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Вступ. Розробка фізіологічно обґрунтованої
технології утримання, годівлі, експлуатації сільськогосподарських тварин і, зокрема птиці в умовах промислових комплексів неможлива без врахування
таких біологічних категорій, як гомеостаз, стрес і
адаптація. Особливо актуальним це стає перед забоєм тварин, коли виникає невідповідність між біологічною природою та фізіологічними можливостями організму. За дії стрес-факторів в організмі птиці
відбуваються гематологічні та біохімічні зміни: істотне збільшення у крові тварин кількості еритроцитів,
лейкоцитів, зокрема сигментоядерних нейтрофілів,
моноцитів, що може бути пов’язане із посиленням
функції кровотворних органів. Однак, кількість лімфоцитів у крові при цьому зменшується. Відмічено
також зменшення кількості холестеролу, що було
виявлено і в наших дослідженнях [4], концентрації
загального білка та збільшення кількості продуктів
розщеплення білка (сечовини і залишкового азоту),
а також концентрації глюкози, калію, натрію та хлоридів [2]. Клінічною ознакою стресу у птиці є задишка і опускання крил. Існує дві найбільш важливі фізіологічні відповіді на стрес: стимуляція симпатичної
нервової системи і активація зв’язку гіпоталамус-гіпофіз-кора наднирників. Стресор збуджує гіпоталамус, продукується речовина, що дає сигнал гіпофізу
виділяти у кров адренокортикотропний гормон, під
впливом якого корковий шар надниркових залоз секретує кортикоїди [26, 31].
За багатьох стресових ситуацій у сироватці
крові може змінюватися співвідношення білкових
фракцій, хоча загальний вміст білка залишається
стабільним. Основна маса білків плазми крові синтезується у печінці – це альбуміни (10-16 г / добу),
α-глобуліни, частина β-глобулінів, фібриноген, компоненти системи згортання крові (II, V, VII, IX, X, XI
фактори). У клітинах імунної системи синтезується
більша частина β- та γ-глобулінів. Визначення вмісту білкових фракцій крові є показовим, оскільки
має велике значення для діагностики багатьох захворювань. Альбуміни становлять найбільшу частину білків крові, відіграють важливу роль у підтримці
онкотичного тиску крові, беруть участь у транспорті

