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АНОТАЦІЯ 

Романович М.М. Стан системи антиоксидантного захисту та 

імунобіологічна реактивність курчат-бройлерів за дії пробіотичних 

препаратів. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 03.00.04 – «біохімія». – Львівський 

національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій 

ім. С.З. Гжицького, Інститут біології тварин НААН, Львів, 2018. 

Дисертаційна робота присвячена вивченню особливостей перебігу 

процесів пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ) і окисної модифікації 

протеїнів (ОМП), активності системи антиоксидантного захисту (САЗ), 

гематологічного профілю, природної резистентності й імунобіологічної 

реактивності курчат-бройлерів упродовж періоду їх вирощування за умов 

застосування пробіотичних препаратів.  

Дослідження проводили на 4 групах курчат-бройлерів по 100 голів у 

кожній за схемою: контрольній групі згодовували стандартний комбікорм 

(СК) згідно існуючих норм, рекомендованих для кросу РОСС – 308; 1 

дослідна група додатково до СК отримувала пробіотик БПС-44, 

виготовлений на основі виробничого штаму бактерій Bacillus subtilis ssp. 

subtilis 44-p, дозою 0,21 г/кг, 2 дослідна група – 1 % дріжджів Saccharomyces 

cerеvisiae; 3 дослідна група курчат – 2 % дріжджів Saccharomyces cerеvisiae.  

У віковій динаміці курчат-бройлерів констатовано зростання у крові 

кількості еритроцитів, лейкоцитів, концентрації загального протеїну, вмісту 

молекул середньої маси, гідроперекисів  ліпідів і ТБК-активних продуктів, 

циркулюючих імунних комплексів, бактерицидної і лізоцимної активності, 

що зумовлено фізіолого-біохімічними змінами в організмі. Водночас 

зафіксовано зменшення у крові кількості неактивних Т-лімфоцитів 

(загальних і теофілінрезистентних) за одночасного зростання низькоавідних і 

середньоавідних їх форм (р<0,05–0,001).  
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Доведено, що введення тваринам різних за механізмом дії про 

біотичних препаратів призводить до змін гематологічного профілю, 

підвищення вмісту протеїнів й активності ензимів САЗ, зниження 

інтенсивності продуктів ПОЛ і ОМП,   підвищення рівня показників, що 

характеризують клітинну і гуморальну ланки імунної відповіді тварин.  

Так, застосування курчатам дослідних груп у складі комбікорму 

препарату БПС-44 та 1 і 2 % дріжджів Saccharomyces cerevisiae   підвищувало  

киснево-транспортний та імунний потенціал крові й білоксинтезувальну 

функцію печінки, про що свідчать збільшення кількості еритроцитів (р<0,05–

0,01), концентрації гемоглобіну (р<0,01–0,001),  вмісту протеїну (р<0,05–

0,01) та  -глобулінів за зменшення  вмісту  альбумінової, - і -глобулінових 

фракцій (р<0,05–0,01).  Разом з цим зафіксовано збільшення у крові кількості 

лімфоцитів і зменшення псевдоеозинофілів (р<0,05) за одночасного 

зростання загального числа лейкоцитів, особливо у  41-добовому віці 

(р<0,01).  

Встановлено, що згодовування курчатам у складі комбікорму 

препарату БПС-44 та дріжджів Saccharomyces cerevisiae знижувало вміст у 

крові проміжних і кінцевих продуктів ПОЛ (р<0,01–0,001), а також 

альдегідних і кетонових похідних окисної модифікації протеїнів, особливо у 

41-добовому віці за дії 2 % дріжджів Saccharomyces cerеvisiae у раціоні 

(р<0,05).  

Показано, що досліджувані пробіотичні препарати викликали  у крові  

курчат підвищення ензимної ланки системи антиоксидантного захисту. 

Зокрема, зафіксовано вищу (р<0,01–0,001) супероксиддисмутазну активність 

в еритроцитах крові курчат, яким застосовували  1 і 2 % дріжджів 

Saccharomyces cerеvisiae у раціоні.  Водночас зміни глутатіонпероксидазної 

активності у крові курчат дослідних груп стосовно контрольної були не 

вірогідні. При цьому за дії 1 і 2 % дріжджів Saccharomyces cerеvisiae 

встановлено зростання вмісту відновленого глутатіону у крові курчат 

дослідних груп стосовно контрольної у 34- і 41-добовому віці (p<0,01–0,001), 
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а також  у курчат, яким застосовували препарат БПС-44 на 27-му добу життя 

(p<0,05).  

Констатовано стимулювальний вплив досліджуваних пробіотичних 

препаратів на стан клітинної і гуморальної ланок неспецифічної 

резистентності бройлерів, про що свідчать вищі показники фагоцитозу 

псевдоеозинофілів крові (р<0,05–0,001), а також бактерицидна і лізоцимна 

активність сироватки крові (р<0,05–0,01) та вміст циркулюючих імунних 

комплексів (р<0,05) у курчат дослідних груп стосовно контрольної.  

Показано позитивний вплив препарату БПС-44 і 1 і 2 % дріжджів 

Saccharomyces cerеvisiae на формування напруженості поствакцинального 

імунітету. Так, середні титри специфічних антитіл до вірусу хвороби 

Гамборо у курчат дослідних груп в усі періоди досліджень були вищими 

(р<0,05–0,001) порівняно до курчат контрольної групи. При цьому виявлено 

стабілізуючий вплив досліджуваних препаратів на рівень трансоваріальних 

антитіл на початкових етапах постнатального розвитку, що стимулює 

індукцію специфічної несприйнятливості до вірусу ІБХ, проявляючи 

ад’ювантні властивості.   

Встановлено стимулювальний вплив досліджуваних пробіотичних 

препаратів на стан Т- і В-клітинного імунітету птиці. Зокрема у крові  курчат 

дослідних груп стосовно контрольної виявлено більшу кількість Т-

лімфоцитів (загальних, активних і теофілін резистентних) і В-лімфоцитів та 

підвищення їх функціональної активності за рахунок перерозподілу 

рецепторного апарату імунокомпетентних клітин (р<0,05–0,001). Збільшення 

кількості ТА-РУЛ у крові курчат дослідних груп відбувалося на тлі 

зменшення (р<0,05–0,001) кількості «нульових», неактивних у 

функціональному відношенні Т- і В-лімфоцитів, і зростання (р<0,05–0,001) 

субпопуляцій з низькою і середньою щільністю рецепторів.  Вказані зміни 

були виражені більшою мірою у курчат у 27-добовому віці за умов 

застосування  1 і 2 % дріжджів Saccharomyces cerеvisiae.  

Застосування у складі комбікорму досліджуваних пробіотичних 
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препаратів позитивно вплинуло на показники продуктивності бройлерів. Так, 

маса тіла курчат-бройлерів, яким згодовували комбікорм з добавкою 

препарату БПС-44 та 1 і 2 % дріжджів Saccharomyces cerevisiae  у 41-

добовому віці була відповідно на 2,2, 6,2  і  11,1 % більша, ніж маса тіла 

курчат-бройлерів контрольної групи.  

За результатами проведених досліджень теоретично й 

експериментально обгрунтовано можливість застосування препаратів 

імуномодулюючої дії –– дріжджів Saccharomyces і препарату БПС - 44 - за 

вакцинації курчат-бройлерів проти хвороби Гамборо з метою підвищення 

напруженості поствакцинального імунітету й антиоксидантного потенціалу. 

Результати проведених досліджень доповнять сучасні уявлення про вплив 

пробіотичних препаратів на процеси імуногенезу у курчат- бройлерів.  

Таким чином, за результатами експериментальних досліджень ми 

дійшли висновку, що досліджувані нами пробіотичні препарати можуть бути 

використані з метою підвищення імунного потенціалу й антиоксидантного 

захисту, напруженості поствакцинального імунітету та продуктивності птиці.  

Наукова новизна отриманих результатів. Проведено комплексне 

дослідження показників, що характеризують гематологічний профіль, 

інтенсивність процесів ПОЛ і ОМП, стан системи антиоксидантного захисту, 

протеїнового обміну, природної резистентності й імунобіологічної 

реактивності у курчат-бройлерів упродовж періоду їх вирощування та за дії 

пробіотичних препаратів. Уперше проведено порівняльний аналіз впливу 

препарату БПС-44 та 1 і 2 % дріжджів Saccharomyces cerеvisiae на 

функціонування вказаних систем у курчат-бройлерів. Теоретично й 

експериментально обгрунтовано можливість застосування вказаних 

пробіотичних препаратів у якості ад’ювантів для підвищення напруженості 

поствакцинального імунітету, антиоксидантного потенціалу та 

продуктивності курчат-бройлерів. Результати проведених досліджень 

доповнюють сучасні уявлення про вплив пробіотичних препаратів на 

гістоструктуру імунокомпетентних органів, антиоксидантний потенціал та 
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процеси імуногенезу у курчат- бройлерів. 

Новизна отриманих результатів підтверджена патентом України на 

спосіб корекції інтенсивності пероксидного окиснення ліпідів у крові курчат-

бройлерів на тлі вакцинації проти хвороби Гамборо (патент на корисну 

модель UA №123273). 

Практичне значення. Обгрунтовано доцільність застосування 

препарату БПС-44 та дріжджів Saccharomyces cerеvisiae як засобів для 

підвищення імунобіологічної реактивності, збереження та продуктивності 

курчат-бройлерів. Розроблено методичні рекомендації «Вдосконалення 

методів профілактики інфекційної бурсальної хвороби шляхом застосування 

пробіотичних препаратів».  

На основі одержаних результатів запропоновано «Спосіб корекції 

інтенсивності перекисного окиснення ліпідів у крові курчат-бройлерів на тлі 

вакцинації проти хвороби Гамборо» (Деклараційний патент України на 

корисну модель UA №123273 u 2017 07339 заявл. 11.07.2017; опубл. 

26.02.2018, Бюл. № 4.), який апробовано у господарствах Хмельницької 

області й рекомендовано для застосування.  

Матеріали дисертаційної роботи використовуються у навчальному 

процесі Львівського національного університету ветеринарної медицини і 

біотехнологій ім. С. З. Гжицького і Національному університеті біоресурсів і 

природокористування України.  

Ключові слова: птиця, курчата-бройлери, пробіотики,    дріжджі 

Saccharomyces cerеvisiae, бактерії  Bacillus subtilis,  антиоксидантний захист, 

імунітет, продуктивність. 
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ANNOTATION 

Romanovych M.M. The state of antioxidant system and 

immunobiological reactivity of broiler chickens under effect of probiotic 

drugs. – The qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

 

Thesis for the candidate degree in veterinary sciences (doctor of philosophy) 

by specialty 03.00.04 – "biochemistry". – Lviv National Stepan Gzhitsky 

University of Veterinary Medicine and Biotechnology; Institute of Animal Biology 

of NAAS, Lviv, 2018. 

The dissertation deals with study of the peculiarities of lipid peroxidation 

(LPO), oxidative modification of proteins (OMP), the activity of the antioxidant 

system (AOS), the hematological profile, the natural resistance and 

immunobiological reactivity of chicken broilers during the period of their 

cultivation under use of probiotic drugs. 

The research was carried out in 4 groups of broiler chickens of 100 heads in 

each group according to the scheme: the control group fed the standard fodder (SF) 

according to the recommendations for ROSS-308 cross; Experimental group 1 in 

addition to the SF received a probiotic BPS-44, made on the basis of the 

production strain of bacteria Bacillus subtilis ssp. subtilis 44-p in dose 0.21 g / kg; 

Experimental group 2 –  respectively 1% Saccharomyces cerévisiae yeast; 

Experimental group 3 – respectively 2% Saccharomyces cerévisiae yeast. 

