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Вивчали активність ензимів малат-аспартатного шунта в репродуктивних органах і
епідідімальних сперміях бугаїв і кнурів.
Дослідження проведені на бугаях української чорно-рябої молочної породи (n = 5; віком
14 – 16 місяців) і кнурах породи велика біла (n = 3; віком 10 – 12 місяців). Після забою тварин
відбирали сім’яники і придатки сім'яників, з яких вимивали спермії 0,9 % розчином натрію
хлориду. Тканини сім’яника і придатка гомогенізували та центрифугували. У супернатанті і
епідідімальних сперміях визначали активність аспартатамінотрансферази (АСТ),
малатдегідрогенази (МДГ) і концентрацію протеїну.
Встановлена видова і тканинна специфічність активності АСТ і МДГ. Зокрема, у
бугаїв активність АСТ в тканинах сім’яника, голівки і тіла придатка сім'яника бугаїв майже
однакова (116,5 – 118,3 нмоль/хв×мг протеїну) і на 18,5 – 19,7 % (р<0,05) вища в хвості
придатка. При цьому, активність МДГ в репродуктивних органах проявляє хвилеподібні
зміни: у тканині сім’яника висока (1,96±0,15 нмоль/хв×мг протеїну), а у придатку сім’яника:
в голівці знижується (у 3,5 раза; р<0,001), у тілі збільшується (р <0,05) і знову знижується в
хвості. У сперміях бугаїв активність АСТ з голівки придатка – 69,3±8,06 нмоль/хв×мг
протеїну, з тіла – зростає (р <0,05) і знову (р <0,001) знижується з хвоста придатка.
Активність МДГ у сперміях з голівки придатка сім'яника – 0,50±0,04 нмоль/хв×мг протеїну,
нижче на 38,0 % (р <0,05) з тіла і на 50,0 % (р < 0,001) вище з хвоста.
У кнурів активність АСТ в тканині сім’яника – 20,3±5,22 нмоль/хв×мг протеїну і вища
в придатку: на 45,6 % – в голівці, на 59,0 % – в тілі і на 64,0 % – у хвості. Аналогічно,
активність МДГ в тканині сім’яника – 0,22±0,02 нмоль/хв×мг протеїну, збільшується на
40,6% в голівці і залишається на тому ж рівні в тілі придатка, а у тканині хвоста вище в 2,5
– 2,7 раза (р <0,001). У статевих клітин кнурів активність АСТ і МДГ з тіла придатка,
відповідно, 102,3 ± 6,1 і 13,20±0,15 нмоль /хв×мг протеїну, нижче в два рази (р < 0,001) і на
10,7 % з голівки та більше, ніж в чотири рази (р < 0,001) і на 61,2 % (р <0,001) – з хвоста
придатка.
Ключові слова: МАЛАТДЕГІДРОГЕНАЗА, АСПАРТАТАМІНОТРАНСФЕРАЗА,
МАЛАТ-АСПАРТАТНИЙ ШУНТ, РЕПРОДУКТИВНІ ОРГАНИ, САМЦІ.
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The activity of malate-aspartate shuttle enzymes in the reproductive organs and epididimal
sperm of bulls and boars was studied.
The research was conducted on bulls of the Ukrainian black-spotted dairy breed (n = 5; aged
14 - 16 months) and boars of the Great White breed (n = 3; aged 10 - 12 months). After slaughter, the
testes and testicular appendages were removed and the spermatozoa were washed with 0.9% sodium
chloride solution. Testicular and epididimal tissues were homogenized and centrifuged. Aspartate
aminotransferase (AST), malate dehydrogenase (MDG) and protein concentration were determined
in the supernatant and epididimal sperm.
