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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Встановлення наявності слідів сперми на речових 

доказах є одним з найголовніших завдань судово-медичної експертизи статевих 

злочинів, яке ставлять слідчі органи (Правила проведення судово-медичних 

експертиз (досліджень) у відділеннях судово-медичної імунології бюро судово-

медичної експертизи МОЗ України, 1995; Гуртовая, 1998). 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 гістології, цитології та 

біохімії (Сидоров, 2000; Барсегянц, 2010; Остапченко, Рибальченко, 2014). До 

теперішнього часу основним методом встановлення наявності сперматозоїдів 

на речових доказах залишаються морфологічні дослідження, які базуються на 

мікроскопічному виявленні сперматозоїдів у матеріалі, що досліджується 

(Дерягин, 2002; Аверьянова, 2006). 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 (Барсегянц, 2004, 2005, 2008; Гуртовая, 2001, 2008). Саме якість 

кожної проведеної експертизи визначає напрями досліджень, які потребують 

постійного вдосконалення (Иванов, 2000; Гуртовая, 2008; Бараш, 2010).  Одним 

з таких напрямів у дослідженнях і подальшій роботі експертів є вивчення 

впливу умов довкілля (Максимюк, 2011), що включають температуру, відносну 

вологість та рН, на клітини сперми, а також подальший пошук більш 

досконалих методик для встановлення наявності сперми на речових доказах. 

Визначення закономірностей збереження цілісності клітин сперми при змінах 

температури, відносної вологості та 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 (Буромский, 2005, 

2009, 2009а).  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 

виконана в рамках науково-дослідної роботи Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка «Дослідження механізмів функціонування 
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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. 

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 

обговорення, узагальнення, висновків, списку використаних джерел. Робота 

ілюстрована 56 рисунками і 14 таблицями. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Огляд літератури 

Серед перешкод, які заважають спеціалісту-експерту зробити висновок 

про наявність чи відсутність сперматозоїдів у речових доказах, слід відзначити 

руйнування клітин саме під дією зовнішніх факторів – високих та низьких 

температур і рН, бактеріального забруднення носія та ін. (Томилин, 1989; Сает, 

1998; Ивлева, 2007). При миттєвій смерті клітини (у випадку механічного 

пошкодження, дії екстремальних температур, тощо) відбувається швидка  

коагуляція  протоплазми, порушується її структура та активується/гальмується 

активність внутрішньоклітинних ферментів (Быков, 2000; Остапченко, 

Рибальченко, 2014). Але детальних даних стосовно збереження саме 
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спермальних клітин на речових доказах під впливом факторів довкілля та за дії 

сторонніх речовин і придатності  їх для подальшого дослідження в судовій 

експертизі бракує. 

В Україні основним доказовим методом судово-біологічної експертизи є 

цитологічний, що базується на мікроскопічному виявленні цілих сперматозоїдів 

чи основних частин цих клітин (ядра та цитоплазми) при забарвленні за 

оглядовими гістологічними методиками (зокрема, гематоксиліном) (Шепітько, 

2001; Федоровцев, 2009; Судово-медичне дослідження сперми, слини та інших 

виділень людини в слідах на речових доказах. Методичні рекомендації, 2011). 

Проте при руйнуванні клітини достовірно ідентифікувати цим методом її 

основні частини важко, а іноді й неможливо. У світовій судово-медичній та 

судово-біологічній практиках використовують імуноцитохімічні методи, що 

дозволяють виявляти саме фрагменти клітини, зокрема характерні тільки для 

сперматозоїдів протеїни, незалежно від збереження її цілісності (Сидоров, 2007; 

Evers, 2009; Laux, 2011). Проте ці методи далеко не завжди можуть бути 

застосовані на теренах нашої країни через брак коштів, устаткування, 

необхідної кваліфікації експертів. Виходячи з цього, 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 імуноцитохімії,  

дозволить спростити і вдосконалити техніку судово-медичної експертизи. Тому 

диференційний аналіз впливу умов довкілля на клітини сперми дасть змогу 

поглибити рівень знань про процеси, які спостерігають експерти, та підвищити 

їх кваліфікацію (Новоселов, 1999; Ривенсон, 2001). 

