснене тим, що кисле 

середовище саме по собі є несприятливим для росту бактерійної флори, 

особливо гнилісної [74]. Тому в кислому середовищі сперматозоїди зберігались 

краще за умов високих температур.  

 

5.2. Вплив вологості на збереження клітин сперми  

 

При дослідженні впливу різних режимів вологості (50% та 75%) на 

збереження клітин сперми при всіх інших однакових умовах (температура та 

рН) було встановлено, що за меншої вологості середовища інкубації 

сперматозоїди зберігають свою цілісність довше. Так навіть у групах, де цілі 

клітини виявлялися на кінець експерименту (21-а доба) за обох режимів, при 

меншій  вологості таких клітин зберігалося більше. Це може бути пояснене тим, 

що підвищена вологість є більш сприятливою для росту бактерій – головного 

деструкційного чинника біологічного матеріалу у довкіллі. Дійсно, відносна 

вологість повітря 75-65% є межею, на якій ще здатні розмножуватися 

мікроорганізми [74], тоді як при зниженні відносної вологості ріст 

мікроорганізмів припиняється. 
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5.3. Вплив рН на збереження клітин сперми   

 

Бачимо, що в переважній більшості випадків найдовше і в найбільшій 

кількості зберігаються цілими сперматозоїди за фізіологічного значення рН 

(7,2) . Винятком є умови імітованого сухого літа (+25
о
С, вологість 50%), коли за 

слабко кислих значень рН поодинокі цілі клітини сперми виявляли на 21-у добу 

дослідження, тоді як за фізіологічного значення рН у цей термін уже мала місце 

повна фрагментація клітин. Проте навіть за цих умов до 7-ої доби включно 

кількість цілих клітин у групі з рН 7,2 була більшою, ніж у інших дослідних 

групах, а на 14-у добу кількості цілих клітин у групі контролю і групах зі 

слабко кислим рН приблизно зрівнялися. Тобто нейтральне рН середовища є 

найбільш оптимальним для збереження цілісності клітин сперми. Це може бути 

пояснене тим, що за рН, відмінного від природного рН сперми, може 

відбуватися порушення структури білків і ліпідів клітинної мембрани, 

порушення осмотичного балансу між клітиною і позаклітинним середовищем і, 

відповідно, її пришвидшене руйнування. 

Порівнюючи вплив кислих та лужних розчинів на збереження цілісності 

клітин сперми, видно, що більш згубними для них є розчини з лужним рН. 

Зокрема, в групах зразків, інкубованих  із значеннями рН 8,0-10,0, фрагментація 

клітин сперми наставала раніше, ніж у групах, інкубованих на носіях з рН 3,0-

5,0, при цьому чим вищою була температура середовища інкубації, тим 

більшою була різниця між термінами збереження цілісності клітин. Так якщо 

при від‘ємній температурі поодинокі сперматозоїди у зразках зі слабко лужним 

(8,0) і слабко кислими (4,0 і 5,0) значеннями рН зберігалися цілими протягом 

однакового терміну (21 доба), то при підвищенні температури до +10
о
С за 

лужного значення рН цілі клітин були присутні до 7-ої доби включно, а при 

подальшому зростанні температури (до +25
о
С) – тільки до 3-ої доби, хоча у 

зразках зі слабко кислим значенням рН такі клітини зустрічалися до кінцевого 

терміну експозиції (21 доба). Довше збереження цілісності клітин за кислих 

значень рН порівняно з лужними можна пояснити як консервуючими ефектами 
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кислих розчинів (денатурація ензимів, в тому числі 

протеолітичних, і, відповідно, втрата їх активності), так і бактерицидним 

впливом таких розчинів на ріст бактерійної флори, особливо гнилісної [74]. 

Якщо зробити порівняння термінів збереження цілісності 

сперматозоїдів в межах діапазонів кислих і лужних значень рН, видно, що чим 

ближче значення рН носія до фізіологічного значення рН сперми (7,2), тим 

довше клітини зберігаються цілими. Так при рН 3,0 за всіх режимів 

температури і вологості цілі клітини у зразках зустрічаються протягом 

коротших термінів, ніж при рН 4,0 та 5,0 (7-14 діб проти 21 доби відповідно). 