The increase of blood levels of erythrocytes, leukocytes, total protein 

concentration, content of medium weight molecules, lipid hydroperoxides and 

TBA-active products, circulating immune complexes, bactericidal and lysozyme 

activity was noted in the age dynamics of broiler chickens as a result of 

physiological and biochemical changes in the body. At the same time, there was a 

decrease in the number of inactive T-lymphocytes (common and theophylline-
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resistant) in blood under simultaneous increasing of the low-avidity and medium-

avidity forms (p<0,05–0,001). 

It was proved that introduction of probiotic preparations with different 

action leads to changes in the hematological profile, increase in protein content and 

activity of enzymes of AOS, decrease in the intensity of products of LPO and 

OMP, increase in parameters of cellular and humoral immune response. 

Thus, application to chickens of experimental groups of the preparation 

BPS-44 and 1 and 2 % of Saccharomyces cerevisiae yeast increased the oxygen-

transport and immune potential of the blood and the protein synthetic function of 

the liver, as evidenced by an increase in the number of erythrocytes (p<0.05-0.01); 

concentration of hemoglobin (p<0.01-0.001); protein content (p<0.05-0.01) and γ-

globulins with decreasing albumin, - and -globulin fractions (p<0.05-0.01). By 

the way, an increase of lymphocytes and a decrease of pseudo-eosinophils 

(p<0.05) were observed at the simultaneous increase of total leukocytes, especially 

at 41-days age (p <0.01). 

It has been established that feeding chickens with the preparation BPS-44 

and Saccharomyces cerevisiae yeast reduced the content of the intermediate and 

final products of the LPO (p<0.01-0.001) in the blood, as well as the aldehyde and 

ketone derivatives of the oxidative modification of proteins, especially in the 41-

days age under action of 2 % yeast Saccharomyces cerévisiae (p<0.05). 

It was shown that the probiotic drugs caused an increase in the enzymatic 

level of the antioxidant system in chickens. In particular, a higher (p<0.01-0.001) 

superoxide dismutase activity of erythrocytes under use of 1 and 2% 

Saccharomyces cerеvisiae was shown. But changes in glutathione peroxidase 

activity in blood of chickens of experimental groups were not reliable. At the same 

time, for the actions of 1 and 2 % of Saccharomyces cerévisiae the increase in the 

content of the reduced glutathione was established in the 34- and 41-days-old age 

(p<0.01-0.001), as well as in the chickens treated with the BPS-44 on the 27-th day 

of life (p<0.05). 
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The stimulatory effect of the probiotic drugs on cellular and humoral links of 

non-specific resistance of broilers has been demonstrated by higher indices of 

phagocytosis of blood pseudo-eosinophils (p<0.05-0.001) as well as bactericidal 

and lysozyme activity of serum (p<0.05-0.01) and the content of circulating 

immune complexes (p<0.05). 

The positive effect of BPS-44 and 1 and 2% Saccharomyces cerévisiae yeast 

on the formation of post-vaccine immunity was shown. Thus, the average titers of 

specific antibodies to Gumboro disease virus in chickens in experimental groups 

were higher at all trial periods (p<0.05-0.001). In this case, the stabilizing effect of 

studied drugs on the level of trans-vascular antibodies at the initial stages of 

postnatal development has been established; which, in turn, stimulating the 

induction of specific susceptibility to the IBD virus revealing adjuvant properties. 

The stimulatory influence of probiotic drugs on the state of T- and B-cell 

immunity of poultry was established. In particular, in the blood of chickens in 

experimental groups, a greater number of T-lymphocytes (common, active and 

theophylline-resistant) and B-lymphocytes were detected and their functional 

activity increased due to the redistribution of the receptor apparatus of immuno-

competent cells (p<0.05-0.001). An increase of number of T-active rosette-forming 

lymphocytes in the blood of chickens of experimental groups occurred under a 

decrease (p<0.05-0.001) of "zero", inactive in the functional relation T- and B-

lymphocytes, and growth (p<0.05-0.001) of subpopulations with low and medium 

receptor density. These changes were expressed to a greater extent in chicks at 27-

days age when 1% and 2% Saccharomyces cerévisiae were used. 

The use of probiotic agents positively influenced the performance of 

broilers. So, the body weight of broiler chickens fed a supplement with BPS-44 

and 1% and 2% of Saccharomyces cerevisiae yeast at 45-days age was 2.2; 6.2 and 

11.1% respectively higher than body weight of broiler chickens in the control 

group. 

The results of our research theoretically and experimentally substantiated the 

possibility of using of immuno-modulator drugs –Saccharomyces yeast and BPS-
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44 for vaccination of broiler chickens against Gumboro disease in order to increase 

the tension of post-vaccine immunity and antioxidant potential. The results of the 

research will complement current ideas about the influence of probiotic drugs on 

the processes of immunogenesis in chickens-broilers. 

Thus, according to the results of experimental studies, we came to the 

conclusion that the studied probiotics can be used to increase the immune potential 

and antioxidant defense, the tension of post-vaccine immunity and poultry 

productivity. 

Scientific novelty. The integral study of the parameters of hematological 

profile, the intensity of the processes of LPO and OMP, the state of the antioxidant 

system, protein metabolism, natural resistance and immuno-biological reactivity in 

chicken broilers during the period of their cultivation and the effects of probiotic 

drugs has been conducted. For the first time, a comparative analysis of the effect of 

BPS-44 and 1 and 2% Saccharomyces cerévisiae yeast on the functioning of these 

systems in chicken broilers was conducted. The possibility of using these probiotic 

drugs as adjuvants to increase the tension of postvaccinal immunity, antioxidant 

potential and chicken broiler productivity was theoretically and experimentally 

substantiated. The results of the research complement the modern notions about the 

influence of probiotic drugs on the histological structure of immuno-competent 

organs, the antioxidant potential and immunogenesis in chicken broilers. 

The novelty of the results is confirmed by the patent of Ukraine on The 

method of correction of the intensity of peroxide oxidation of lipids in the blood of 

broiler chickens under vaccination against Gumboro disease (patent for utility 

model UA №123273). 

Practical meaning. The expediency of the use of BPS-44 and 

Saccharomyces cerеvisiae yeast as means for increasing immuno-biological 

reactivity, performance and productivity of chicken broilers is substantiated. 

Methodical recommendation “Imrovment of methods of prevention infectial 

bursal disise bursal disease by using probiotic drugs” are developed.  



11 

 

On the basis of our results the "Method of correction of the intensity of lipid 

peroxidation in the blood of broiler chickens under vaccination against Gumboro 

disease" was proposed. (Declarative Patent of Ukraine for Utility Model UA No. 

123273, 2017 07339, dated 11.07.2017, published on February 26, 2018, Bull. No. 

4.), which has been tested on farms of Khmelnitsky region and recommended for 

use. 

Materials of the dissertation work are used in the educational process at the 

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Lviv National 

Stepan Gzhitsky University of Veterinary Medicine and Biotechnology.  

Keywords: poultry, chickens-broilers, probiotics, Saccharomyces cerévisiae 

yeast, bacteria Bacillus subtilis, antioxidant defense, immunity, productivity.  
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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. Сучасні методи ведення промислового 

птахівництва передбачають інтенсивні технології, які не завжди відповідають 

фізіологічним особливостям організму птиці.  Підвищення збереження 

курчат та забезпечення високої інтенсивності їх росту на всіх стадіях 

вирощування є однією з найбільш актуальних проблем сучасного 

птахівництва. Низька резистентність курчат у ранньому віці обумовлена їх 

біологічними особливостями, високою концентрацією поголів'я, негативним 

впливом технологічних факторів і недостатньо збалансованою годівлею, що 

спричинює розвиток оксидативного стресу [11, 20, 22, 41, 43, 63, 64, 89, 90, 

147]. При цьому в клітинах накопичуються вільнорадикальні форми 

Оксигену, що активізують процеси пероксидного окиснення. Продукти ПОЛ 

спричинюють деструкцію клітинних мембран за багатьох захворювань різної 

етіотології  [127, 153, 177, 261, 272]. Разом з цим безконтрольне застосування 

антибіотиків, сульфаніламідних препаратів, кокцидіостатиків і проведення 

чисельних вакцинацій призводить до виникнення антибіотикорезистентності, 

імунодефіциту та загибелі птиці. Отже, актуальною є проблема підвищення 

життєздатності птиці.  

З огляду на це, в Україні та за її межами,  почали застосовувати 

пробіотики з метою нормалізації мікрофлори кишечника і посилення імунних 

й антиоксидантних функцій. Мікробні препарати з асоціацій непатогенних 

бактерій позитивно впливають на продуктивність та природну резистентність 

організму. Бактерії ряду Bacillus при пероральному застосуванні у великих 

дозах підвищують імунний й антиоксидантний потенціал організму. Існують 

переконливі дані  щодо пробіотичних властивостей дріжджів роду 

Saccharomyces, які стимулюють ріст і активність мікроорганізмів у 

кишечнику. Дріжджі Saccharomyces cerevisiae містять низку біологічно-

активних речовин, що стимулюють процеси засвоєння поживних речовин 
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корму завдяки нормалізації  мікрофлори, яка в свою чергу, є джерелом 

адۥювантно-активних речовин; останні проникають у кров, проявляючи 

стимулювальний вплив на імунну та антиоксидантну системи [140, 251, 252, 

261]. Проте ці дослідження є фрагментарні й потребують детального 

вивчення. Наведене вище обґрунтовує доцільність дослідження впливу 

вказаних пробіотичних препаратів на активність системи антиоксидантного 

захисту, імунну функцію, ріст і збереженість курчат-бройлерів. 

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

Дисертаційна робота виконувалася у 2016–2018 роках відповідно до плану 

науково-дослідних робіт кафедри епізоотології Львівського національного 

університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького 

згідно з завданням «Особливості епізоотичного процесу у Західному регіоні 

України, вдосконалення методів діагностики та імунокорекції інфекційних 

захворювань тварин і птиці, розробка профілактичних і протиепізоотичних 

заходів» (номер державної реєстрації 0116U004257) та лабораторії імунології 

Інституту біології тварин НААН згідно з завданням 35.00.02.06.03 Ф «Стан 

природної резистентності та імунобіологічної реактивності у курчат-

бройлерів за умов вакцинації та дії пробіотичних препаратів» (номер 

державної реєстрації 0116U001415), де автор вивчав інтенсивність процесів 

ПОЛ і окисної модифікації протеїнів (ОМП), активність ензимів системи 

антиоксидантного захисту (САЗ), показники протеїнового обміну й 

імунобіологічної реактивності та продуктивності курчат-бройлерів за дії 

пробіотичних препаратів. 

 Мета і завдання дослідження. Мета роботи полягала у з’ясуванні 

впливу препарату БПС-44 та дріжджів Saccharomyces cerevisiae на 

інтенсивність процесів ПОЛ, стан системи антиоксидантного захисту, 

гематологічний профіль і активність клітинної та гуморальної ланок 

імунітету, ріст і збереженість курчат-бройлерів упродовж періоду їх 

вирощування.  
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Для реалізації мети були визначені такі завдання:  

- дослідити біохімічні та морфологічні показники крові у курчат-

бройлерів упродовж періоду їх вирощування і застосування препарату БПС-

44 та 1 і 2 % дріжджів Saccharomyces cerevisiae;  

- вивчити інтенсивність процесів пероксидного окиснення ліпідів та 

окисної модифікації протеїнів і активності ензимів системи 

антиоксидантного захисту у курчат-бройлерів за дії пробіотичних препаратів; 

- з’ясувати стан природної резистентності й активності Т- і В-клітинної 

ланок специфічного імунітету в рецепторну фазу імунної відповіді у курчат-

бройлерів за впливу досліджуваних пробіотичних препаратів;  

- проаналізувати формування напруженості поствакцинального 

імунітету проти хвороби Гамборо у курчат-бройлерів, їх ріст і збереженість 

за дії препарату БПС-44 та 1 і 2 % дріжджів Saccharomyces cerevisiae;  

- теоретично й експериментально обґрунтувати можливість застосування 

вказаних пробіотичних препаратів з метою підвищення імунного потенціалу, 

антиоксидантного захисту та продуктивності курчат-бройлерів.  