Матеріали та методи дослідження 
Для виконання поставлених завдань було проведено 37 серій 

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 (Иванов, 2008), 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, отриманими від 
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здорових донорів (рН 5,0). Усі ці речовини найбільш істотно (за впливом на 

біологічні об‘єкти) відрізняються значеннями рН. Тому для встановлення ролі 

саме  рН у деструкції клітин сперми були проведені дослідження, де замість 

експериментальних речовин використовували буферні розчини з відповідними 

значеннями рН: 3,0, 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).  

  Цитологічні методи дослідження. Після першої, другої, третьої доби та 

першого, другого, третього тижнів від початку досліду виготовляли цитологічні 

препарати.  Для цього сперматозоїди екстрагували з носіїв розчином 5% аміаку 

протягом 18 годин при +4
о
С, після чого осаджували центрифугуванням (4 хв 

при 350g). Мазки, виготовлені з осаду, висушували на повітрі та фіксували за 

допомогою метанолу протягом 10-15 хв. Після повного висихання мазки 

поділяли на 2 групи  та фарбували: 

1) Гематоксиліном за методом Романовського-Гімзи (Пермяков, 1998) 

(цитологічний метод). 

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

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

2000) (імуноцитохімічний метод). 

Мікроскопічні методи дослідження. Препарати аналізували 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. Мазки, забарвлені за 

методом Романовського-Гімзи, досліджували в світлому полі;  мазки, 

забарвлені за методом імуноцитохімії (первинні антитіла - козячі поліклональні 

антитіла проти N-кінця білка протаміну 1  людини, вторинні антитіла - ослячі 

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

досліджували в ультрафіолетових променях. 

Статистична обробка даних. Обробку експериментальних даних 

здійснювали методами варіаційної статистики (Сергиенко, 2006) 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 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.  

Результати досліджень та їх обговорення 

Вплив температури на збереження клітин сперми. Залежність 

збереження сперматозоїдів від температури найбільш яскраво прослідковується 

при  фізіологічному значенні рН сперми – 7,2 (група контролю). Так, найбільша 

кількість цілих сперматозоїдів у цій групі зберігалася за температури +10
о
С 

протягом усього досліду – 21 доба (табл. 1). За від‘ємної температури цілі 
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клітини зберігалися також до кінця експерименту (21 доба), проте загальна їх 

кількість протягом усього досліду була досить низькою, починаючи з 1-ої доби 

(табл. 2). За температури +25
о
С кількість цілих клітин експоненційно 

знижувалася з часом і на 21-у добу наставала повна їх фрагментація (табл. 3).  
 

Таблиця 1 

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

температурі +10
о
С і відносній вологості 60% (імітовані умови міжсезоння) 

(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 

(контроль) 

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

8,0 780±260* 640±202* 240±68* 79±32* - - 

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 
 

Таблиця 2 

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

температурі -15
о
С і відносній вологості 11%  (імітовані умови зими) (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 

(контроль) 

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 
 

Причиною достатнього збереження клітин при температурі +10
о
С може 

бути незначна кількість бактерій, розмноження яких за зниженої температури 

сповільнюється. Швидке руйнування клітин за вищої температури (+25
о
С) 

може бути наслідком розмноження бактерійної флори і її деструктивної 

активності по відношенню до біологічного матеріалу (Нетрусов, 2006). За 

від‘ємної ж температури причиною руйнування сперматозоїдів і, відповідно, 

збереження невеликої кількості цілих клітин може бути їх неодноразовий 

перехід через точку замерзання – заморожування зразків на початку досліду та 

їх розморожування для приготування препаратів, що викликає кристалізацію 

внутрішньоклітинної та позаклітинної води і руйнування кристаликами льоду 

клітинних мембран (Wagner, 2000; Чернобай, 2012; Максимюк, 2014).  