Аналогічну ситуацію спостерігаємо при порівнянні збереження цілісності 

клітин при рН 10,0, 9,0 і 8,0 – у першому випадку цілі клітини зустрічаються до 

2-3-ої доби, тоді як у наступних – до 3-7-ої та 3-21-ої доби включно. Тобто 

екстремальні значення рН (3,0 і 10,0) є більш згубними для структури 

сперматозоїдів, ніж слабко кислі та слабко лужні, що може бути пов‘язане з 

руйнуванням клітин внаслідок денатурації структурних білків, порушення 

осмотичного балансу між внутрішньоклітинним і позаклітинним середовищами 

і руйнування клітинних мембран [20, 89]. 

 

5.4. Вплив сторонніх речовин, найбільш типових для місця скоєння 

злочину, на цілісність клітин сперми  

 

При аналізі сторонніх речовин, поширених на місці скоєння статевого 

злочину, були виділені найбільш типові речовини, які могли застосовуватися 

для знищення слідів сперми (миючі засоби), та такі, що потрапили на речовий 

доказ випадково (напої та вагінальні виділення). Так як найбільш суттєво всі ці 

речовини відрізняються за рН, було здійснено порівняння збереження 

цілісності клітин сперми за дії певної речовини та буферного розчину з 

відповідним рН для встановлення ролі саме рН у деструктивному впливі того 

чи іншого засобу. Так у випадку речовин з «простим» в плані біологічної 
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активності складом – лимонної кислоти та соди, терміни збереження 

цілісності клітин за різних умов інкубації (температура, відносна вологість 

середовища) приблизно відповідали термінам, встановленим при інкубації 

зразків на носіях, де відповідне рН було досягнуте за допомогою буферного 

розчину (табл. 5.5). У випадках же наявності біологічно активних складових 

терміни збереження цілісності клітин могли відрізнятися, причому досить 

значно, від таких, що встановлені для зразків, інкубованих на носіях, що мали 

відповідні рН, створені за допомогою буферних розчинів. Так при інкубації 

зразків на носіях, просякнутих напоєм «Coca-Cola», зберігалося цілими значно 

більше клітин сперми, ніж на носіях, де таке ж значення рН було досягнуте за 

допомогою буферного розчину. Така відмінність може бути пояснена 

наявністю у складі напою «Coca-Cola» консервантів, що перешкоджають 

розмноженню мікрофлори і таким чином сприяють збереженню структурної 

цілісності клітин (рис.5.1). 

 

Рис. 5.1.  Кількість цілих клітин сперми зі зразків, інкубованих на носіях, 

просякнутих напоєм «Сoca-Cola» та буферним розчином з однаковими рН (4,0), 

залежно від часу експозиції (+10
о
С, відносна вологість 60%).  

 

Клітини сперми зі зразків, інкубованих на носіях, просякнутих 

вагінальними виділеннями, зберігалися цілими значно менше, ніж клітини зі 
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зразків, просякнутих відповідним буферним розчином, за умов 

інкубації при +25
о
С (2-7 діб проти 21-ої), проте за умов інкубації при нижчих 

температурах терміни збереження цілісності клітин співпадали. Це може бути 

пояснене активністю ензимів бактерій, що містяться у вагінальних виділеннях 

[21], і температурний оптимум активності яких близький до температури тіла. 

При нижчих температурах як активність ензимів, так і розмноження бактерій 

пригнічуються (рис.5.2). 

 

Рис. 5.2.  Кількість цілих клітин сперми зі зразків, інкубованих на носіях, 

просякнутих вагінальними виділеннями та буферним розчином з однаковими 

рН (5,0), залежно від часу експозиції (+25
о
С, відносна вологість 50%).  

 

За умов інкубації зразків на носіях, просякнутих розчином прального 

порошку, за всіх режимів температури та вологості спостерігали зменшення 

терміну збереження цілісності клітин порівняно з ефектами буферного розчину 

з відповідним рН (0-3 доби проти 1-7 діб). Це може бути пояснене наявністю у 

складі прального порошку детергентів та інших поверхнево активних речовин, 

що руйнують  клітинні мембрани і спричиняють деструкцію клітин (рис. 5.3). 
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Рис. 5.3. Кількість цілих клітин сперми зі зразків, інкубованих на носіях, 

просякнутих розчинами прального порошку та буферним з однаковими рН 

(9,0), залежно від часу експозиції (+10
о
С, відносна вологість 60%).  