Об'єкт дослідження – інтенсивність процесів пероксидного окиснення 

ліпідів і протеїнів, активність системи антиоксидантного захисту, процеси 

імуногенезу у курчат-бройлерів за дії пробіотичних препаратів.  

Предмет дослідження – вміст продуктів пероксидного окиснення 

ліпідів і окисної модифікації протеїнів, активність ензимів системи 

антиоксидантного захисту, показники протеїнового обміну, клітинної та 

гуморальної ланок імунітету курчат-бройлерів упродовж періоду їх 

вирощування за дії дріжджів Saccharomyces і препарату БПС-44.  

Методи досліджень: біохімічні (спектрофотометрія – визначення 

ензиматичної активності, вмісту субстратів і продуктів метаболічних реакцій; 

електрофоретичне визначення фракційного складу протеїнів), клінічні 

(оцінювання стану організму птиці), імунологічні (імуноферментний аналіз – 

визначення титрів специфічних антитіл, дослідження показників клітинної і 
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гуморальної ланок імунітету), зоотехнічні (маса тіла, збереженість, конверсія 

корму), статистичні (біометрична обробка результатів досліджень).  

Наукова новизна отриманих результатів. Результати проведених 

комплексних досліджень використані для характеристики гематологічного 

профілю, інтенсивності процесів ПОЛ і ОМП, стану системи 

антиоксидантного 3 захисту, протеїнового обміну, природної резистентності 

й імунобіологічної реактивності у курчат-бройлерів упродовж періоду їх 

вирощування та за дії пробіотичних препаратів. Уперше проведено 

порівняльний аналіз впливу препарату БПС-44 та дріжджів Saccharomyces 

cerеvisiae на функціонування вказаних систем у курчат-бройлерів. 

Теоретично й експериментально обґрунтовано можливість застосування 

вказаних пробіотичних препаратів як ад’ювантів для підвищення 

напруженості поствакцинального імунітету, антиоксидантного потенціалу та 

продуктивності курчат-бройлерів. Результати проведених досліджень 

доповнюють сучасні наукові уявлення про вплив пробіотичних препаратів на 

гістоструктуру імунокомпетентних органів, антиоксидантний потенціал і 

процеси імуногенезу у курчат-бройлерів. Новизна отриманих результатів 

підтверджена патентом України щодо використання досліджених пробіотиків 

як ад’ювантів для підвищення антиоксидантного захисту й напруженості 

поствакцинального імунітету у курчатбройлерів.  

Практичне значення одержаних результатів. Обґрунтовано 

доцільність застосування препарату БПС-44 та дріжджів Saccharomyces 

cerеvisiae як засобів для підвищення антиоксидантного захисту, 

імунобіологічної реактивності, життєздатності і продуктивності курчат-

бройлерів. На основі одержаних результатів запропоновано «Спосіб корекції 

інтенсивності перекисного окиснення ліпідів у крові курчат-бройлерів на тлі 

вакцинації проти хвороби Гамборо» (Деклараційний патент України на 

корисну модель UA №123273 від 25.10.2018 р.), який апробовано у 

господарствах Львівської та Хмельницької областей і рекомендовано для 

застосування. Матеріали дисертаційної роботи використовуються у 
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навчальному процесі в Національному університеті біоресурсів і 

природокористування України та Львівському національному університеті 

ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького.  

Особистий внесок здобувача. Автор самостійно підібрав і 

проаналізував наукову літературу, провів науково-виробничі, 

експериментальні та лабораторні дослідження, статистично опрацював і 

узагальнив первинні дані й одержані результати. Планування досліджень, 

обговорення одержаних результатів, висновки та пропозиції виробництву 

проведено за участю наукового керівника.  

Апробація результатів дисертації. Наведені в дисертації результати 

оприлюднені на щорічних звітах аспірантів Львівського національного 

університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. 

Результати дисертаційної роботи доповідалися на Міжнародних 

науковопрактичних конференціях: «Інновації у ветеринарній медицині та 

аграрному виробництві» (м. Львів, жовтень 2016 р.); «Аграрна наука та 

освіта Поділля» (м. Кам’янець-Подільський, березень 2017 р.); «Aktualne 

problem w patologii drobiu – stare i nowe wyzwania istotne w produkcji 

drobiarskiej»(м. Вроцлав, Польща, травень 2017 р).  

Публікація результатів досліджень. Основні положення дисертаційної 

роботи й отримані результати досліджень опубліковані в 11 наукових працях, 

у 4 тому числі 7 – у фахових наукових виданнях України, включених до 

міжнародних наукометричних баз (3 – в журналах, 4 – у вісниках); 2 – 

матеріали і тези конференцій; 1 – деклараційний патент на корисну модель; 1 

– методичні рекомендації.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота сформована зі 

вступу, огляду літератури, матеріалів і методів досліджень, результатів 

досліджень та їх обговорення, аналізу й узагальнення одержаних результатів, 

висновків, списку використаних джерел, який налічує 314 найменувань, з них 

141 латиницею. Робота викладена на сторінках комп’ютерного тексту 

(загальний обсяг – 179 сторінок), містить 18 таблиць, 18 рисунків, 8 додатків.
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ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

1.1. Роль імунної й антиоксидантної систем у підтриманні 

метаболічного гомеостазу організму курчат-бройлерів у процесі їх 

вирощування  

 

Ефективність виробництва м’яса курей визначається рівнем продуктивності 

та збереженості поголів’я впродовж періоду вирощування. За промислових 

технологій виробництва курятини виникає багато факторів, які сприяють 

зниженню резистентності організму птиці та порушенню окисного балансу, а 

саме: значна концентрація поголів’я на обмеженій площі, технологічні стреси, 

несприятлива екологічна ситуація тощо [168].  

Взаєморегуляція нервової, імунної та антиоксидантної систем визначає їх 

спільне функціонування, а їх порушення викликає розвиток захисно-адаптивних 

реакцій у відповідь на дію факторів екзогенного і ендогенного генезу. У 

патогенезі імунних розладів та дизрегуляції радикальних окисних процесів лежать 

зміни нейрорегуляторних механізмів реалізації адаптивного синдрому, а імунні 

механізми приймають участь у патогенезі захворювань центральної нервової 

системи і формуванні стресу [163, 168]. 

Тому очевидно, що у підтриманні гомеостазу птиці, і, особливо в курчат- 

бройлерів у процесі вирощування ключову роль відіграє формування захисних 

механізмів в організмі, таких як імунний та антиоксидантний профілі.  

На сьогодні зрозуміло, що дві основні ланки захисту організму функціонують 

не лише взаємопов’язано, але й взаємодоповнюють одна-одну — імунна система 

підтримує антигенний гомеостаз організму, забезпечуючи нормальне 

функціонування усіх біохімічних механізмів; антиоксидантна система забезпечує 

біохімічний гомеостаз, тим самим сприяючи нормальному та ефективному 

функціонуванню організму взагалі та її імунної системи зокрема. 
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Інтенсивність імунних реакцій безпосередньо залежить від інтенсивності 

метаболічних процесів у організмі тварин й перебуває під впливом зовнішніх 

факторів [67, 77, 83, 93, 146].  

Роль імунної системи у регуляції метаболізму курчат в онтогенезі. 

Важливою ланкою у підтримці гомеостазу є фактори неспецифічного і 

специфічного імунного захисту, багатовекторність механізмів, яких регулює та 

інтегрує процеси розвитку і життєдіяльності. 

На першій лінії імунологічного захисту стоять різні фізичні бар'єри, в тому 

числі шкіра, слиз та ін. Однак при високому бактеріальному напруженні 

мікроорганізмам все ж вдається проникнути, наприклад, через дихальні шляхи 

або слизову кишечника, тому далі вступають макрофаги і гетерофіли, які 

виконують цілу низку важливих функцій, включаючи фагоцитоз сторонніх 

часток, знищення бактерій або пухлинних клітин, секрецію простагландинів і 

цитокінів [76, 124, 295, 296]. 

До факторів неспецифічного захисту відносять комплемент, пропердин і 

інтерферон. Комплемент сприяє лізису клітин, а інтерферон володіє антивірусною 

активністю і може виступати як імуномодулятор, оскільки володіє властивостями, 

характерними для лімфокінів. Дослідженнями [305] встановлено, що інтерферон 

з'являється до кінця першого тижня ембріонального розвитку, утворюється 

окремими ділянками клітин хоріоаллантоїсной оболонки, а активність 

комплементу виявляється з 17-го дня інкубації і швидко наростає до моменту 

виведення [122] констатує, що всі ці фактори відносить до складових 

конституційного імунітету. 

Один з факторів неспецифічного захисту організму — бета-лізин, який є 

найменш вивчений. Відомо, що бета-лізини знайдені не тільки в сироватці, але і в 

тромбоцитах, причому у великій кількості. Необхідно підкреслити, що наявні в 

літературі поодинокі і вкрай суперечливі дані не дають чіткого уявлення про 

динаміку змін бета-лізину, який відіграє важливу біологічну роль у 

неспецифічному імунітеті у птахів в процесі постнатального онтогенезу [174]. 

Так, деякі дослідники взагалі не виявили ознак появи активності бета-лізину в 
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сироватці крові курей, а Л.С. Колабская (1982) виявила досить високий його 

рівень. Встановлено, що у 9-денних ембріонів активність бета-лізину була 

незначною, у курчат виявили бета-літичну активність в кінці першої доби життя, 

до 40-го дня вона змінювалася нерівномірно, в інтервалі між 40-им і 60-им днями 

змінювалася впродовж доби від підвищення до повного зникнення [66].  

Серед факторів неспецифічного захисту тварин і птиці від патогенних і 

непатогенних чужорідних агентів величезне значення мають клітини, здатні до 

фагоцитозу, а також володіють цитотоксичною активністю. Активація цих клітин 

здійснюється продуктами життєдіяльності мікробів, їх синтетичними аналогами, 

пектинами, компонентами комплементу, фрагментами імуноглобулінів, С-

реактивним білком і ін. Фагоцитоз є основним механізмом видалення мікробів з 

організму. Активація макрофагів і фагоцитоз чужорідних частинок регулярно 

супроводжуються так званим «дихальним вибухом», підвищенням утворення 

вільних радикалів (реактивних молекул кисню) за рахунок активації 

ферментативного комплексу NADPH-оксидази. Тому макрофаги, а також інші 

фагоцитарні лейкоцити (наприклад, нейтрофіли, моноцити і еозинофіли) можуть 

синтезувати токсичні метаболіти кисню, які називаються вільними радикалами. В 

цілому утворення вільних радикалів характерно для макрофагів ссавців і птахів. 

Всього за 15 хвилин макрофаги курчати здатні знищити більше 80 % 

мікроорганізмів, що потрапили в фагосоми. Такий механізм дуже ефективний у 

знищенні патогенів, але якщо, скажімо, фагосома руйнується і вільні радикали та 

інші токсичні продукти потраплять у позаклітинний простір, вони здатні 

знищувати і власні клітини [23, 48, 49, 61, 80, 109; 143]. 

До факторів природного імунітету відносяться природні кіллери (NK-клітини 

- від англ. Naturalkiller), які знаходяться в стані готовності до цитолізу незалежно 

від антигенної стимуляції. NK-клітини спочатку були охарактеризовані як 

гранулярні лімфоцити, здатні знищувати ракові клітини, або інфіковані вірусом. 

Вони відрізняються від класичних лімфоцитів великим розміром, містять більше 

цитоплазми і мають щільні гранули.  