При інкубації зразків сперми на носіях, просякнутих слабко лужними 

розчинами, спостерігалася подібна тенденція: при від‘ємній температурі термін 
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збереження цілих клітин подовжувався – сперматозоїди виявлялися навіть на 

21-у добу дослідження, хоча й у незначних кількостях (табл. 2). Це може бути 

наслідком пригнічення росту бактерій при від‘ємній температурі, і, 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, навпаки, 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 (табл. 3). Це може бути наслідком того, 

що кисле середовище саме по собі є несприятливим для росту бактерійної 

флори, особливо гнилісної (Нетрусов, 2006). Тому в кислому середовищі 

сперматозоїди зберігались краще за умов високих температур.  
 

Таблиця 3 

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

температурі +25
о
С і відносній вологості 50% (імітовані умови сухого літа) 

(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 

(контроль) 

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 
 

Таким чином, збереження сперматозоїдів залежить і від температури, і від 

рН носія: сперматозоїди зберігаються цілими більш тривалий час і в найбільшій 

кількості за низьких температур (не вище +10
о
С) і нейтрального рН, тоді як при 

більш високій температурі (+25
о
С) – за слабко кислих рН. 

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 більш тривалий час (на 1-13 діб) (табл. 3-4). Так, навіть у групах, де 

цілі клітини виявлялися на кінець експерименту (21 доба) за обох режимів 

відносної вологості, при меншій  вологості таких клітин зберігалося більше. Це 

може бути обгрунтовано тим, що підвищена вологість є більш сприятливою для 

росту бактерій – головного деструкційного чинника біологічного матеріалу у 

довкіллі. 
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Таблиця 4  

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

температурі +25
о
С і відносній вологості 75% (імітовані умови вологого літа) 

(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 

(контроль) 

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 
 

Отже, збереження цілісності сперматозоїдів є обернено залежним від 

відносної вологості середовища інкубації: при зниженій вологості клітини 

зберігаються цілими протягом більш тривалого часу і в більшій кількості, ніж 

при підвищеній.  

Вплив рН на збереження клітин сперми. В більшості випадків 

сперматозоїди зберігаються цілими в найбільшій кількості за фізіологічного 

значення рН (7,2). Винятком є імітовані умови літа (+25
о
С, вологість 50%, 

75%), 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 і 3-ої доби відповідно кількість цілих клітин у групі з рН 7,2 переважала їх 

кількість у інших дослідних групах, а на 14-у добу кількості цілих клітин при 

50% відносній вологості у групі контролю і групах зі слабко кислим рН 

приблизно зрівнялися. Тобто, нейтральне рН середовища є оптимальним для 

збереження цілісності клітин сперми. Причиною може бути порушення 

структури протеїнів і ліпідів клітинної мембрани, порушення осмотичного 

балансу між клітиною і позаклітинним середовищем і, відповідно, її 

пришвидшене руйнування за рН, відмінного від природного рН сперми 

(Рамазанов, 2001). 

У групах зразків, інкубованих за значень 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. 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 рН цілі клітини були присутні лише 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). Тобто, більш згубними для цілісності клітин 
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сперми є розчини з лужним рН. Триваліше збереження цілісності клітин за 

кислих значень рН порівняно з лужними можна пояснити як консервуючими 

ефектами 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 (Нетрусов, 2006). 

З аналізу термінів збереження цілісності сперматозоїдів в межах 

діапазонів кислих і лужних значень рН (табл. 1-4) видно, що чим ближче 

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

час клітини зберігалися цілими. Так, при рН 3,0 за всіх режимів температури і 

вологості цілі клітини у зразках зустрічалися протягом коротших термінів, ніж 

при рН 4,0 та 5,0 (7-14 діб проти 21 доби відповідно). Аналогічна ситуація мала 

місце при порівнянні збереження цілісності клітин при рН 10,0, 9,0 і 8,0 – у 

першому випадку цілі клітини зустрічалися до 1-3-ої доби, тоді як у наступних 

– до 2-7-ої та 2-21-ої доби включно. Тобто, крайні 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 (Рамазанов, 

2001; Галец, 2008). 

У 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 (рис. 1). 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. 