 

Рис. 5.4.  Кількість цілих клітин сперми зі зразків, інкубованих на носіях, 

просякнутих розчинами мила та буферним з однаковими рН (10,0), залежно від 

часу експозиції (+10
о
С, відносна вологість 60%).  

Розчин мила, навпаки, сприяв тривалішому збереженню цілісності 

клітин сперми порівняно буферними розчином з таким самими рН (10,0) за всіх 

досліджуваних умов (7-21 доба проти 2-3 діб). Це може бути пояснене 

бактерицидними властивостями мила. Відповідно за пригнічення росту 
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бактерій-сапротрофів клітини зберігаються цілими протягом 

значно більш тривалого часу (рис. 5.4). 

Варто зазначити, що у всіх випадках, коли фрагментація клітин була 

повною і ідентифікувати сперматозоїди за допомогою методу забарвлення за 

Романовським-Гімзою було неможливо, імуноцитохімічна реакція з антитілами 

до протаміну 1 людини завжди давала позитивний результат. Тобто навіть при 

деструкції клітин принаймні протягом 21 доби при температурах -15-+25
о
С, 

відносній вологості середовища 11-75% та рН 3,0-10,0 фрагменти 

нуклеопротеїдних комплексів сперматозоїдів зберігаються.  

 Таким чином, структурна цілісність клітин сперми (достатня для їх 

ідентифікації як таких на світлооптичному рівні) залежить від часу та умов 

(температура, відносна вологість, рН, вплив сторонніх речовин з біологічною 

активністю), у яких перебуває носій, що містить ці клітини. З іншого боку, 

окремі білки  сперми, такі як протамін 1, є досить стабільними у довкіллі і 

можуть бути використані для ідентифікації за їх наявністю слідів сперми за 

допомогою імуноцитохімічних методів.  

Тобто структурна цілісність сперматозоїдів (достатня для їх ідентифікації 

як таких на світлооптичному рівні) залежить від часу та умов (температура, 

відносна вологість, рН, вплив сторонніх речовин з біологічною активністю), у 

яких перебуває носій, що містить ці клітини. З іншого боку, окремі білки  

сперми, такі як протамін 1, є досить стабільними у довкіллі і можуть бути 

використані для ідентифікації за їх наявністю слідів сперми за допомогою 

імуноцитохімічних методів. Тому нами було розроблено схему застосування 

того чи іншого методу забарвлення для виявлення клітин сперми на речових 

доказах, в залежності від часу з моменту скоєння злочину та умов, у яких 

перебував речовий доказ (табл. 5.1).  
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Таблиця 5.1 

Доцільність застосування різних методів для вірогідного виявлення клітин 

сперми при перебуванні зразків в умовах сухого літа (+25
о
С, відносна вологість 

50%) залежно від часу та рН (і типу) носія 

         Доба   

рН 

1 2 3 7 14 21 

3,0 РГ РГ РГ РГ/АТ РГ/АТ РГ/АТ 

4,0 РГ РГ РГ РГ РГ/АТ РГ/АТ 

5,0 РГ РГ РГ РГ/АТ АТ АТ 

7,2 РГ РГ РГ РГ РГ/АТ АТ 

8,0 РГ РГ АТ АТ АТ АТ 

9,0 РГ РГ АТ АТ АТ АТ 

10,0 РГ РГ РГ/АТ АТ АТ АТ 

Примітки: РГ – доцільним є застосування методу забарвлення за 

Романовським-Гімзою, кількість цілих клітин на препаратах >100 шт.; АТ – 

доцільним є застосування імуноцитохімічного методу з використанням антитіл 

до протаміну 1 людини, клітини фрагментовані; РГ/АТ – доцільним є 

застосування обох методів, кількість цілих клітин на препаратах <100 шт. 

Таблиця 5.2 

Доцільність застосування різних методів для вірогідного виявлення клітин 

сперми при перебуванні зразків в умовах вологого літа (+25
о
С, відносна 

вологість 75%) залежно від часу та рН носія 

         Доба   

рН 

1 2 3 7 14 21 

3,0 РГ РГ РГ РГ/АТ РГ/АТ АТ 



  95 

4,0 РГ РГ РГ РГ РГ/АТ РГ/АТ 

5,0 РГ РГ АТ АТ АТ АТ 

7,2 РГ РГ РГ АТ АТ АТ 

8,0 РГ/АТ АТ АТ АТ АТ АТ 

9,0 АТ АТ АТ АТ АТ АТ 

10,0 РГ/АТ АТ АТ АТ АТ АТ 

Примітки: РГ – доцільним є застосування методу забарвлення за 

Романовським-Гімзою, кількість цілих клітин на препаратах >100 шт.; АТ – 

доцільним є застосування імуноцитохімічного методу з використанням антитіл 

до протаміну 1 людини, клітини фрагментовані; РГ/АТ – доцільним є 

застосування обох методів, кількість цілих клітин на препаратах <100 шт. 