26 

 

Згідно з сучасними уявленнями, саме імунні реакції мають вирішальне 

значення в готовності птиці протистояти мікроорганізмам та вірусам, різним 

несприятливим факторам навколишнього середовища. Одним з критеріїв оцінки 

стану неспецифічного захисту організму птиці є лізоцимна активність сироватки 

крові. Лізоцим має виражений гідролітичний, бактеріостатичний, бактерицидний 

ефект, стимулює фагоцитоз і утворення антитіл [230]. Крім основної 

антибактеріальної дії, лізоцим стимулює природну резистентність організму 

тварини, що відіграє велику роль у попередженні захворювань і в успішному 

результаті лікування інфекційного процесу [164]. Встановлено, що лізоцим є 

природженим фактором захисту, так як рівень його у добового молодняку значно 

вище, ніж у дорослих курей. У бройлерів в перші 5 днів вміст лізоциму досить 

високий і зменшується з віком [127,  165]. 

Набутий, або специфічний імунітет включає гуморальний і клітинний. Існує 

два основних види лімфоцитів: В-клітини і Т-клітини. Гуморальний імунітет 

забезпечують В-лімфоцити. Він заснований на формуванні серії імуноглобулінів, 

що відповідають за специфічне впізнавання і ліквідацію різних антигенів. 

Клітинний імунітет заснований на специфічному впізнаванні антигенів Т-

лімфоцитами, утвореними в тимусі. Завдяки йому клітини, інфіковані чужорідним 

агентом, наприклад, вірусом, знищуються через прямий контакт між 

активованими Т-лімфоцитами і цільової (інфікованої) клітини. Клітинний 

імунітет відповідає за видалення чужорідних патогенів, ракових клітин, а також за 

стійкість до багатьох патогенних мікроорганізмів [97]. 

У птиці попередники Т-лімфоцитів і В-лімфоцитів утворюються в кістковому 

мозку. Фактичний розвиток Т-клітин відбувається в тимусі, В-клітини 

розвиваються в бурсі Фабриціуса. Взаємодія між Т- і В-клітинами, а також з 

антиген-презентуючими клітинами сприяє розвитку специфічного імунітету. Ці 

захисні механізми індукуються або стимулюються завдяки зіткненню з 

чужорідними речовинами і є специфічними для окремих макромолекул, з кожною 

наступною експозицією до даної молекули імунна відповідь посилюється. У 
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порівнянні з природним імунітетом специфічний займає більше часу для розвитку 

і має пам'ять [78]. 

Дослідженнями останніх років переконливо доведено, що імунна система – є 

однією з найенергозатратніших для організму, тобто вищезгадані мільярди 

лімфоцитів і фагоцитів вимагають поживних речовин і енергії для існування і 

виконання своїх функцій. При активації імунної системи відбувається швидке 

збільшення кількості імунних клітин і витрати поживних речовин істотно 

збільшуються. Таким чином, раніше вживаний термін «імуностимуляція» був 

замінений на термін «імуномодуляція» – проблема полягає не в активації імунної 

системи, а в її оптимальній відповіді на реальну ситуацію та можливості 

підтримувати гомеостаз.  

Отже, в імунній системі лише ефективна комунікація між усіма типами 

імунних клітин дає можливість надійного захисту та підтримання гомеостазу на 

фізіологічному рівні. 

Роль антиоксидантної системи у забезпеченні гомеостазу організму. Усі 

живі організми реагують на зміни зовнішнього середовища. Найчастіше 

відповідною реакцією є стрес, який викликає утворення вільних радикалів, 

перевантаження внутрішньоклітинним кальцієм, пригнічення енергопродукції, 

синтезу протеїну та посилення його деградації, що несприятливо позначається на 

обміні речовин тварин, їхньому здоров’ї, продуктивності та якості продукції [30, 

212, 213].  

Надлишкове вільнорадикальне окиснення суттєво змінює гомеостаз 

біологічних систем та може стати однією з ланок розвитку патології, незалежно 

від характеру ініціюючого його етіологічного фактора [162]. Серед реакцій, які 

ініціюють вільні радикали є реакція ланцюгового окиснення ліпідів, що 

призводить до дестабілізації і деструкції клітинних мембран [169, 271, 276]. У 

результаті відбуваються метаболічні зрушення в організмі, особливо 

високопродуктивних тварин і птиці. Однак у нормі в клітинах біорадикали 

підтримуються на оптимальному рівні завдяки наявності складної системи 

антиоксидантного захисту, що включає як відповідні ферменти, так і 
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низькомолекулярні сполуки [162]. Тому підтримання про- та антиокисної 

рівноваги відіграє суттєву роль у підтриманні гомеостазу курчат на ранніх етапах 

розвитку, зокрема у критичні періоди росту та є важливим діагностичним 

показником розвитку відповіді організму на стресові чинники [25, 80, 295].  

У живому організмі існує ціла система протидії активним формам кисню, в 

склад якої входять чинники, що володіють антиоксидантною дією. 

Антиоксиданти – це речовини, що пригнічують пероксидне окиснення органічних 

молекул [37]. Антиоксидантну активність можуть мати різноманітні препарати за 

механізмом дії, що впливають, як на центральні механізми регуляції, так і 

проявляють локальну дію.  

Система антиоксидантного захисту – це система, що відповідає за регуляцію 

інтенсивності радикалоутворення та знешкодження продуктів пероксидації [37, 

39, 183, 240,]. В даний час існує кілька підходів до класифікації АОС. До 

жиророзчинних біоантиоксидантів, згідно цієї класифікації, відносять вітаміни 

групи Е (токофероли), ряд фосфоліпідів, зокрема фосфатидилхолін і 

фосфатидилетаноламін, вітаміни групи К, білірубін, білівердин, убіхінон, деякі 

стероїдні гормони. До водорозчинних біоантиоксидантів відносять низько- і 

високомолекулярні сполуки, які містять SH-групи, зокрема цистеїн, цистин, 

глутатіон; моно-, ди- і трикарбонові кислоти та інші аніони, що зв'язують залізо; 

тироксин, нікотинову кислоту, адреналін, інозин, вітаміни групи Р, сечовину, 

Селен [35, 36, 81]. Крім названих антиоксидантів природного походження, існує 

ціла низка синтетичних фізіологічно активних речовин, до яких, крім 

перерахованих, належать представники різних класів хімічних сполук [205]. 

Ряд авторів проводять умовний розподіл АОС на ферментативну і 

неферментативну, до першої відносячи всі антиоксидантні (АО) ферменти: 

супероксиддисмутазу (СОД), каталазу, глутатіонпероксидазу (ГП) тощо, а до 

другої: токофероли, убіхінони, ретиноли, Se- і S-похідні та метаболіти [3]. 

Антиоксидантна система захисту організму контролює і гальмує всі етапи 

вільнорадикальних реакцій, починаючи від їх ініціації і закінчуючи утворенням 

гідроперекисів та МДА. Основний механізм контролю цих реакцій пов'язаний з 
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ланцюгом оборотних окисно-відновних реакцій іонів металів, глутатіону, 

аскорбату, токоферолу та інших речовин, значення яких особливо важливо для 

збереження довго існуючих макромолекул нуклеїнових кислот і білків, деяких 

складових мембран.  

Важливим компонентом системи захисту у клітинах від дії АФК є 

хелатування іонів перехідних металів спеціалізованими та неспеціалізованими 

білками (феритином, трансферином, альбумінами) [52]. Неферментативні 

антиоксиданти включають глутатіон, -токоферол [45, 241], аскорбінову кислоту, 

ретинол, каротиноїди [7, 204, 273, 257, 274]. Вони діють, в основному, на стадії 

розриву ланцюга і зупиняють його поширення [241].  

Функціонування антиоксидантної системи визначає рівень компенсаторної та 

адаптивної відповіді організму в умовах можливого розвитку оксидативного 

стресу під час транспортування, профілактичних обробок, перегрупування тварин 

і птиці [156, 161, 214]. 

Захист від ендогенних АФК заснований головним чином на ефективній 

елімінації первинних АФК. У цих процесах приймають участь ферменти 

супероксиддисмутаза (СОД), каталаза та пероксидази. Оскільки СОД утилізує 

АФК з утворенням Н2О2, важливим для життєздатності клітини є встановлення 

балансу між активністю СОД та ферментами, які окиснюють Н2О2. Захист від 

ушкодження екзогенними АФК спрямований, у першу чергу, на утилізацію 

жирнокислотних і ліпідних гідроперекисів — продуктів ПОЛ, що стимулюють 

вільнорадикальні реакції ліпопереокиснення за принципом ланцюгової реакції. 

Основна роль у цьому процесі належить глутатіонпероксидазам (ГП), особливо, 

специфічним ГП гідроперекисів фосфоліпідів [10]. 

У курчат в перші дні життя спостерігається висока супероксиддисмутазна 

активність в органах та тканинах. Таке явище слід розглядати як компенсаторний 

захист при переході від гіпоксії кінця ембріонального розвитку до гіпероксії в 

перші дні життя. У ранньому постнатальному онтогенезі супероксиддисмутазна 

активність понижується, тоді як пероксидазна, каталазна і глутатіонпероксидазна 

– зростає. Вказані зміни сягають максимуму в 20-30-ти добовому віці. 
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Недостатній захист організму курчат від АФК на другу і третю декаду життя 

спричиняє зміщення окисних процесів в сторону вільнорадикальних, зменшенню 

концентрації ліпідів, фосфоліпідів, ретинолу, інгібуванню біосинтезу білка 54. 

За даними інших авторів 160, 231, у новонароджених курчат відбувається 

активізація антиоксидантних ферментів поряд із зростанням вмісту продуктів 

ПОЛ. Активність СОД і КАТ, вміст малонового діальдегіду та гідроперекисів 

ліпідів залежить від віку курчат, а також тканини, чи органу та його 

функціонального стану.  

У клітинах людини і тварин міститься група ферментів глутатіонової 

системи. До цієї групи належать Se-залежні глутатіонпероксидази (ГП), 

глутатіонредуктаза та глутатіонтрансферази. Внаслідок каталітичної активності 

глутатіонпероксидази в клітинах і плазмі крові відбувається відновлення 

пероксиду водню та гідроперекисів органічних молекул у відповідні гідроокисні 

сполуки. Цей процес здійснюється за участю відновленого глутатіону, до якого 

фермент виявляє високу специфічність 256. 

Клітинний  гомеостаз у нормальному  фізіологічному  стані  організму може 

бути змінений під дією як зовнішніх, так і внутрішніх факторів. Для аеробних 

організмів ключовими є ендогенні рівні природних антиоксидантів і проміжних 

продуктів окиснення різних речовин 50. Для забезпечення ефективного 

клітинного захисту проти окисних пошкоджень важливим є повноцінне 

функціонування антиоксидантних систем цитоплазми і мембран. Антиоксидантна 

система ембріонів птахів і ссавців включає в себе різні природні антиоксиданти, 

зокрема вітамін Е, вітамін А, аскорбінову кислоту, убіхінони, каротиноїди, 

ферменти антиоксидантної системи – супероксиддисмутазу, глутатіонзалежні 

ензими, ліпоксигеназу, пероксидазу і каталазу 31, 139, 188.  

Інтенсивні технології вирощування бройлерів, високе метаболічне 

навантаження можуть призвести до зниження функціональних можливостей 

печінки та інших активно-функціонуючих систем, як наслідок, розвитку 

деструктивних і запальних процесів [141]. Тому все більшого значення набуває 
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пошук способів підвищення життєздатності курчат і рівня продуктивності птиці 

шляхом цілеспрямованого застосування біологічно активних речовин, що 

сприяють оптимізації обміну речовин і гомеостазу, зростанню рівня природної 

резистентності. При цьому пріоритетним є використання економічно виправданих 

екологічних засобів і технологій [157]. Насамперед, перевага надається 

природним речовинам, які виявляють гепатопроекторні, імуностимулюючі 

властивості та підвищують природну резистентність тварин і птиці. Опираючись 

на вище сказане доцільно резюмувати про те, що підтримання гомеостазу у 

організмі птиці напряму залежить від збалансованої комплексної дії захисних 

систем організму, що здатні підтримувати оптимальний стан систем організму 

впродовж онтогенезу, на різних його етапах, у тому числі в періоди підвищеного 

впливу стрес факторів.  