багатьох біологічних речовин: вуглеводів, ліпідів,
окремих гормонів, а також мікроелементів (Купрум,
Цинк, Магній тощо) [27]. Вміст альбуміну у сироватці крові має діагностичне значення, його зниження
вказує на дисфункцію печінки, нирок або інших органів. Зазвичай цей показник знижений при цукровому
діабеті, важкій алергії, запальних процесах. Рівень
альбуміну у крові є показником білок-синтетичної
функції печінки [11].
Фракція гамма-глобулінів головним чином складається з імуноглобулінів [7, 14, 32]. Збільшення
вмісту альфа-глобулінів спостерігається при запальних процесах в організмі (травми, опіки, інфаркт
міокарда), а також при деяких хронічних захворюваннях, злоякісних новоутвореннях та при стресах
[30]. У той час як зниження вмісту альфа-глобулінів
відзначається при пригніченні їх синтезу у печінці за
умов різних патологічних процесів, зростання вмісту бета-глобулінів спостерігається при атеросклерозі, цукровому діабеті, нефротичному синдромі.
Зміна рівня гамма-глобулінів характерна для захворювань, пов’язаних із виснаженням, пригніченням
імунної системи [6].
При дослідженнях фракцій крові у курей-несучок [24] та японської перепілки виявлено зниження
концентрації глобулінів вже через 30-60 хв. після дії
гострого стресового чинника [9, 13]. Найбільш детальне вивчення було проведено на горобцях, де
показано що ніяких змін у концентрації глобулінів у
відповідь на позбавлення їжі не було ні через 1, 2 або
6 годин; лише після 18 годин були помічені відмінності [16].
Відновлений глутатіон (GSH) присутній у центральній нервовій системі вивільняється у великих
кількостях як і окисненний глутатіон (GSSG), при
деполяризації астроцитів [8, 12]. В останні роки появляються докази того, що GSH і GSSG можуть бути
віднесені до нейромедіаторів гліального походження. Зміни у синтезі GSH та збільшене використання
у реакціях детоксикації порушує функціонування нейронів [15]. Глутатіон забезпечує захист клітин від
багатьох видів стресу. М’який стрес зазвичай збільшує рівні глутатіону, а тривалий призводить до зниження його концентрації у ряді тканин [17].
Інтоксикація тетрахлорметаном (CCL4) та радіоактивне опромінення викликало значне підвищення
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речовини природного походження.
Електрофоретичне розділення білкових фракцій плазми крові
експериментальних тварин методом електрофорезу в ПААГ наведено на
рис. 1.
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вмісту глутатіону [5, 22]. Деякими авторами встановлено вищий рівень глутатіону у пацієнтів з вираженою подагрою та субсиндромальних хворих [28].
Концентрація глутатіону може служити біомаркером
окиснювально стресу [29].
Мета дослідження полягала у вивченні змін
вмісту фракцій білків, кортизолу та глутатіону у крові
курчат-бройлерів перед забоєм і їх корекція біологічно активними речовинами природного походження (екстракт селезінки).
Об’єкт і методи дослідження. Дослід провели на 15 курчатах-бройлерах, які утримувалися на
стандартному раціоні ТзОВ «Великолюбінське» смт
Рис. 1. Електрофореграма білкових фракцій плазми
Великий Любінь Городоцького району Львівської обкрові курчат-бройлерів.
ласті. Для дослідження було сформовано три групи
курчат одномісячного віку (по 5 курчат у кожній).
білкових фракцій плазми крові курчат-бройлерів,
Як біологічно активні речовини у передзабійний
яким додатково білкових
до корму фракцій
згодовували
біологічно
акРис. 1. Електрофореграма
плазми
крові курчатперіод (за п’ять діб до забою) до корму курчат-бройтивні речовини природного походження.
лерів аерозольним методом вводили екстракт
себройлерів.
Електрофоретичне розділення білкових фракцій
лезінки, одержаний із застосуванням ультразвуку
плазми крові експериментальних тварин методом
(І дослідна група) та без використання ультразвуку
електрофорезу в ПААГ наведено на рис. 1.
(ІІ дослідна група). Екстракти наносили на комбіПроведені дослідження показали, що порівнякорм аерозольним методом (70°спиртовий розчин
но з курчатами контрольної групи виявлено деякі
об’ємом 1,4 мл на курча). Птиці контрольної групи (ІІІ
зміни у відсотковому значенні концентрації білкових
група) таким же чином додавали до корму 70°спирфракцій.
товий розчин в аналогічному об’ємі. Контроль за
У курчат-бройлерів обох дослідних груп дещо
поїданням комбікорму здійснювали щоденно. Курзнизилась концентрація преальбумінів та альбучата-бройлери корм поїдали повністю. Забій птиці
мінів, у той час як збільшився вміст γ-глобулінів на
проводили у ранковий час.
54 % – І дослідна група та 46 % – ІІ дослідна група,
При експерименті усі біоетичні норми згідно
відповідно (рис. 2).
з Європейською конвенцією «Про захист хребетних
Збільшення концентрації глобулінової фракції
тварин, які використовуються для експериментальможна пояснити впливом поліамінів (путресцину,
них і наукових цілей» (Страсбург, 1986 р.) і «Загальсперміну та спермідину), які містяться в екстракті
них етичних принципів експериментів на тваринах»,
селезінки і впливають на продукування їх організухвалених Першим Національним конгресом з біомом [10, 20].
етики (Київ, 2001) та дотриманням принципів гуманУ плазмі крові курчат, які додатково з кормом
ності, викладеними у директиві Європейської Спільотримували екстракт селезінки (І дослідна група),
ноти [23] були збережені.
рівень кортизолу був вірогідно нижчим (Р < 0,05) поРозділення протеїнових фракцій сироватки крові
рівняно з контролем, що може свідчити про зменпроводили методом горизонтального електрошення стресу перед забоєм (табл.).
форезу у поліакриламідному гелі (ПААГ). КонценУ наших дослідженнях відмічено зменшення контрація акриламіду становила 7,5 %. У плазмі крові
центрації кортизолу у плазмі крові курчат-бройлерів
визначали кортизол за стандартною методикою.
дослідних груп за умов стресу, що співпадає з досліКонцентрацію глутатіону у крові визначали після
дженнями [18]. Деякі автори не відмічали змін [1], а
відновлення глутатіону за зміною оптичної активності, викликаною утворенням
аніону тіонітро-бензоат-дианіону у реакції DTNB (5,5’-дитіобіс(2-нітро-бензойної
кислоти) з відновленним глутатіоном. [3].
Математичну обробку результатів тварин опрацьовували статистично за допомогою пакету програм Statistica 6. 0 і
Microsoft Excel for Windows XP. Вірогідність
різниць оцінювали за t-критерієм Стьюдента. Результати вважали вірогідними
при P ≤ 0,05.
Результати досліджень та обговоРис. 2. Співвідношення білкових фракцій плазми крові курчатрення. Кров є дзеркалом адаптивних пробройлерів ( %; M ± m; n = 5).
цесів, які розвиваються в організмі птиці. Примітка: статистична вірогідність різниць: * – Р≤0,05; ** – Р≤0,01 порівняно до
Тому ми проводили оцінку співвідношення контролю.
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Таблиця

