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Наведено результати експериментальних досліджень із оцінки кріорезистентностіооцит-

кумулюсних комплексів свинок різних вікових груп на життєздатність деконсервованих гамет і 
подальший розвиток ембріонів in vitro. Встановлено, що використання сучасних біотехнологічних 
методів дозволяє отримувати необхідну кількість незрілих ооцитів від свинок та свиноматок з 
високим генетичним потенціалом для більш ширшого застосування репродуктивного потенціалу 
тварин. Визначено динаміку та індекс подальшого дроблення in vitro ембріонів свиней різних вікових 
груп, які отримані з деконсервованих і дозрілих поза організмом яйцеклітин свинок та свиноматок. 
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На сучасному етапі з метою збереження ге-
нофонду зникаючих порід в багатьох країнах 
створенні заповідники, заказники, генофондні 
ферми. Важливість збереження генофонду ло-
кальних порід очевидна з ряду причин, зокрема 
тому, що в породоутворному процесі необхідне 
використання принципово нових генів та генних 
комплексів, які підвищують ефективність селекції 
і використовуються при створенні нових порід і 
удосконаленні існуючих. Такі заходи будуть спри-
яти ефективному використанню генетичного по-
тенціалу тварин в практичній роботі селекціо-
нерів. Для успішного вирішення стратегії збере-
ження генетичних ресурсів була розроблена 
«Програма збереження генофонду основних 
видів сільськогосподарських тварин в Україні на 
період до 2015 року» [1, 2]. 

Крім цього перспективним вважається ство-
рення кріобанку замороженої сперми, яйцеклітин 
та ембріони від високоцінних тварин зникаючих 
порід.Довготривале зберігання життєздатних 
статевих клітин в даний час можливе тільки при 
низьких температурах. Однак при заморожуванні 
біологічних об'єктів необхідно враховувати деякі 
чинники, наприклад, стан гамет перед кріокон-
сервуванням, насичення і виведення кріопротек-
торів, швидкість заморожування-
розморожування, культивування деконсервова-
них гамет та інші фактори. Наразі розроблені 
методи кріоконсервування гамет тварин, однак 
вони недостатньо ефективні і постійно удоскона-
люються[3, 4, 5]. При цьому розробка технології 
низькотемпературного консервування неможлива 
без розуміння того, що різні біологічні об'єкти 
вимагають індивідуального підходу. В зв’язку з 
цім важливим є порівняльне вивчення 
життєздатності деконсервованихооцит-
кумулюсних комплексів свинок різних вікових 
груп. 

Метою досліджень було провести оцінкукріо-
резистентностіооцит-кумулюсних комплексів сви-
нок різних вікових групна життєздатність декон-

сервованих гамет і подальший розвиток 
ембріонів in vitro. 

Матеріали і методи.Об’єктом експеримен-
тальних досліджень були ооцит-кумулюсні ком-
плекси свинок різних вікових груп. Для заморожу-
вання використовували ооцити свинок із гомоген-
ною тонкозернистою ооплазмою, неушкодженою 
прозорою оболонкою, щільним або частково роз-
пушеним кумулюсом. Перед заморожуванням 
гамети обробляли 10 хв. еквілібраційним розчи-
ном (10 % гліцерин + 20 % пропандіол) потім пе-
реносили у вітрифікаційний розчин (25 % гліце-
рин + 25 % пропандіол). Група К, в якій ооцит-
кумулюсні комплекси свинок не заморожували, 
була контрольною. Після розморожування гамет 
свинок виведення кріопротекторів проводили 
шляхом перенесення їх на 10 хв. у розчин 1,0 М 
сахарози. Потім клітини тричі відмивали середо-
вищем М-199, оцінювали за морфологічними 
ознаками і переносили в середовище для культи-
вування. Ооцит-кумулюсні комплекси свинок 
культивували в чотирьохлункових планшетах 
протягом 44 год. при температурі +38,5ºС, 5 % 
CO2 у повітрі, в краплях середовища 199 з 20 % 
попередньо інактивованоюеструсною сироваткою 
корів, 2,0 мМ натрію пірувату, 2,92 мМ кальцію 
лактату, 40 мкг/млгентаміцину. Деконсервовані 
гамети свинок після культивування поза ор-
ганізмом підлягали заплідненню in vitro. Для за-
пліднення in vitro яйцеклітин свинок використову-
вали нативну сперму кнурів (Ла1 №3246, Роял-
Турк №143). Капацитаціюсперматозоїдів 
здійснювали гепарином (100 од/мл) за методикою 
Parrish J.J. etal. [6]. Після 12-18 год. спільного 
інкубування яйцеклітини і зиготи відмивали від 
прилиплої сперми і переносили в краплі середо-
вища CDM для подальшого культивування. Цито-
генетичні препарати гамет свинок після заплід-
нення invitro та зародків свиней готували за ме-
тодом Ushijima M. etal. [7], забарвлювали 2,0%-м 
розчином Гімза та досліджували під мікроскопом. 