 

1.2. Пробіотичні препарати та їх вплив на організм 

 

У зв’язку із зростанням числа випадків резистентності до антибіотиків була 

висунута гіпотеза, що безпосередньо пов'язана з надмірним, а іноді і 

необґрунтованим застосуванням антибіотиків у терапії та лікуванні тварин і птиці 

під час виробництва харчових продуктів тваринництва. Протягом останньої 

половини століття, залежність від антибіотиків для посилення харчової продукції 

тваринництва розширилася [60, 104, 105, 107, 208, 211, 219, 289,  292].  

Результатом постійного вдосконалення та пошуку нових форм і засобів 

захисту тварин є перехід від широкого використання антибіотиків до 

інтенсивного впровадження у ветеринарну медицину пробіотиків. Саме 

використання пробіотиків дозволяє запобігти виникненню імунодефіцитних 

станів та супутних їм захворювань тварин і птиці [19, 28, 79, 106, 110, 131]. 

Механізм дії пробіотиків полягає в їх здатності активно заселяти шлунково-

кишковий тракт, виробляти біологічно активні метаболіти, що забезпечують їх 

виживання в боротьбі з патогенами, високій стійкості до дії шлункового соку та 

жовчі. За своїми пробіотичними властивостями найбільш характерними і широко 
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відомими є такі види мікроорганізмів: Bifidobacterium, Lactobacillus, Enterococcus, 

Bacillus, Streptococcus, Saccharomyces [130, 132, 182, 179, 227].  

Пробіотики представляють собою корисні мікроорганізми, які в нормі 

входять до складу кишкового біоценозу, але у недостатній кількості. 

Потрапляючи у шлунково-кишковий тракт, пробіотичний мікроорганізм заселяє 

кишечник, тим самим ”витискує” патогенні організми з кишкового епітелію та 

створює антимікробні умови [65, 88, 106, 215,  304].  

Висвітлюючи позитивну роль пробіотиків, слід зазначити, що шлунково-

кишкові захворювання молодняку, як правило, мають системний та 

поліетіологічний характер. Тому пробіотики повинні розглядатися як важлива 

частина в загальному комплексі лікувальних і профілактичних заходів. 

Застосування їх в різних поєднаннях з іншими антимікробними засобами можливе 

лише при розумінні механізму їх дії, а також прогнозуванні бажаного 

профілактичного ефекту. 

У птахівництві пробіотики використовують для збільшення продуктивності 

птиці в мінімальних дозах: близько 10
6 

або 10
7 

в 1 г. При цьому його вводять 

щодня, на протязі 1-2 місяців до отримання результату. Для пробіотика важливо 

постійно перебувати в порожнині кишечника в значній кількості для того, щоб 

отримати ефект. Найбільшу ефективність пробіотиків відзначали при 

профілактиці інфекційних захворювань шлунково-кишкового тракту, особливо у 

молодняка сільськогосподарських тварин та птиці. Іншою перевагою 

пробіотичних препаратів є те, що мікроорганізми, які входять до їх складу, в 

процесі відтворення в стравохідному тракті тварин і птиці продукують значну 

кількість біологічно активних речовин, а вони, в свою чергу, стимулюють 

природну резистентність організму [35] Вони захищають кишкову мікрофлору від 

заселення патогенними та умовно-патогенними мікроорганізмами, антагоністично 

впливаючи на них продуктами свого метаболізму у свою чергу активують імунну 

систему, регулюючи функції гуморального і клітинного імунітету, стимулюють 

вироблення імуноглобулінів, інтерферону, цитокінів, інтерлейкінів, фактора 

некрозу пухлини, посилюють активність макрофагів, моноцитів, гранулоцитів; 
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беруть участь у травленні – метаболізують різні субстрати рослинного, 

тваринного і мікробного походження, ферментують вуглеводи, зокрема лактозу, 

білки, розщеплюють сечовину [72,  256, 297, 299].  

 

1.2.1. Вплив бактерій Bacillus subtilis на імунний потенціал та 

антиоксидантний захист у тварин і птиці. Відомо, що існує взаємозв’язок між 

імунним статусом організму і його мікробоценозом, оскільки нормальна 

мікрофлора бере участь у формуванні захисних функцій організму [18]. На 

сьогоднішній день використання у ветеринарній практиці молочнокислих 

бактерій обґрунтовується здатністю цих мікроорганізмів стимулювати імунітет, 

підвищуючи резистентність організму до хвороботворних агентів, які 

локалізуються у шлунково-кишковому тракті. Бактерії роду Bacillus сприяють 

покращенню імунологічних параметрів, що характеризують стан клітинного та 

гуморального імунітету за рахунок продукції біологічно активних речовин, які 

впливають на імунологічну реактивність макроорганізму [57, 133, 146]. 

Штами мікроорганізмів, що входять до складу пробіотичних препаратів, 

перш за все характеризуються високою антагоністичною активністю щодо 

патогенних та умовно-патогенних бактерій, що відіграють важливу роль в 

етіології передусім шлунково-кишкових захворювань. Тому пробіотичні 

препарати досить широко використовуються з лікувально-профілактичною метою 

при розладах шлунково-кишкового тракту у тварин та птиці. Застосування даних 

пробіотиків запобігають діареї,  скорочує тривалість і важкість перебігу хвороби, 

підвищує збереженість молодняку. Найширше застосування у даному контексті 

знаходять препарати, створені на основі апатогенних представників роду Bacillus 

та молочнокислих бактерій [125]. 

Великі перспективи у галузі розробки та використання пробіотичних 

препаратів мають аеробні спороутворюючі бактерії роду Bacillus, які 

характеризуються виключно високою і різнобічною біологічною активністю: вони 

є вираженими антагоністами збудників інфекційних захворювань, активними 

продуцентами ферментів, екзополісахаридів та амінокислот; введення їхніх 
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культур в організм тварин веде до підвищення неспецифічної резистентності 

макроорганізму. Отже, бактерії роду Bacillus мають низку властивостей, які в 

комплексі забезпечують лікувально-профілактичну дію препаратів на їх основі 

[26, 70, 246, 248]. Одним з таких препаратів є БПС-44, що характеризується 

високою біологічною активністю виробничого штаму бактерій та проявляє 

лікувальний, профілактичний і рістстимулюючий ефект та може успішно 

застосовуватися, не лише у тваринництві, але й у кормовиробництві [41].  

Різноспрямований вплив пробіотичних препаратів з аеробних бацил може 

обумовлюватися бактеріальною транслокацією [134].  

Це явище, що було відкрите лише наприкінці минулого століття, являє собою 

проникнення життєздатних бактерій із шлунково-кишкового тракту через кров у 

внутрішні органи. Транслокація представників нормальної мікрофлори і 

бактеріальних компонентів пробіотиків — природний захисний механізм, один із 

важливих факторів активації неспецифічної резистентності макроорганізму [2, 

100]. 

У тварин під дією травних ензимів та мікроорганмізмів відбувається 

деградація складних карбогідратів, завдяки чому зростає рівень конверсії кормів 

[173]. Багато видів Bacillus були визнані безпечними для використання в 

продуктах харчування та тваринництві [223]. На відміну від інших бактерій 

бацили можна вводити перорально у вигляді клітин або спор. Вони володіють 

термостійкістю і толерантністю до жовчних солей [209]. 

В Інституті сільськогосподарської мікробіології НААН розроблено 

пробіотичні препарати: однокомпонентний БПС 44 — на основі Bacillus subtilis 

44-р (штам задепоновано у Депозитарії Державного науково-контрольного 

інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів 17.05.2002 р. за № 141) та 

двокомпонентний БПС Л — на основі Lactobacillus plantarum L5 і Bacillus subtilis 

В3 (штами задепоновані у Депозитарії ДНКІБШМ 23.06.2009 р. за № 479 і № 480 

відповідно). Препарат БПС-44 застосовується перорально для профілактики й 

лікування шлунково-кишкових захворювань молодняку великої рогатої худоби 

(ВРХ), свиней і птиці, обумовлених Escherichia coli, Staphylococcus aureus, 
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Salmonella typhimurium, Shigella dysenteriae, Shigella sonnei й іншими патогенними 

мікроорганізмами, а також для стимуляції росту молодняку 

сільськогосподарських тварин і птиці, імунокорекції та силосування кормів. 

Бактерії Bacillus subtilis відновлюють нормоценоз, активізують процеси травлення 

за рахунок гідролізу складних вуглеводів, підвищують синтез амінокислот, 

вітамінів, інтерферонів, що позитивно позначається на засвоєнні корму й 

підвищенні продуктивності тварин та птиці [210].  

Численними дослідженнями показана позитивна динаміка при використанні 

різних пробіотиків та їх комбінацій. Зокрема новий штам Bacillus subtilis KD1 був 

виділений та ідентифікований від здорових бройлерів, а потім було 

проаналізовано його філогенетичну класифікацію. Результати показали, що 

B. subtilis KD1 має здатність до високої інтенсивності секреції нейтральної 

протеази і дуже толерантний до шлункової кислоти та жовчних солей. Результати 

досліджень на тваринах свідчать,  що додавання нового штаму значно покращило 

мікрофлору кишечника за рахунок збільшення кількості лактобактерій та 

зменшення кількості Escherichia coli (P<0,05) порівняно з контролем. 

Отже, B. subtilis KD1 є перспективним пробіотичним засобом у 

промисловому вирощуванні бройлерів [306]. 

У лабораторії з дослідження пробіотиків як альтернативної стратегії 

зменшення ефекту пташиного кокцидіозу [236, 238, 239] було показано, що 

дієтичне лікування B. subtilis зменшило клінічні ознаки експериментально 

індукованого пташиного кокцидіозу, який корелює із стимуляцією вродженого та 

набутого імунітету у курчат-бройлерів [238, 239]. Крім кокцидіозу, було 

відзначено зниження клінічних ознак кишкових захворювань, таких як Salmonella 

spp. або клостридіальна хвороба, [185, 197,  206, 240] У курчат як і очікувалося, 

пробіотики мали  імуномодулюючий захисний ефект [218, 240].  Доведено, що у 

курей, які отримували у раціоні корми збагачені B. subtilis рівні нітрогену оксиду 

в сироватці крові були суттєво підвищені (P<0,05) порівняно з птахами які 

споживали стандартний комбікорм. Додавання як  саліноміцину так і  B. subtilis 

значно знизили (P <0,05) рівень сироваткових антитіл, специфічних для Eimeria, у 
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порівнянні з контрольною групою. Дієтичний B. subtilis чинив вплив на 

сироваткові антикокцидіозні антитіла та експресію кишкових цитокінів, але не 

змогли покращити показники росту у курчат-бройлерів [41, 113, 130, 236].  

Останні кілька років зросла чисельність даних щодо корисних ефектів 

пробіотиків, особливо тих, що важливі для опосередкування реакцій на 

оксидативний стрес. Стало відомим, що пробіотики можуть модулювати окисно-

відновний статус реципієнта через їх здатність до хелатування іонів металів, 

антиоксидантні системи, регулюючи сигнальні шляхи, та ензими, що продукують 

реактивні форми оксигену, і мікробіозу кишечника. Проте залишається багато 

невирішених питань [229]. 

Існує інтерес до пошуку потенційних пробіотичних штамів, які можуть 

демонструвати  потужні антиоксидантні властивості поряд з користю для 

здоров'я. Дослідження in vitro та in vivo встановлюють, що пробіотики виявляють 

антиоксидантний потенціал [303].  