Рівень кортизолу у плазмі крові та
глутатіону у крові курчат-бройлерів перед
забоєм (M ± m, n = 5)
Групи
I Дослідна
II Дослідна
Контрольна

Кортизол, нг/мл
7,88 ± 1,201*
11,04 ± 1,403
12,92 ± 1,404

Глутатіон, Нмоль/
мг білка
24,002 ± 0,81*
27,618 ± 2,9
28,542 ± 1,252

Примітка: статистична вірогідність різниць: * – Р≤0,05 порівняно
до контролю.

інші вказують, що такі зміни показників потребують
годин, якщо не кілька днів [16, 19, 33]. Правдоподібно, що гостра стресова реакція-відповідь може
стосуватися фізіологічних або екологічних умов і,
зокрема передзабійного стресу.
Зменшення концентрації вільного кортизолу у
плазмі крові курчат І дослідної групи, яким додатково згодовували екстракт селезінки, пов’язано з підвищення вмісту глобулінової фракції, що співпадає з
дослідженнями на щурах під час стресу (вимушеного плавання). Автори відзначають надзвичайно динамічну роль глобулінів, які регулюють концентрацію
глюкокортикоїдів під час гострого стресу [21, 25].

Нами виявлено вищі рівні глутатіону у крові курчат-бройлерів контрольної групи, що може бути
проявом окиснювального стресу або гальмуванням
транспорту амінокислот у клітини за рахунок зниження активності γ-глутамільного циклу.
На завершальній стадії відгодівлі птиці слід враховувати передзабійний стрес та застосовувати біологічно активні речовини природного походження,
які сприятимуть зменшенню негативного впливу такого стресу на якість продукції.
Висновки.
1. Додаткове введення екстракту селезінки супроводжувалось підвищенням концентрації
γ-глобулінів у плазмі крові курчат-бройлерів.
2. У плазмі крові курчат-бройлерів, які з кормом
отримували екстракт селезінки, встановлено вірогідно нижчий рівень кортизолу порівняно з контролем, що може свідчити про зменшення стресу перед
забоєм.
3. Екстракт селезінки сприяє зменшенню впливу стресу перед забоєм та підвищенню якості м’яса
курчат-бройлерів.
Перспективи подальших досліджень. У подальшому буде досліджено вплив екстракту селезінки на білкові фракції плазми крові свиней з метою
підвищення природної резистентності та попередження передзабійного стресу.
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ВПЛИВ ІМУНОМОДУЛЯТОРІВ ПРИРОДНОГО ПОХОДЖЕННЯ НА ВМІСТ БІЛКОВИХ ФРАКЦІЙ, КОРТИЗОЛУ ТА ГЛУТАТІОНУ В КРОВІ КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ ЗА УМОВ СТРЕСУ
Грабовський С. С. , Грабовська О. С.
Резюме. У статті представлені результати визначення вмісту протеїнових фракцій, кортизолу та глутатіону у крові курчат-бройлерів, яким додатково до корму згодовували біологічно активні речовини природного походження. У якості антистресорів та імуномодуляторів у передзабійний період були біологічно активні
речовини з екстракту селезінки, отриманого із застосуванням та без використання ультразвуку. Аерозольне
введення екстракту селезінки до корму збільшує концентрацію γ-глобулінів та вірогідно знижує рівень кортизолу у плазмі крові курчат-бройлерів порівняно з контролем, що може свідчити про зменшення стресу перед
забоєм. Встановлено вищий рівень глутатіону у крові курчат-бройлерів контрольної групи. Отримані нами
результати можуть бути використані у дослідженнях показників клітинного імунітету і концентрації стресових гормонів, зокрема кортизолу, на сільськогосподарських тваринах з метою підвищення резистентності
організму, корекції та нівелювання стресового стану тварин перед забоєм та покращення якості продукції.
Ключові слова: курчата-бройлери, передзабійний стрес, екстракти селезінки, ультразвук, білкові фракції, кортизол, глутатіон.
УДК 636. 52/. 58:519. 11:612. 176
ВЛИЯНИЕ ИММУНОМОДУЛЯТОРОВ ЕСТЕСТВЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ НА СОДЕРЖАНИЕ
БЕЛКОВЫХ ФРАКЦИЙ, КОРТИЗОЛА ГЛУТАТИОНА В КРОВИ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ В УСЛОВИЯХ
СТРЕССА
Грабовский С. С. , Грабовская А. С.
Резюме. В статье представлены результаты определения содержания белковых фракцій, кортизола и глутатиона в крови цыплят-бройлеров, которым дополнительно к корму добавляли биологически
активные вещества естественного происхождения. В качестве антистрессоров и иммуномодуляторов
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в передубойный период служили биологически активные вещества из экстракта селезенки, полученного с
использованием и без применения ультразвука. Аэрозольное введение экстракта селезенки к корму увеличивает концентрацию γ-глобулинов и снижает уровень кортизола в плазме крови цыплят-бройлеров по