  
А Б 

Рис. 1. Мікрофотографії цитологічних препаратів клітин сперми, які  

інкубували при +10˚С і відносній вологості 60%. А) рН 3,0, 7-а доба експозиції, 

забарвлення за Романовським-Гімзою.  Б) рН 9,0, 14-а доба експозиції, реакція з 

антитілами до протаміну 1 людини, флуоресцентна мітка FITC. Чорні стрілки – 

цілі сперматозоїди, білі – їх зруйновані ядра. Зб. 400. 
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Отже, в більшості випадків сперматозоїди зберігаються цілими протягом 

тривалішого терміну і в більшій кількості за нейтрального рН. За лужних 

значень рН клітини зберігаються гірше, ніж за кислих. Крайні значення рН (3,0 

та 10,0) є найбільш згубними для структурної цілісності клітин.  Важливим є те, 

що імуноцитохімічним методом можна виявити фрагменти сперматозоїдів і на 

21-у добу, незалежно від рН, температури і відносної вологості довкілля. 

Вплив сторонніх речовин, найбільш типових для місця скоєння 

злочину, на цілісність клітин сперми. Сторонніми речовинами, найбільш 

типовими для місця скоєння статевого злочину, є миючі засоби, що 

використовуються для знищення слідів сперми, та речовини, що потрапили на 

речовий доказ випадково (напої та вагінальні виділення). Найбільш суттєво всі 

ці речовини відрізняються за рН. Було встановлено, що  у випадку речовин з 

«простим» в плані біологічної 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. 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 буферними розчинами (табл. 5-8).  

 

Таблиця 5 

Кількість цілих сперматозоїдів у зразках, інкубованих за дії сторонніх речовин 

при температурі +25
о
С і відносній вологості 50% (імітовані умови сухого літа) 

(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 
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Так, при інкубації зразків, оброблених напоєм «Coca-Cola», кількість 

цілих клітин і термін їх зберігання значно переважали відповідні значення при 

застосуванні буферного розчину з таким же рН (рис. 2, табл. 5-8). Така 

відмінність може бути наслідком наявності у складі напою «Coca-Cola» 

консервантів, що перешкоджають розмноженню мікрофлори і таким чином 

сприяють збереженню структурної цілісності клітин. 

2980
2890

1507

663
580 549

1103

820

181 110
31 50

500

1000

1500
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2500

3000

3500

4000

4500

1 2 3 7 14 21
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Кількість клітин

Напій "Coca-Cola"

Цитратний буфер

 

Рис. 2.  Кількість цілих клітин сперми у зразках, оброблених напоєм «Сoca-

Cola» та буферним розчином з однаковими значеннями рН (4,0), залежно від 

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

 

Клітини сперми у зразках, оброблених вагінальними виділеннями, 

зберігалися цілими протягом значно коротшого терміну, ніж клітини у зразках, 

оброблених відповідним буферним розчином, за умов інкубації при +25
о
С (2-7 

діб проти 21-ої). Проте за умов інкубації при нижчій температурі терміни 

збереження цілісності клітин співпадали, хоча кількості цілих клітин суттєво 

відрізнялися (рис. 3, табл. 7, 8). Це може бути наслідком активності 

протеолітичних ензимів бактерій, що містяться у вагінальних виділеннях 

(Кулаков, 2011), температурний оптимум активності яких близький до 

температури тіла. При нижчих температурах як розмноження бактерій,  так і 

активність ензимів пригнічуються. 

За умов інкубації сперми 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 (до 3 діб проти 1-7 діб) (рис. 4, табл. 5-8). Це може бути 
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зумовлено наявністю у складі прального порошку детергентів та інших 

поверхнево активних речовин, що руйнують  клітинні мембрани і спричиняють 

деструкцію клітин. 
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Рис. 3.  Кількість цілих клітин сперми у зразках, оброблених вагінальними 

виділеннями жінок та буферним розчином з однаковими значеннями рН (5,0), 

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

 

Таблиця 6 

Кількість цілих сперматозоїдів у зразках, інкубованих за дії сторонніх речовин 

при температурі +25
о
С і відносній вологості 75% (імітовані умови вологого 

літа) (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 
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Рис. 4. Кількість цілих клітин сперми у зразках, оброблених розчином 