Дослідниками встановлено, що пробіотики, як і вищі еукаріотичні організми, 

містять антиоксидантні ензими, найбільш відомим з яких є Mn-SOD та каталаза, 

що є аналогічними за структурними та біологічними властивостями до їх аналогів 

у тварин та рослин [192, 232,  237,  284]. Рівень антиоксидантного захисту також 

може модулюватись введенням пробіотиків. Так, доведено, що додавання до 

раціону дітей пробіотиків стимулювало зниження інтенсивності окисних процесів 

[199, 250, 252, 256]. Введення пробіотиків щурам сприяло стимуляцію 

глутатіонової ланки антиоксидантного захисту [187, 244, 245]. 

Попри наявні існуючі дані, щодо впливу пробіотиків на антиоксидантну та 

імунну системи захисту організму, доцільність та безпека їх застосування 

потребує додаткових досліджень та науково-обґрунтованого аналізу.  

 

1.2.2. Застосування  дріжджів Saccharomyces cerеvisiae у тваринництві та 

птахівництві. Дріжджі є природним інгредієнтом, який щодня використовується 

у харчуванні людини, зокрема в хлібі або ферментованих напоях. Віднедавна 

виробам з дріжджів та дріжджам у раціоні почали приділяти значну увагу як 
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ефективним стимуляторам росту птиці. Дріжджові аутолізати містять  розірвані 

або лізифіковані клітини і мають як внутрішньоклітинну фракцію так і фракції 

клітинної стінки.  

Дріжджовий аутоліз – це процес деградації, що здійснюється шляхом 

активації власних деградаційних ензимів дріжджів для солюбілізації клітинних 

компонентів всередині клітини. Клітинна стінка деградується шляхом розриву її 

глюканових і хітинових волокон. Гідролітичні ферменти, такі як протеази і 

нуклеази, які знаходяться в загальному матриксі клітини, несуть відповідальність 

за деградацію протеїнів дріжджів та нуклеїнових кислот. Протеази руйнують 

дріжджові білки на пептиди та амінокислотні похідні, тоді як нуклеїни 

розщеплюються нуклеїнових кислот, ДНК і РНК в нуклеотиди [259,  275]. 

Дріжджі та продукти дріжджів впливають на біологічну перетравну здатність 

[186, 272], стимулюють гуморальну імунну відповідь [203, 253] і знижують рівень 

холестерину в сироватці крові та яєчно-жовткового холестерину [286, 307, 308] у 

птахівництві. Дієтичні дріжджові добавки до автолілізату на рівні 2, 3 та 4 г / кг 

мали позитивні ефекти на продуктивність, вміст холестерину яєць і гуморальну 

відповідь. Однак, мало є  опублікованої інформації про дієтичні дріжджові 

автолізитати у раціоні бройлерів. 

Дріжджі роду Saccharomyces стимулюють ріст і активність мікроорганізмів у 

кишечнику. Каротиноїди, що синтезуються дріжджами володіють 

антимутагенними та антиканцерогенними властивостями . Крім раніше відомої їх 

функції, як попередників вітаміну А, вони також регулюють ріст та морфогенез у 

тварин і посилюють імунітет. Дріжджі синтезують каротиноїд астаксантин (80 %), 

який є сильнішим антиоксидантом ніж -каротин. Впливаючи на стан і 

проникність мембран, астаксантин виявляє протекторну дію на організм, 

знижуючи токсичний вплив ксенобіотиків  [92, 123].  

Дріжджі є еукаріотичними мікроорганізмами стійкими до антибіотиків, 

сульфамідів і інших антибактерійних агентів. Ця опірність може бути 

обумовленою природно і генетично, і не піддається зміні або передачі іншим 

мікроорганізмам. Серед дріжджів, Saccharomyces cerevisiae має промислове 
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значення, як уже зазначалось вище завдяки своїм властивостям перетворювати 

цукор (глюкозу, мальтозу) в етанол і вуглекислий газ [126,  138].  Дріжджі 

Saccharomyces cerevisiae містять ряд біологічно-активних речовин, що стимулює 

процеси засвоєння поживних речовин корму завдяки нормалізації  мікрофлори, 

яка в свою чергу, є джерелом адۥювантно-активних речовин; останні проникають 

у кров, проявляючи стимулювальний вплив на імунну та антиоксидантну системи 

[140, 217, 260, 262, 263]. Дріжджі Saccharomyces cerevisiae мають спеціалізовану 

систему, спрямовану на виведення з клітини як протонів, так і аніонів слабких 

органічних кислот. Окрім того, дріжджі вважаються одним з найзручніших 

модельних об’єктів у дослідженні механізмів захисту клітини від оксидативного 

стресу.   

У сучасній біотехнології дріжджі, що продукують поживні речовини в тих 

формах, що і рослини, тобто в тих формах, в яких вони містяться в натуральних 

рослинних кормах, є чудовим інструментом для конструювування 

високоефективних пропаратів у тому числі пробіотичних Враховуючи це, на 

основі дріжджів розроблено  препарати Sel-Plex, Bio-Chrom, Bio-Moc, Мікосорб, 

які показали свою високу ефективність у тваринництві [35, 36]. Як відомо, 

мананоолігосахарид,  як білковий комплекс, отриманий шляхом гідролізу клітин 

дріжджів за допомогою залишків манози, що зв’язується з бактеріальними 

рецепторами. Бактерії із заблокованими рецепторами не можуть закріпитися на 

поверхні епітеліальних клітин і проходять в шлунково-кишковий тракт 

транзитом. Олігосахариди посилюють активність цих імунних клітин. У 

результаті цього імунні захисні системи виявляються краще підготовленими до 

зустрічі з інфекціями [14, 27, 56, 90, 157]. 

За результатами досліджень Бесєднової Н.Н. був розробений препарат з 

дріжджів «Зимозан», діючою речовиною якого є D-глюкани (полісахариди). Вони 

володіють радіопротекторною дією і зв’язують вільні радикали. Глюкани – великі 

молекули, які не розпадаються в шлунково-кишковому тракті. Вони 

захоплюються клітинами слизової оболонки і активно переносяться в 

підслизистий шар, де активують макрофаги, а через них лімфоцити, які 
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відповідають за захист ендотелію, тобто за імунітет кишечника. Важливою 

функцією D-глюканів є активація фагоцитозу, внаслідок чого посилюється  синтез 

цитокінів (інтерлейкін, інтерферон). Це сигнал для активації інших клітин імунної 

системи [190, 269, 288]. 

Palma ML і співавт. 2015 встановили імуномодулюючі властивості 

пробіотииків на основі дріжджів Saccharomyces cerevisiae [262]. Довели, що такий 

пробіотик є  недорогий і ефективний ад'ювант проти порушень травного тракту, 

таких як запальне захворювання кишечника, та лікування декількох видів діареї 

як у людей, так і у тварин. Завдяки своїм захисним механізмам, зв'язуючи та 

нейтралізуючи кишкові патогени або їх токсини, знижує інтенсивність  запалення 

та індукує секрецію sIgA. Незважаючи на те, що деякі штами S. cerevisiae виявили 

пробіотичний потенціал як у людини, так і у тварин, лікарська S. boulardii в даний 

час ліцензована для застосування у людей [285]. Останнім часом деякі дослідники 

почали використовувати S. boulardii як системи експресії гетерологічних білків 

[262].  

Roostita та співавт. [279] повідомили, що дріжджові штами мають 

антимікробну активність проти Pseudomonas aerugenes, золотистого стафілокока і 

кишкової палички. Syal і Вохра [298] виділяли дріжджі з антимікробною 

активністю відносно E. coli, Salmonella sp., Staphylococcus aureus, Vibrio cholerae і 

Pseudomonas sp. Необхідні подальші дослідження щодо антимікробної активності 

дріжджового ізоляту проти інших видів патогенних бактерій та грибків. Ізолят 

показав сильну антиоксидантну активність, зниження потужності оксиду азоту і 

гідроксильних радикалів, здатність поглинати цитотоксичність і гостру 

токсичність і хелатуючу активність іонів металу Foligne et al. [201] повідомляють, 

що дріжджі мають значну протизапальну активність у мишей. Антиоксидантну 

активність дріжджів також повідомляють Чен та ін. [185]. Хасан [216] повідомив 

по двох дріжджових ізолятах, які показали антиоксидантну та імуностимулюючу 

активність. Sourabh et al. [220, 290] також підтвердили, що пробіотичні дріжджі 

володіють антиоксидантними властивостями. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Palma%20ML%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26142388
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1.3. Мікрофлора кишечнику як фактор резистентності організму 

 

Мікрофлора шлунково-кишкового тракту тварин перебуває у постійній 

взаємодії з макроорганізмом. Вона забезпечує його колонізаційну резистентність, 

виконує морфокінетичну, дезінтоксикаційну та імуногенну функції [99, 148]. У 

процесі еволюційного розвитку сформувався мікроекологічний статус кишечника, 

обумовлений екзо- та ендогенною мікрофлорою [ 15, 157, 171]. Шлунково-

кишковий тракт різною мірою заселений мікроорганізмами: якщо шлунок 

практично безмікробний, то в тонкій кишці вже з’являється незначна кількість 

мікробних популяцій, яка зростає по мірі просування по шлунково-кишковому 

тракту, а товста кишка повністю колонізована постійною мікрофлорою. 

Несприятливі екологічні фактори, стресові чинники та безконтрольне 

застосування антибіотиків і хіміотерапевтичних засобів приводять до порушення 

кількісного та якісного складу мікробоценозу  і виникнення дисбіозу кишечника 

[8, 150, 197]. У сучасному птахівництві передбачено широке застосування 

ветеринарних препаратів – пробіотиків, необхідних для підвищення загальної 

резистентності організму птиці [8, 197, 282]. 

Птиця відрізняються від інших сільськогосподарських тварин будовою 

травної системи, високою інтенсивністю метаболізму, важливу роль у якому 

відіграють ензими мікрофлори шлунково-кишкового тракту. Загибель молодняку 

птиці значною мірою зумовлена захворюванням та порушенням роботи 

шлунково-кишкового тракту, спричиненими патогенними та умовно-патогенними 

мікроорганізмами [32, 56]. У момент вилуплення пташенят їх шлунково-

кишковий тракт стерильний і заселяється в перші години життя мікроорганізмами 

середовища. Молоді пташенята більш чутливі до колонізації патогенами саме 

через несформований мікробоценоз кишечнику [57, 159, 191]. Тому, 

найважливішою проблемою отримання здорового поголів’я 

сільськогосподарської птиці є забезпечення швидкого і повноцінного формування 

складу мікрофлори травного тракту в молодняку [1]. 
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Нормальну мікрофлору організму, яку пов’язують із його здоров’ям, умовно 

поділяють на дві групи: облігатну (постійну, індигенну, автохтонну) і 

факультативну (транзиторну). Вже з першого дня кишечник курчат колонізують 

такі мікроорганізми: E. coli, бактерії родів Lactobacillus, Bacillus, Streptococcus, 

Bifidobacterium [57, 144, 145, 146]. З шлунково-кишкового тракту птиці ізольовано 

29 родів мікроорганізмів, які за чисельністю зменшуються в порядку: 

біфідобактерії, лактобактерії, кишкова паличка, ентерококи, стрептококи, 

стафілококи та грибки [57]. Процес становлення стабільного кишкового 

мікробіоценозу у тонких кишках курчат триває 14–17 діб, у сліпих – 30 діб. 

Загалом зміни видового складу мікроорганізмів та їх співвідношення 

відбуваються впродовж 42 діб після вилуплення — в імунодепресивні періоди, які 

у постембріогенезі курчат-бройлерів припадають на: 3–5-, 12–20- та 42–45-доби 

[145]. 