 

Таблиця 5.3 

Доцільність застосування різних методів для вірогідного виявлення клітин 

сперми при перебуванні зразків в умовах міжсезоння (+10
о
С, відносна вологість 

60%) залежно від часу та рН носія 

         Доба   

рН 

1 2 3 7 14 21 

3,0 РГ РГ РГ/АТ РГ/АТ АТ АТ 

4,0 РГ РГ РГ РГ РГ/АТ РГ/АТ 

5,0 РГ РГ РГ РГ/АТ РГ/АТ РГ/АТ 

7,2 РГ РГ РГ РГ РГ РГ 

8,0 РГ/АТ РГ/АТ РГ/АТ РГ/АТ АТ АТ 

9,0 РГ/АТ РГ/АТ РГ/АТ АТ АТ АТ 

10,0 РГ РГ РГ/АТ АТ АТ АТ 
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Примітки: РГ – доцільним є застосування методу забарвлення за 

Романовським-Гімзою, кількість цілих клітин на препаратах >100 шт.; АТ – 

доцільним є застосування імуноцитохімічного методу з використанням антитіл 

до протаміну 1 людини, клітини фрагментовані; РГ/АТ – доцільним є 

застосування обох методів, кількість цілих клітин на препаратах <100 шт. 

Таблиця 5.4 

Доцільність застосування різних методів для вірогідного виявлення клітин 

сперми при перебуванні зразків в умовах зими (-15
о
С, відносна вологість 11%) 

залежно від часу та рН носія 

         Доба   

рН 

1 2 3 7 14 21 

3,0 РГ РГ РГ РГ/АТ АТ АТ 

4,0 РГ РГ РГ РГ РГ/АТ РГ/АТ 

5,0 РГ РГ РГ РГ/АТ РГ/АТ РГ/АТ 

7,2 РГ РГ РГ РГ РГ РГ 

8,0 РГ/АТ РГ/АТ РГ/АТ РГ/АТ РГ/АТ РГ/АТ 

9,0 РГ/АТ РГ/АТ РГ/АТ АТ АТ АТ 

10,0 РГ РГ РГ АТ АТ АТ 

Примітки: РГ – доцільним є застосування методу забарвлення за 

Романовським-Гімзою, кількість цілих клітин на препаратах >100 шт.; АТ – 

доцільним є застосування імуноцитохімічного методу з використанням антитіл 

до протаміну 1 людини, клітини фрагментовані; РГ/АТ – доцільним є 

застосування обох методів, кількість цілих клітин на препаратах <100 шт. 

На основі аналізу отриманих даних нами запропоновано схему-алгоритм 

проведення цитологічного судово-біологічного дослідження сперми (табл. 5.5). 

При розробці схеми було враховано відомості про збереження цілісності 

сперматозоїдів за дії як речовин, найбільш типових для місця скоєння статевого 

злочину, так і буферних розчинів з відповідним рН, при цьому метод 
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забарвлення рекомендувався на основі «найгіршого» показника 

збереження цілих клітин. Крім того, при кількості цілих клітин у зразку (<100 

шт.) було рекомендовано застосування методу імуноцитохімії для збільшення 

йомвірності коректного результату.  