прального порошку та буферним розчином з однаковими значеннями рН (9,0), 

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

 

Таблиця 7 

Кількість цілих сперматозоїдів у зразках, інкубованих за дії сторонніх речовин 

при температурі +10
о
С і відносній вологості 60% (імітовані умови міжсезоння) 

(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 

(5,0) 

391±164* 350±127* 146±41* 23±9* 18±7* 9±4* 

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 
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Розчин мила, навпаки, сприяв тривалішому збереженню цілісності клітин 

сперми порівняно з буферним розчином з еквівалентним значенням рН (10,0) за 

всіх модельованих умов (7-21 доба проти 1-3 діб) (рис. 5, табл. 5-8). 

Бактерицидні властивості мила обумовлюють пригнічення росту бактерій, що 

сприяє зберіганню клітин цілими протягом значно більш тривалого часу. 
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Рис. 5.  Кількість цілих клітин сперми у зразках, оброблених розчином мила та 

буферним розчином з однаковими значеннями рН (10,0), залежно від часу 

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

 

Таблиця 8 

Кількість цілих сперматозоїдів у зразках, інкубованих за дії сторонніх речовин 

при температурі -15
о
С і відносній вологості 11% (імітовані умови зими) (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 
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Тобто структурна цілісність сперматозоїдів (достатня для їх ідентифікації 

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 виявлення клітин сперми на речових доказах в 

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

речовий доказ (табл. 9). 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 забарвлення рекомендувався на основі «найгіршого» 

показника збереження цілих клітин. Крім того, при кількості цілих клітин у 

зразку менше 100 було рекомендовано застосування методу імуноцитохімії для 

збільшення ймовірності коректного результату. 
 

Таблиця 9 

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 

Цифрами позначено кількість діб, що минули з моменту скоєння злочину; 

звичайний шрифт – доцільність застосування методу забарвлення за 

Романовським-Гімзою; жирний шрифт – доцільність застосування методу 

імуноцитохімії.  
 

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 з лужними, при цьому екстремальні значення 

рН спричиняють 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 наближені до фізіологічних, за 

пригнічення розмноження мікрофлори. Це свідчить про відносну стабільність 

сперматозоїдів у зовнішніх 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 

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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АНОТАЦІЯ 

Марченко О.М. Морфологічна та імуноцитохімічна ідентифікація клітин 

сперми в об‘єктах судово-біологічної експертизи.  – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за 

спеціальністю 03.00.11. – цитологія, клітинна біологія, гістологія. Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка МОН України, Київ, 2016. 

Дисертаційна робота присвячена вивченню впливу основних факторів 

навколишнього середовища (температури, відносної вологості, рН) на 

збереження клітин сперми в об‘єктах судово-біологічної  експертизи. 

Встановлено, що при відсутності контакту речового доказу із сторонніми 

речовинами клітини сперми зберігаються цілими в значній кількості протягом 

щонайменше 3 діб, а при зниженій температурі (+10
о
С і нижче) – протягом 3 

тижнів. Показано, що при дії речовин, рН яких є відмінним від рН сперми,  

вірогідність збереження цілісності сперматозоїдів знижується. При цьому 

речовини з кислим рН мають менш згубну дію на структуру сперматозоїдів 

порівняно з лужними, а найбільш згубними є крайні значення рН. Встановлено, 

що термін збереження цілісності клітин сперми обернено залежить від 

температури та вологості при всіх значеннях рН. При аналізі впливу сторонніх 

речовин, встановлено, що найбільш шкідливу дію на клітини сперми має 

пральний порошок, а найменш згубну – розчин господарського мила  та напій 

«Coca-Cola». Розроблено схему проведення судово-біологічного дослідження 

сперми залежно від давності скоєння злочину та умов збереження зразка 

сперми. 