Біфідобактерії у кишечнику складають 90–98 % від загальної кількості 

мікробіотів, знаходяться переважно у товстому кишечнику і є базисом 

пристінкової та порожнинної мікрофлори. Лактобактерії заселяють різні відділи 

травного тракту, починаючи з ротової порожнини і закінчуючи прямою кишкою 

та продукують лактат, лактазу, пероксид гідрогену, лізоцим, антибіотикоподібні 

сполуки, які пригнічують ріст умовно патогенних мікробів та збудників гострих 

кишкових інфекцій, стимулюють фагоцитоз та синтез імуноглобулінів, формують 

колонізаційну резистентність [175, 190, 302]. 

У разі порушення нормальної мікрофлори ШКТ колонізується патогенними і 

умовно-патогенними мікроорганізмами [208, 255]. Кишкова мікрофлора сприяє 

формуванню імунобіологічних реакцій організму, стимулює лімфоїдний апарат, 

синтез цитокінів, інтерферону, імуноглобулінів, підвищує активність лізоциму 

[228, 247, 294]. Порушення мікробіоценозу і зниження імунної відповіді організму 

птиці — актуальна та вагома проблема, для усунення якої ринок ветеринарних 

препаратів пропонує різноманітні біологічно активні добавки. До їх складу 

входять живі мікроорганізми та продукти їх життєдіяльності або легкозасвоювані 
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субстрати. Вони мають різний механізм дії однак результат досягається 

стабілізацією або відновленням природного стану мікрофлори ШКТ. 

 

 

1.4. Вплив пробіотиків на імунобіологічну реактивність,  

ріст та збереженість птиці 

 

На птахівницьких фермах, які в основному займаються культивуванням 

курчат, селекціонери зосереджують увагу на збільшенні врожайності, вагових та 

якісних характеристиках яєць та покращення стійкості організму птиці до 

захворювань та екзогенних впливів з метою підвищення економічної 

ефективності та частки ринку [249]. Застосування пробіотичних препаратів, 

зокрема на основі мікроорганізмів роду Bacillus, набуває поширення як безпечний 

та рентабельний спосіб підвищення загальної резистентності організмів [101, 102, 

113, 196]. Рід Bacillus, що нараховує 77 видів, поєднує велику групу строго 

аеробних або факультативно анаеробних грампозитивних хемоорганотрофних 

мікроорганізмів паличкоподібної форми [74]. Представники роду Bacillus, 

володіючи явним антагонізмом відносно патогенних мікроорганізмів, продукують 

цілий ряд ензимів, що розщеплюють крохмаль, пектини, целюлозу, жири, 

протеїни, утворюють різні амінокислоти і антибіотики [211, 301]. Після 

потрапляння в організм пробіотичні мікроорганізми можуть модулювати баланс і 

діяльність шлунково-кишкового тракту, роль якого підтримання базально-

кишкового гомеостазу [207]. Констатовано, що додавання живих мікроорганізмів 

до раціону птиці стимулює імунну систему [301, 233] і посилює неспецифічний 

імунітет [270]. 

Розрізняють наступні механізми дії пробіотичних препаратів: 1) за рахунок їх 

антагоністичних властивостей – дії дипіколінової кислоти спор, продукції 

антибіотиків та ензимів вегетативними клітинами бактерій; 2) внаслідок 

стимуляції імунокомпетентних клітин організму, активації вироблення ним 

інтерферонів; 3) при одночасному сполученні вищезгаданих та інших чинників (у 
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тому числі транслокацій), що збільшують захисні реакції організму в цілому. Як 

відомо, вегетативні клітини та спори, в тому числі і Bacillus subtilis 44-p, що є 

основою БПС-44, проходячи в нижні відділи кишечника, стимулюють 

імунокомпетентні клітини та макрофаги [101, 102, 192], що врешті проявляється в 

покращенні обміну речовин. 

Пробіотики покращують переробку кормів, зменшують захворюваність або 

смертність, а також підвищують якість продукції [310]. Доведено, що вживання 

пробіотиків інгібує адгезію патогенів, таких як Escherichia coli [189]. Крім того 

термоактивовані Lactobacillus має позитивний ефект на розвиток клітинного 

імунітет у курчат бройлерів [176, 311]. Іншими авторами також доведено, що 

використання кількох пробіотиків у комбінації підвищує продуктивність, 

покращує якість яєць, регулює рівень загального холестеролу, триацилгліцеролів, 

ліпопротеїдів низької та високої щільності у сироватці крові корів [267, 312].  

Показано, що пробіотичні бактерії здійснюють промоцію ендогенних 

захисних механізмів в організмі тварин і птиці. Крім ефектів пробіотиків на 

неімунологічний захист кишечника, їх дія полягає у стабілізації мікрофлори 

кишечника [281], так показано, що пробіотичні бактерії сприяють підвищенню 

гуморальних імунних реакцій і тим самим стимулюють імунологічні бар'єри 

кишечника, а також мають протизапальний ефект [202, 221, 222, 225]. Крім того, 

показано, що пробіотичні бактерії стимулюють неспецифічний захист організму 

та його стійкість до мікробних збудників [265, 266], і тим самим сприяють 

модуляції імунітету господаря, ефективній імунній  відповіді  й вчасній елімінації 

потенційно шкідливих антигенів при одночасному регулюванні реакції 

гіперчутливості [12]. 

Доведено, що оральне введення у якості пробіотиків лактобактерій стимулює 

макрофагальну активність і активує фагоцитоз [57]. Фагоцитоз несе 

відповідальність за ранню активацію запальної відповіді до початку продукції 

антитіл. Фагоцити вивільняють токсичні речовини агенти, наприклад, реактивні 

форми оксигену та лізисні ензими, у різні запальні реакції. Фагоцитарна 

активність призводить до подальшого поповнення імунокомпетентних клітин і 
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генерації запальної реакції [265, 266]. Цікаво відзначити, що пробіотичні бактерії 

можуть як виявляти імуностимулювальний ефект, так і регулювати інтенсивність 

імунної відповіді і запобігати виникненню алергічних реакцій [222, 264].  

Механизми імунологічного захисту у птиці порівняно з іншими видами 

тварин недосконалі. Тому постає завдання пошуку і застосування препаратів 

імуностимулювальної дії, які б активізували і неспецифичну резистентність, і 

різні компоненти імунної відповіді, що дало б можливість організму, активно, 

протистояти будь яким агентам, що несуть ознаки генетичної чужорідної 

інформації [3, 136, 137, 142].  

Препарати  на основі пробіотиків (зокрема БПС) поліпшують перетравність 

корму, мають виражені ферментативні і протеолітичні властивості [112].  

Пробіотики відновлюють пристінкове травлення і колонізаційну 

резистентність. У нормі вони заселяють шари, прилеглі до клітин ворсин в нижніх 

відділах тонкого і в товстого відділу кишечника птиці. За даними Д. Ісмаїлової, 

В. Волик., О. Єрохіної (1993) пробіотики стимулюють ріст і розвиток молодняку 

одночасно виконуючи профілактичну функцію у птиці за шлунково-кишкових 

захворювань, активізують захисні сили організму, покращують конверсію 

поживних речовин, підвищують опірністб організму бактеріальним інфекціям 

[51]. 

Виходячи з результатів досліджень І. Єгорова зі співавт. (2004), а також 

Б.В.Тараканова, В.Н. Нікуліна (2002), при згодовуванні Лактоаміловорину 

м'ясним гусенятам жива маса збільшується на 23,5–26,4 % [44, 151]. За даними 

П. Матусевічус (2006), додавання інших пробіотиків, що складається з трьох 

природних компонентів — екстракту дріжджів, ферментів (амілаза, протеаза і 

геміцелюлаза) і корисних бактерій, робить годування більш ефективним, збільшує 

живу масу тварин на 16,0–18,0 %, конверсію корму зменшує на 7–8 % [95]. У 

дослідах І.А. Тухбатова (2006), пробіотик «Біоспорин» впливає на ріст і розвиток 

курчат-бройлерів, збільшуючи середньодобові прирости живої маси на 10,0 % 

[154]. 
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Застосування пробіотика Субтіліс, в дослідах О. Крюкова (2005), забезпечило 

підвищення живої маси бройлерів на 3,9 % в порівнянні з контролем при 

зниженні витрат корму на 5,1 % [75]. Пробіотик Споробактерін, виходячи з 

результатів досліджень С. Мартиненко (2005), збільшує живу масу бройлерів в 

кінці вирощування на 3,5%, середньодобовий приріст — на 8,0–11,0 %. Чисельні 

дослідження показують позитивний вплив пробіотичних препаратів на показники 

росту і збереженості різних видів сільськогосподарських тварин та птиці, що 

зумовлюється їх стимулювальної дією на метаболічні процеси. Попри існуючі 

дані про зазначені ефекти, з’ясування потребують механізми дії згаданих 

препаратів на імунобіологічні та біохімічні процеси в організмі, що лежать в 

основі покращення продуктивних якостей та стійкості організму.  
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1. Методика та схеми проведення дослідів  

Для досягнення поставленої мети і виконання завдань було проведено 

дослід згідно схеми, наведеної на рисунку 1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Загальна схема досліду 

 

Дисертаційна робота виконувалася упродовж 2016–2018 років. 

Експериментальні дослідження проводили у фермерському господарстві 
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“Федюк М” села Новосілки Золочівського району Львівської області на 

курчат-бройлерах, починаючи з 1- до 45-добового віку. Утримували курчат 

на підлозі, за щільності посадки  12 курчат на 1 м
2
 підлоги, з вільним 

доступом до корму і води. Фронт годівлі становив 2,5, напування – 1,5 см.  

Технологічні параметри вирощування  бройлерів (температурний та 

світловий режим) були у відповідності до норм ОНТП-2005. Дослід 

проводили на 4 групах курчат-бройлерів по 100 голів у кожній за вище 

наведеною схемою: контрольній групі згодовували стандартний комбікорм 

(СК) згідно існуючих норм, рекомендованих для кросу РОСС – 308; 1 

дослідна група додатково до СК отримувала пробіотик БПС-44 (реєстраційне 

посвідчення № 2154-04-0254-06 від 24.11.2006 р.), виготовлений на основі 

виробничого штаму бактерій Bacillus subtilis ssp. subtilis 44-p, дозою 0,21 г/кг, 

2 дослідна група – 1 % дріжджів Saccharomyces cerеvisiae; 3 дослідна група 

курчат – 2 % дріжджів Saccharomyces cerеvisiae (табл.2.1).  

Таблиця 2.1 

Схема застосування досліджуваних препаратів 

Групи Назва препарату Схема застосування 

препарату 

Вік птиці 

(доби) 

Контрольна Не задавали 

препарати 

 4-43 

 

Дослідна 1 СК+БПС-44 Трьома курсами по 7 днів 

поспіль з 7-ми добовими 

переривами 

5–11 

21–27 

36–42 

Дослідна 2 СК+Saccharomyces 

cerevisiae 1% 

Постійно 4–43 

Дослідна 

3 

СК+Saccharomyces 

cerevisiae 2% 

Постійно 4–43 

 

Склад і поживність комбікорму для курчат-бройлерів наведена у 

Додатку Б.  
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Вакцинацію курчат проводили згідно схеми, наведеної у таблиці 2.2. 

 Таблиця 2.2 

Схема вакцинацій 

Вік, доби Вакцини  

Спосіб введення 

 

11 BRONHIKAL® I SPF (Хорватія) Випоювання 

13 ВІО-VAC La-Sota (Італія) Випоювання 

15 GUMBOKAL IM FORTE SPF 

(Хорватія) 

Випоювання 

 

Для проведення біохімічних та імунологічних досліджень у курчат 

після декапітації брали кров у різні вікові періоди: 11-, 27-, 34- і 41-добовому 

віці (по п’ять особин з кожної групи).  

У 41-добовому віці, після завершення досліду, курей-бройлерів усіх груп 

забивали і одержані від них зразки крові використовували у дослідженнях. 

Частину зразків крові, яку використовували для одержання плазми 

стабілізували гепарином, частину залишали без додавання антикоагулянту для 

одержання сироватки. За період досліду проводили облік продуктивності та 

збереженості поголів’я. 