сравнению с контролем, что может свидетельствовать о снижении стресса перед убоем животного. Установлено высший уровень глутатиона в крови цыплят-бройлеров контрольной группы. Полученные нами
результаты могут быть использованы в исследованиях показателей клеточного иммунитета и концентрации стрессовых гормонов, в частности кортизола, на сельскохозяйственных животных с целью повышения
резистентности организма, коррекции и нивелирования стрессового состояния животных перед убоем и
улучшение качества продукции.
Ключевые слова: цыплята-бройлеры, передубойный стресс, экстракты селезенки, ультразвук,
белковые фракции, кортизол, глутатион.
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Natural Origin Immunomodulators Influence on Protein Fractions, Cortisol and Glutathione Content in
Broiler Chickens Blood under Stress
Grabovskyi S. S. , Grabovska O. S.
Abstract. The results of determination of protein fractions, cortisol and glutathione content in blood of broiler
chickens, which further added to the feed of natural origin biologically active substances are presented in the article.
As an antistressors and immunomodulators in pre-slaughter period are using of spleen extract biologically active substances were obtained with and without ultrasound application.
The purpose of research – determination of changes of protein fractions, cortisol and glutathione content in
broiler chickens blood before slaughter and their correction of natural origin biologically active substances (spleen
extract).
Object and research methods. The experiment was conducted on 15 broiler chickens with standard diet.
Three groups of broiler chickens one month of age (5 chickens each) was formed for research.
The spleen extract was obtained with (I research group) and without ultrasound application (II research group),
were using as an biologically active substances to the feed broiler chickens in pre-slaughter period (five days before
slaughter).
The extracts were applied to feed by aerosol method (70 ° alcohol solution of spleen extract volume of 1.4 ml
per chicken).
The control group chickens (group III) received to the feed in the same way of 70 ° alcohol solution in the same
volume.
The feed eating by broiler chickens was exercised daily. The broiler chickens ate food completely. The broiler
chickens slaughter was carried out in the morning.
The blood plasma protein fractions separation was carried out by horizontal electrophoresis in polyacrylamide
gel (PAAG).
Cortisol level were determined in broiler chickens blood plasma. Glutathione concentration were determined in
broiler chickens blood.
Mathematical treatment of the research results worked statistically using the software package Statistica 6.0
and Microsoft Excel for Windows XP. Probability differences was assessed by Student t-test and results considered
likely at P ≤ 0.05.
Results and discussion. We measured the ratio of blood plasma protein fractions of broiler chickens, which in
addition to the feed fed of natural origin biologically active substances.
As a result of research was found that aerosol introduction of the spleen extract to the broiler chickens feed
increases the γ-globulin concentration in broiler chickens blood plasma of the two experimental groups compared
to the control.
Cortisol level in broiler chickens (which further added to the feed of spleen extract obtained with ultrasound application (I research group) blood plasma was reliable lower (Р < 0. 05) compared to control, that may to indicate
decreasing of stress before slaughter.
The free cortisol level decreasing in broiler chickens blood plasma, perhaps, is associated with increasing of
globulin fraction content.
The glutathione level was found reliable higher (Р < 0. 05) in the broiler chickens blood of the control group.
On the poultry feeding final stage is necessary to consider a pre-slaughter stress and to apply of natural origin
biologically active substances.
The results which obtained can to use in researches of cell immunity indices and stress hormones, such as
cortisol, on farm animals for organism resistance increasing, correction and avoid their pre-slaughter stress and
improve product quality.
Keywords: broiler chickens, pre-slaughter stress, spleen extract, ultrasound, protein fractions, cortisol,
glutathione.
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