Результати та обговорення.Проведено 
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порівняльний аналіз кріорезистентних властиво-
стейооцит-кумулюсних комплексів свинок різних 
вікових групта запліднення деконсервованих і 
дозрілих поза організмом яйцеклітин нативноюс-
пермою кнурів (табл. 1).В дослідженнях викори-
стано ооцити від свинок віком до 10 місяців (група 
М) та свиноматок старше 2 років (група С). Для 

оцінки розвитку ембріонів, отриманих з деконсер-
вованихооцит-кумулюсних комплексів свинок 
(група М) та свиноматок (група С) кожен варіант 
розподіляли на дві групи: дослідна (Д) – в якій 
ооцит-кумулюсні комплекси підлягали 
кріоконсервуваннюнадшвидким методом і кон-
трольна (К) – гамети не заморожували. 

 

1. Вплив вікових особливостей на життєздатність і подальший розвитокдеконсервованих  
і дозрілих поза організмом яйцеклітин свинок 

Кількість ембріонів на стадіях 
2 клітин 3-4 клітин 5-8 клітин 9-16 клітин Варіанти 

досліду 

Кількість клітин,  
що підлягали 

заплідненнюin vitro n % n % n % n % 
Д 194 43 22,2a ±2,9 31 16,0a ±2,6 21 10,8e ±2,2 9 4,6g ±1,5 М К 63 34 53,9b ±6,3 27 42,9b ±6,2 19 30,2f ±5,8 10 15,9h ±4,6 
Д 181 44 24,3ac ±3,2 32 17,7ac ±2,8 21 11,6e ±2,4 10 5,5g ±1,7 С К 76 34 44,7bd ±5,7 29 38,2bd ±5,6 21 27,6f ±5,1 11 14,5h ±4,0 

g :h – P< 0,05;   c : d, e : f – P< 0,01;   a : b – P< 0,001, критерій Стьюдента.  
 

За результатами експериментальних до-
сліджень невстановлено взаємозв’язок між кріо-
резистентними властивостями ооцит-кумулюсних 
комплексів свинок до 10 місяців (група Мд) та 
свиноматок старше 2 років (група Сд) на жит-
тєздатність деконсервованих і дозрілих поза ор-
ганізмом яйцеклітин та розвиток invitro отриманих 
ембріонів.На основі отриманих даних запліднен-
ня in vitro яйцеклітин свинок (група Мд) і свинома-
ток (група Сд) та подальше 24-годинне культиву-
вання не встановлено вірогідної різниці щодо 
кількості отриманих зародків. В контрольній групі 
(К) показники in vitro отримання ембріонів свинок 
(група Мк) та свиноматок (група Ск) також стати-
стично не відрізнялися і становили відповідно 
53,9 і 44,7 %.На протязі терміну культивування 
ембріонів до 96 год. також не встановлено різниці 

між кількістю ембріонів отриманих із деконсерво-
ваних і дозрілих поза організмом яйцеклітин сви-
нок та свиноматок як у дослідних так і контроль-
них групах. 

При дослідженні динаміки дроблення 2-
клітинних ембріонів свиней (рис. 1) встановлено, 
що коефіцієнт дроблення (кількість ембріонів на 
відповідній стадії розвитку від загальної кількості 
ембріонів) ембріонів був більший у дослідних 
групах порівняно з контрольними групами. Через 
48 годин культивування було відмічено зменшен-
ня коефіцієнта дроблення в ембріонів отриманих 
із деконсервованих і дозрілих яйцеклітин свино-
маток (група Ск). Подальше культивування 
ембріонів до 72 год. призводить до зменшення 
коефіцієнта дроблення ембріонів свинок (групи 
Мд, Мк) та свиноматок (група Сд).  