 

Таблиця 5.5 

Схема застосування цитологічного та імуноцитохімічного методів у судово-

біологічних дослідженнях сперми залежно від давності скоєння злочину та 

умов збереження зразків 

рН +25
о
С, 50% 

вологості 

+25
о
С, 75% 

вологості 

+10
о
С, 60% 

вологості 

-15
о
С, 11% 

вологості 

3 1 2 3   7 14 21 1 2 3   7 14 21 1 2   3 7 14 21 1 2 3   7 14 21 

4 1 2 3 7   14 21 1 2 3 7   14 21 1 2 3 7   14 21 1 2 3 7   14 21 

5 1 2 3   7 14 21 1 2   3 7 14 21 1 2 3   7 14 21 1 2 3   7 14 21 

7,2 1 2 3 7   14 21 1 2 3   7 14 21 1 2 3 7 14 21 1 2 3 7 14 21 

8 1 2   3 7 14 21 1 2 3 7 14 21 1 2 3 7 14 21 1 2 3 7 14 21 

9 1 2   3 7 14 21 1 2 3 7 14 21 1 2 3 7 14 21 1 2 3 7 14 21 

10 1 2   3 7 14 21 1 2 3 7 14 21 1 2   3 7 14 21 1 2 3   7 14 21 

 

Отже, встановлено закономірності збереження клітин сперми залежно від 

дії комплексу основних факторів довкілля: температури, відносної вологості, 

рН середовища. Показано, що за кислих значень рН збереження клітин сперми 

є значно тривалішим порівняно із лужним, при цьому екстремальні значення 

рН викликають зниження термінів збереження цілісності клітин. З‘ясовано, що 

при зниженій вологості збереження цілісності клітин є тривалішим за всіх 

значень рН. В більшості випадків найкращими для тривалого збереження 

цілісності клітин сперми є умови, що максимально наближені до фізіологічних, 
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але при цьому не є сприятливими для розмноження мікрофлори, що 

свідчить про відносну стабільність сперматозоїдів у зовнішніх відносно 

неагресивних умовах за пригнічення розвитку бактерійної флори.  
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ВИСНОВКИ 

Наведені у дисертаційній роботі результати досліджень є науковою базою 

для поглибленого розуміння особливостей деструкції сперматозоїдів в об‘єктах 

судово-біологічної експертизи в залежності від різних умов довкілля. Вони 

стали підґрунтям для розробки схеми застосування конкретних методів 

виявлення сперматозоїдів на речовому доказі в залежності від часу та умов його 

зберігання.  

1. Встановлено, що при відсутності контакту речового доказу із сторонніми 

речовинами, присутніми на місцях скоєння статевих злочинів, клітини сперми в 

значній кількості зберігаються цілими протягом щонайменше 3 діб. 

2. Показано, що при деструкції сперматозоїдів не відбувається повної 

деградації білків, зокрема, асоційованих з ДНК протамінів, протягом принаймні 

3 тижнів, незалежно від умов довкілля та дії сторонніх речовин.  

3. За умов скоєння злочину давністю від 1 тижня та/або можливого 

застосування сторонніх речовин для знищення доказів, цілісність клітин сперми 

є малоймовірною і залежить від таких факторів як температура, вологість, рН і 

природа діючої речовини. 

4. Встановлено, що при дії речовин, рН яких є відмінним від рН сперми, 

вірогідність збереження цілісності сперматозоїдів знижується. За дії речовин з 

кислим рН цілісність клітин сперми зберігається принаймні 1 тиждень, 

незалежно від температури та відносної вологості середовища, тоді як дія 

речовин з лужним рН є більш згубною для клітин сперми: повна деструкція 

клітин, як правило, настає протягом  перших 7 діб. При цьому крайні значення 

рН (3, 10) є найбільш згубними для цілісності клітин.  

5. Термін збереження цілісності клітин сперми, як правило, є обернено 

залежним від температури та вологості при всіх значеннях рН: при зниженні 

температури та відносної вологості середовища сперматозоїди зберігаються 

цілими протягом більш тривалого часу. 

6. При аналізі впливу сторонніх речовин, найбільш типових для місць 

скоєння статевих злочинів, встановлено, що найбільш шкідливу дію на клітини 
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сперми має пральний порошок, а найменш згубну – розчин 

господарського мила  та напій «Coca-Cola». 

7. Розроблено рекомендації щодо доцільності застосування цитологічного 

(забарвлення за Романовським-Гімзою) та імуноцитохімічного (за допомогою 

антитіл до протаміну 1 людини) методів судово-експертного лабораторного 

дослідження для визначення клітин сперми з урахуванням різних умов 

зберігання зразків та давності скоєння статевого злочину: на основі конкретних 

значень температури, відносної вологості та рН середовища, при яких 

зберігався об‘єкт-носій, та давності скоєння статевого злочину пропонується 

оптимальний метод виявлення клітин сперми. 
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