The specie and tissue specificity of aspartate aminotransferase and malate dehydrogenase
activity have been established. In particular, in bulls, the activity of AST in the tissues of the testis,
head and body of the epididymis of bulls is almost the same (116.5 - 118.3 nmol/min×mg of protein)
and on 18.5 - 19.7% (р<0,05) higher in the tail of the appendix. In this case, MDG activity in the
reproductive organs shows wavy changes: in the testicular tissue is high (1.96 ± 0.15 nmol / min ×
mg of protein), and in the epididymis: in the head is reduced (3.5 times ; p <0,001), increased in the
body (p <0,05) and decreased again in the tail. In the sperm of bulls, the activity of AST from the
head of the appendix - 69.3 ± 8.06 nmol / min × mg of protein, from the body - increased (p <0.05)
and again (p <0.001) decreased from the tail of the appendix. MDG activity in sperm from the head
of the epididymis was 0.50 ± 0.04 nmol/min×mg of protein, lower by 38.0% (p <0.05) from the body
and 50.0% (p <0.001) higher in the tail.
In boars, the activity of AST in testicular tissue - 20.3 ± 5.22 nmol / min × mg of protein and
higher in the appendix: 45.6% - in the head, 59.0% - in the body and 64.0 % - in the tail. Similarly,
the activity of MDG in testicular tissue was 0.22 ± 0.02 nmol / min × mg of protein, increases by
40.6% in the head and remained at the same level in the body of the appendix, and in the tail tissue
above 2, 5 - 2.7 times (p <0.001). In bovine germ cells, the activity of AST and MDG from the body
of the appendix was, respectively, 102.3 ± 6.1 and 13.20 ± 0.15 nmol / min × mg of protein, lowered
twice (p <0,001) and 10.7 % in the head and more than four times (p <0,001) and 61,2% (p <0,001)
in the tail of the appendix.
Keywords:
MALATDEHYDROGENASE,
ASPARTATAMINOTRANSPHERASE,
MALATE-ASPARTATE SHUTTLE, REPRODUCTIVE ORGANS, MALES.
Фізіологічні характеристики еякулятів самців визначаються біохімічними процесами,
які протікають в сім’янику, його придатку і статевих клітинах, зокрема, енергогенеруючими
процесами, пов'язаними з функціонуванням малат-аспартатного шунта (Cordoba et al. (2007).
Цим човниковим механізмом, утвореним цитозольними і мітохондріальними ізозимами
малатдегідрогенази (МДГ) і аспартатамінотрансферази (АСТ), регулюється співвідношення
між НАД+ / НАДН в цитоплазмі і мітохондріях, а також транспорт субстратів в цикл
трикарбонових кислот (ЦТК) (Rhee et al. 2005).
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Однак механізми енергетичного забезпечення сперміїв в окремих анатомічних ділянках
репродуктивних органів і їх видова специфічність залишаються не з'ясованими. У зв'язку з
цим, вивчено активність ензимів малат-аспартатного шунта в репродуктивних органах і
сперміях бугаїв і кнурів.
Матеріали і методи. Дослідження проведені на бугаях української чорно-рябої
молочної породи (n = 5; віком 14 - 16 місяців) і кнурах породи велика біла (n = 3; віком 10 - 12
місяців). Після забою тварин відбирали сім’яники і придатки сім'яників, з яких вимивали
спермії 0,9 % розчином натрію хлориду. Тканини сім’яника і придатка гомогенізували і
центрифугували. У супернатанті і епідідімальних сперміях визначали активність АСТ
(Reitmann & Frankel, 1957), МДГ (Kochetov, 1980) і концентрацію протеїну (Lowry et al.,1951).
Статистичний аналіз отриманих результатів проведено за М. О. Плохінським (Plokhinskiy,
1970).
Результати й обговорення. Встановлено, що активність АСТ в тканинах сім’яника,
голівки і тіла придатка сім'яника бугаїв майже однакова (116,5 - 118,3 нмоль/хв×мг протеїну)
і на 18,5 - 19,7 % (р <0,05) вище в хвості придатка (табл.).