 

 
Рис. 1.Динаміка дробленняембріонів свиней отриманих invitro 

з деконсервованих і дозрілих поза організмом яйцеклітин свинок та свиноматок 
 

На четверту добу культивування ембріонів, 
отриманих з деконсервованих, дозрілих та за-
пліднених поза організмом яйцеклітин свинок та 

свиноматок також спостерігалась тенденція 
зменшення коефіцієнта дроблення. 
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Індекс дроблення ембріонів (співвідношення 
кількості ембріонів певної стаді до наступної ста-
дії їх розвитку) має не меншу інформативність, а 
ніж коефіцієнт динаміки дроблення зародків після 
запліднення in vitro.Аналізуючи подальше дроб-
лення ембріонів свиней різних вікових груп (рис. 

2) не встановлено значнихвідмінностей індексу 
дроблення між дослідними групами як 3-4, 5-8 так 
і 9-16-клітинних ембріонів. Крім того аналогічну 
тенденцію спостерігали між контрольними група-
ми. 

 

 
Рис. 2.Індекс дробленняембріонів свиней отриманих invitro 

з деконсервованих і дозрілих поза організмом яйцеклітин свинок та свиноматок 
 

Таким чином, проведений порівняльний 
аналіз кріорезистентних властивостей ооцит-
кумулюсних комплексів свинок різних вікових груп 
виявив, що збільшення віку тварин не призводить 
до збільшення після заморожування-
розморожування і культивування кількості жит-
тєздатних гамет свиноматок та рівня формування 
ембріонів отриманих invitro. Виходячи із одержа-
них нами експериментальних даних необхідно 
констатувати той факт, що використання сучас-
них біотехнологічних методів дозволяє отримува-
ти необхідну кількість біологічного матеріалу від 
тварин з високим генетичним потенціалом і більш 

кваліфіковано вирішувати проблеми, які пов’язані 
з одержанням ембріонів in vitro з деконсервова-
них і дозрілих поза організмом яйцеклітин. 

Висновки. Кріорезистентністьооцит-
кумулюсних комплексів свинок незалежить від 
вікових особливостей гамет зберігати здатність 
до подальшого розвитку після деконсервування. 
Для збереження та раціонального використання 
генофонду свиней на основі методології 
функціонування кріобанкуможна використовувати 
ооцит-кумулюсні комплекси свинок та свиноматок 
кріоконсервованінадшвидким методом. 
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Галицкая Т.В., Троцкий П.А. ОЦЕНКА ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ ДЕКОНСЕРВИРОВАННЫХ 
ООЦИТОВ-КУМУЛЮСНЫХ КОМПЛЕКСОВ СВИНОК РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 

Приведенырезультатыэкспериментальныхисследованийпооценкекриорезистентностиооцит-
кумулюсныхкомплексовсвинокразныхвозрастных групп на жизнеспособность деконсервированых 
гамет и последующее развитие эмбрионов in vitro. Установлено, что использование современных 
биотехнологических методов позволяет получать необходимое количество незрелых ооцитов от 
свинок и свиноматок с высоким генетическим потенциалом для более широкого применения ре-
продуктивного потенциала животных. Изучено динамику и индекс последующего дробления in vitro 
эмбрионов свиней разных возрастных групп, которые получены из деконсервированых и созревших 
вне организма яйцеклеток свинок и свиноматок. 

Ключевые слова:криоконсервирование, ооцит-кумулюсные комплексы, витрификационный 
раствор, криопротекторы, созревание in vitro, эмбрионы. 

 
Galician T.V., Trotsky P.A. EVALUATION VIABILITY DEKONSERVOVANYH OOCYTE-CUMULUS 

COMPLEXES PIGS DIFFERENT AGE GROUPS 
The results of experimental researches are resulted from the estimation cryoresistiveoocyte-cumulus 

complexespiggy-wiggies of different age-dependent groups on viability frozen-thawed gametesand subse-
quent development of embryos invitro. It is set that the use of modern biotechnological methods allows get-
ting the necessary amount of immature oocytes from piggy-wiggies and sows with high genetic potential for 
the morewideuse of genesial potential of animals. Certainly dynamics and index the subsequent crushing 
invitro embryos pigs of different age-dependent groups which are got from frozen-thawed and maturation-
sout of organism ovules piggy-wiggies and sows. 

Key words: cryopreservation, oocyte-cumulus complexes, vitrification solution, cryoprotectors, matura-
tions in vitro, embryos. 
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