Ключові слова: сперматозоїди, протамін 1, метод Романовського-Гімзи, 

імуноцитохімічний метод. 
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АННОТАЦИЯ 

Марченко О.Н. Морфологическая и иммуноцитохимическая 

идентификация клеток спермы в объектах судебно-биологической 

экспертизы – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук по специальности 

03.00.11. – цитология, клеточная биология, гистология. – Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко МОН Украины, Киев, 

2016. 

Диссертация посвящена изучению влияния основных факторов 

окружающей среды (температуры, относительной влажности, рН) на 

сохранность клеток спермы в объектах судебно-биологической экспертизы. 

Установлено, что при отсутствии контакта вещественного доказательства 

с посторонними веществами, (которые наиболее часто могут быть 

распространены на месте преступления) клетки сперматозоидов сохраняются 

целыми в значительном количестве не менее 3 суток, что позволяет виявлять их 

при помощи метода морфологии,  а при пониженной температуре (+10
о
С и 

ниже) - в течение 3 недель. Показано, что при воздействии веществ, рН 

которых отлично от рН спермы, вероятность целостности сперматозоидов 

снижается. При этом вещества с кислым рН имеют менее пагубное воздействие 

на структуру сперматозоидов по сравнению со щелочными: при воздействии 

веществ с кислым рН целостность клеток спермы сохраняется по крайней мере 

1 неделю независимо от температуры и относительной влажности среды, тогда 

как при воздействии веществ со щелочным рН полная деструкция клеток 

наступает в течение 1-7 суток. При этом крайние значения рН являются 

наиболее губительными для целостности клеток. Установлено, что срок 

сохранения целостности клеток спермы обратно зависим от температуры и 

влажности при всех значениях рН. При анализе влияния посторонних веществ, 

распространенных на местах совершения половых преступлений, установлено, 

что наиболее вредное воздействие на клетки спермы имеет стиральный 

порошок, а наименее пагубное - раствор хозяйственного мыла и напиток «Coca-

Cola». Показано, что при деструкции сперматозоидов полной деградации 

белков, в частности, ассоциированных с ДНК протаминов 1 типа человека, не 

происходит в течение не менее 3 недель, независимо от условий окружающей 

среды и действия посторонних веществ. Согластно учетам исследований 

разработана схема проведения судебно-биологического исследования спермы в 

зависимости от давности совершения преступления: с учетом коротких сроков 

(первые трое суток), связанных с раскрытием половых преступлений по 

гарячим следам, а так же  ( 1,2,3 - я недели), связанных с возможным скрытием 

биологических доказательств и  условий хранения образца: в зависимости от 

конкретных значений температуры, влажности, рН среды, при которых 

сохранялся объект-носитель, и давности совершения полового преступления 

предлагается оптимальный метод выявления клеток спермы. 

Ключевые слова: сперматозоиды, протамин 1, метод Романовского-

Гимзы, иммуноцитохимический метод. 
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SUMMARY 

Marchenko O.M. Morphological and immunocytochemical identification of 

sperm cells in forensic tests objects.  – Manuscript. 

The thesis for a Ph.D. degree in biological sciences in speciality 03.00.11 – cytology, 

cell biology, histology. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, The 

Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2016. 

The thesis is devoted to the study of the influence of the main environmental 

factors (temperature, humidity, pH) on sperm cells preservation in forensic tests 

objects. 

It is found that without contact with foreign substances intact sperm cells from the 

material evidence stored in a significant number of at least 3 days, and at a reduced 

temperature (+10° C and below) - within 3 weeks. It is shown that under the impact 

of substances with a pH different from the pH of semen, sperm integrity probability 

decreases. Thus substances with acidic pH have less detrimental effect on sperm cell 

structure compared with alkali. Thus extreme pH values are the most detrimental to 

the cells integrity. Inverse dependence of sperm cells integrity preservation to the 

temperature and humidity at all pH values was revealed. The analysis of the influence 

of foreign substances, let us to disclose that washing powder was the most harmful 

for the sperm cell, and soap solution and «Coca-Cola» drink were the least ones. The 

scheme of forensic biological investigation of sperm depending on the time of the 

offense and the sample storage conditions was developed.  

Key words: sperm cells, protamine 1, the Romanovsky-Giemsa method, 

immunocytochemical method. 