Таблиця
Активність ензимів малат-аспартатного шунта в репродуктивних органах і сперміях, M±m
Досліджений матеріал
Тканини сім’яника
голівка
Тканини
тіло
придатка
хвіст
голівки
Спермії
голівки
епідідімісу
тіла
хвоста

АСТ,
нмоль/хв×мг протеїну
бугаї
кнурі
117,0±6,42
20,3±5,22
116,5±7,52
37,3±4,81***
118,3±6,69
49,5±3,31***
*
145,0±4,59
56,3±4,11***
69,3±8,06
49,2±6,60
69,3±8,06
49,2±6,60
90,1±2,14
102,3±6,1###
59,9±5,88***
22,4±3,7#

МДГ,
нмoль/хв×мг протеїну
бугаї
кнурі
1,96±0,15
0,22±0,02
0,56±0,10***
0,37±0,05*
1,25±0,26
0,33±0,07
0,92±0,06
0,92±0,05***
0,50±0,04***
11,80±0,12
0,50±0,04***
11,80±0,12
0,31±0,05
13,20±0,15###
0,62±0,02
4,59±0,72###

Примітка: різниця статистично вірогідна порівняно до тканини сім’яника * - p < 0,05; *** - p < 0,001; # до сперміїв голівки придатка # - р < 0,05; ## - р < 0,01; ### - р < 0,001

У сперміях голівки придатка активність ензиму, в порівнянні з тканинами, нижче
(69,3±8,06 нмоль/хв×мг протеїну), в отриманих з тіла – зростає на 23,1 % (р <0,05) і знову на
33,6 % (р <0,001) знижується в статевих клітинах з хвоста. Активність МДГ висока (1,96±
0,15 нмоль/хв×мг протеїну) в тканині сім’яника і знижується в 3,5 раза (р<0,001) – в тканині
голівки придатка. У тілі придатка активність ензиму збільшується на 65,2 % (р <0,05), у
порівнянні з голівкою, і на 26,4 % знижується в хвості. У сперміях отриманих з голівки
придатка сім'яника 0,50±0,04 нмоль/хв×мг протеїну МДГ, нижче на 38,0 % (р<0,05) в статевих
клітинах тіла і на 50,0 % (р < 0,001) вище з хвоста.
У кнурів в тканині сім’яника 20,3±5,22 нмоль/хв×мг протеїну АСТ, активність якої
зростає в придатку: на 45,6 % – в голівці, на 59,0 % – в тілі і на 64,0 % – в хвості. У статевих
клітин з тіла 102,3±6,1 нмоль/хв×мг протеїну АСТ, нижче в два рази (р<0,001) з голівки і
більше, ніж в чотири рази (р<0,001) – з хвоста придатка.
Активність МДГ в тканині сім’яника – 0,22±0,02 нмоль/хв×мг протеїну, збільшується
на 40,6 % в голівці і залишається на одному рівні в тілі придатка. У тканині хвоста придатка
активність МДГ зростає до 0,92±0,05 нмоль/хв×мг протеїну, що вище в 2,5 – 2,7 раза (р <0,001)
в порівнянні, відповідно, з голівкою і тілом. У сперміях з тіла придатка
13,20±0,15 нмоль/хв×мг протеїну МДГ, на 10,7 % нижче з голівки і ще на 61,2 % (р<0,001)
менше з хвоста.
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ВИСНОВКИ
1. Встановлені видові і тканинні відмінності активності ензимів зумовлені
інтенсивністю окисних процесів в репродуктивних органах самців і фізіологічними потребами
статевих клітин за дозрівання в придатку сім'яника та існування в еякуляті.
2. У сім’янику більш висока активність АСТ, порівняно до МДГ, свідчить про
інтенсивне використання аспартату в процесах анаболізму і катаболізму тканини.
3. Підвищення активності АСТ за зміни ділянок тканини придатка: голівка  тіло 
хвіст у бугаїв і кнурів, а також найвища активність МДГ, відповідно, в тілі і хвості епідідімісу,
свідчать про формування фізіологічних характеристик сперміїв ще до еякуляції і
визначальним в цьому процесі є забезпечення енергетичними і синтетичними субстратами
дозріваючих статевих клітин.
Перспективи досліджень. Вивчити вміст ізозимів ензимів малат-аспартатного шунта
у репродуктивних органах і сперміях бугаїв та кнурів.
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