Дослідження на птиці виконували із дотримання положеннь Конвенції 

Ради Європи від (04.08.1997) і постанови Кабінету Міністрів України від 24. 

08. 2002 №1256. Комісія з проведення біоетичної експертизи Інституту 

біології тварин НААН (протокол № 6  від 13.03. 2015 р.) постановила, що у 

процесі виконання дисертаційної роботи не було встановлено порушень 

вимог біоетичної експертизи. 

У крові курчат-бройлерів визначали:  

— у стабілізованій гепарином крові: кількість еритроцитів, лейкоцитів і 

співвідношення їх окремих форм, концентрацію гемоглобіну, колірний 

показник, кількість Т- і В-лімфоцитів і їх субпопуляцій, фагоцитарну 

активність псевдо еозинофілів; 
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— у гемолізатах еритроцитів: активність глутатіонпероксидази і 

супероксиддисмутази, вміст відновленого глутатіону;   

— у плазмі крові: вміст гідроперекисів ліпідів і ТБК-активних 

продуктів, вміст альдегідних і кетонових похідних оксидаційної модифікації 

протеїнів;  

— у сироватці крові: лізоцимну і бактерицидну активність, вміст 

циркулюючих імунних комплексів, загального протеїну, титри специфічних 

антитіл до вірусу інфекційної бурсальної хвороби; 

Для гістологічних досліджень забір тканин проводили після декапітації 

на 41-шу добу життя птиці. Розтин птиці проводили за методом Шора. При 

розтині відбирали шматочки органів імунної системи для гістологічного 

дослідження. Матеріал фіксували в 10% розчині нейтрального формаліну і 

рідини Буена. Гістозрізи виготовляли за допомогою санного мікротома, 

фарбували гематоксилін-еозином, метиловим-зеленим і піроніном G за 

Браше. У зразках відібраних тканин (тимус, клоакальна сумка) проводили 

гістологічні дослідження. Вказані показники у курчат-бройлерів визначали за 

наведеними нижче методиками. 

 

2.2. Основні методи досліджень 

 

Гематологічні методи досліджень. Матеріалом для досліджень 

слугувала стабілізована гепарином кров, плазма, еритроцити, лімфоцити та 

сироватка крові курчат-бройлерів. Лімфоцити виділяли зі стабілізованої 

крові у градієнті фікол-верографіну з відносною густиною 1,077 [181]. 

Градієнт густини фікол-верографіну готували шляхом додавання 9% розчину 

фіколу «Pharmacia» (Швеція) до 34% розчину верографіну «Спофа» (Чехія). 

Для одержання сироватки кров без антикоагулянта інкубували у термостаті 

при температурі 37
о
С.  
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Визначення кількості лейкоцитів та співвідношення окремих їх  

видів. Кількість лейкоцитів у крові підраховували з використанням реактиву 

Тюрка на сітці лічильної камери Горяєва [82]. У пробірку вносили 0,4 мл 3% 

розчину оцтової кислоти, пофарбовані метиленовою синькою (з підрахунку 1 

мл 1% водного розчину барвника на 100 мл оцтової кислоти) і 0,02 мл цільної 

крові за допомогою капілярної піпетки. Кількість лейкоцитів підраховували 

під мікроскопом, використовували збільшення (8 х, окуляр-10х) у 100 

великих квадратах (1600 малих). Розрахунок проводили за формулою: 

,
1600

204000 


а
Х  

де: 

Х ─ кількість лейкоцитів в 1 мл крові; 

А ─ кількість лейкоцитів, підрахованих у 100 великих квадратах; 

1600 ─ кількість малих квадратів; 

400 ─ розведення крові; 

400 ─ множник, що проводить результат до об’єму 1 мкл крові, коли 

об’єм складає 1:400 мкл. Підраховану кількість лейкоцитів у 100 великих 

квадратах множили на 50. 

Співвідношення окремих видів лейкоцитів визначали методом 

диференційного підрахунку шляхом візуальної мікроскопії під імерсійною 

системою фіксованих метанолом мазків, пофарбованих за Романовським-

Гімзе [82].  

Визначення кількості еритроцитів. Кількість еритроцитів 

підраховували у камері Горяєва загальноприйнятим методом [82]. Для 

підрахунку еритроцитів кров’ю заповнювали меланжер до мітки 0,5 і 

доводили фізіологічним розчином до мітки 101 (розведення у 200 разів). 

Після старанного перемішування 3-4 краплі видували на середню пластинку 

камери Горяєва біля краю покривного скла. Підрахунок числа еритроцитів 

проводили у 5 великих або 80 малих квадратах розміщених по діагоналі. 

Враховували еритроцити, які лежать у середині малого квадрату, а також на 
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лівій та верхній лініях. Число еритроцитів у 1 мкл крові вираховували за 

формулою: 

,
80

2004000 


а
X  

де: 

Х – кількість еритроцитів у 1 мкл крові; 

а – кількість еритроцитів у 80 малих квадратах; 

80 – кількість підрахованих малих квадратів; 

200 – ступінь розведення крові; 

4000 – множник, який приводить результат до об’єму 1 мкл крові. 

 

  Середній вміст гемоглобіну в одному еритроциті. Середній вміст 

гемоглобіну в одному еритроциті вказує на насичення еритроцита 

гемоглобіном [149]. Його значення є важливим для диференціації гіпохромної, 

гіпсохромної та нормохромної анемії. 

Показник вираховують за формулою: 

ВГЕ = гемоглобін (г/л): еритроцити (Т/л). 

Наприклад, вміст гемоглобіну складає 100 г/л, кількість еритроцитів 

дорівнює 5 Т/л, отже, 100 : 5 = 20 пг. 

Для переведення піктограм (пг) у одиниці СІ (фмоль) слід застосовувати 

коефіцієнт 0,0627, у стару систему (пг) коефіцієнт 16,11. 

Визначення колірного показника. Колірний показник — це 

насиченість еритроцитів [149]. 

Розрахунок колірного показника проводять за формулою: 

ДКЕСВГ

СКЕДВГ
КП




 , 

де: 

КП ― колірний показник; 

ДВГ ― кількість гемоглобіну у досліджуваної тварини, г/100мл, г/л; 
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СВГ ― середня кількість гемоглобіну в даного виду тварин, г/100мл, 

г/л; 

СКЕ ― середня кількість еритроцитів у даного виду тварин, млн/мкл, 

Т/л; 

ДКЕ ― загальна кількість еритроцитів у досліджуваної тварини, 

млн/мкл; Т/л. 

 

Біохімічні методи. Для визначення активності ГП, вмісту ТБК-

активних продуктів і ГПЛ — плазму відбирали після центрифугування 

стабілізованої антикоагулянтом крові. Еритроцити для визначення активності 

ензимів антиоксидантної системи (СОД, ГП) та вмісту ВГ промивали 

розчином натрію хлориду на фосфатному буфері і осаджували їх шляхом 

центрифугування. 

Визначення концентрації гемоглобіну. Концентрацію гемоглобіну 

проводили гемоглобіціанідним колориметричним методом за D. J. Drabkin 

[195]. У пробірку вносили 5 мл трансформуючого розчину та додавали 20 мкл 

цільної крові. Пробірку старанно перемішували та залишали при кімнатній 

температурі на 30 хвилин.  

Оптичну густину отриманого розчину визначали на спектрофотометрі 

при 540 нм проти трансформуючого розчину. Обчислення концентрації 

гемоглобіну проводили за формулою: 

,
44

251458,64540 


E
Hb

 

де: 

Е540 ─ оптична густина що досліджувався зразка; 

64,458 ─ мілімолярна маса гемоглобіну; 

251 ─ розведення крові; 

44 ─ мілімолярний коефіцієнт екстинції геміглобінціаніду. 
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Визначення вмісту загального протеїну. Вміст загального протеїну у 

сироватці крові визначали мікрометодом з використанням біуретового 

реактиву [243] при довжині хвилі 750  нм. В основі методу лежить 

розвиток фіолетового забарвлення при додаванні до розчину білку  лужного 

розчину Купруму. Інтенсивність забарвлення пропорційна до концентрації 

білку. 

 

Визначення вмісту білкових фракцій. Вміст білкових фракцій у 

сироватці крові визначали методом електрофорезу у 7,5 і 12,5% 

поліакриламідному гелі при додаванні додецилсульфату натрію (ДСН–

ПААГ) [158]. Ідентифікували білки за допомогою стандартного набору 

маркерних білків з відомою молекулярною масою (кДа): 94,6 (Cellulase), 66,2 

(BSA), 45,0 (Ovalbumin); 31,0 (Carbonic anhydrase), 21,5 (Trypsin inhibitor); 

14,4 (Lysozime). Після закінчення електрофорезу зону білків виявляли за 

допомогою барвника. Відносний вміст білкових фракцій визначали за 

допомогою аналізатора фореграм (АФ). 

 

Дослідження глутатіонпероксидазної активності в еритроцитах 

крові. Глутатіонпероксидазну (ЕС 1.11.1.9) активність визначали в 

еритроцитах крові за В. М. Моїним (1986). Методика визначення описана у 

довіднику за редакцією В. В. Влізла [82]. Мірою активності ензиму 

глутатіонпероксидази є швидкість окиснення глутатіону в присутності 

гідропероксиду третинного бутилу. Суть методу полягає у розвитку 

кольорової реакції з 5,5-дітіобіс-2-нітробензойною кислотою (ДТНБК) з 

утворенням кольорового продукту тіонітрофенільного аніону (ТНФА). 

Кількість останнього прямопропорційна кількості SH-груп, які прореагували 

з ДТНБК. 
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Для визначення глутатіонпероксидазної активності 0,1 мл гемолізату 

еритроцитів інкубували з 0,8 мл інкубаційного середовища, яке готували на 

0,1 М трис-HCl –– буфері (pH 8,5), що містить 6 мМ ЕДТА і 12 мМ NaN3, 

4.8 мМ GSH. Після 10 хвилин інкубації при 37° С на водяній бані, додавали 

0,07 мл 20 мМ розчину гідроперекису третинного бутилу та інкубували 

5 хвилин.  

Реакцію зупиняли додаванням 0,4 мл 10% розчину трихлороцтової 

кислоти. Проби центрифугували 10 хвилин при 7 тис. об/хв. для видалення 

осаджених білків. До 0,1 мл супернатанту вносили 5 мл  трис-HCl буферу і 

додавали 0,1 мл реактиву Елмана. Через 5 хв визначали оптичну густину 

проб на спектрофотометрі (СФ-46) при 412 нм  в 1 см кюветі проти Н2О. 

Глутатіонпероксидазну активність виражали в нмоль GSH/мг білка за 

1 хвилину. 

Дослідження концентрації відновленого глутатіону. Визначення 

вмісту відновленого глутатіону в гемолізаті еритроцитів проводили за 

методом Є. Батлера (1963), описаного у довіднику [82].   

Реактиви: осаджуючий реактив (льодяна метафосфорна кислота –– 6,68 

г; хлористий натрій –– 120,0 г; дистильована вода –– до 400 мл); 0,3 М 

розчин Na2HРО4 у дистильованій воді; реактив Елмана (0,04% розчин 5,5–

дітіобіс–2–нітробензойної кислоти в 1% розчині 3–заміщеного цитрату 

натрію). 

І етап. Дослідний зразок: гемолізат еритроцитів (1:10), осаджуючий 

реактив –– 3 мл. Контрольний зразок: осаджуючий реактив –– 3 мл, 

дистильована вода –– 3 мл; витримували 5 хвилин при кімнатній 

температурі, потім центрифугували при 3500 об/хв, після чого 

відфільтровували надосадову рідину (отримують безбілковий фільтрат–

центрифугат). 

ІІ етап. Дослідний зразок: центрифугат –– 2 мл; 0,3 М розчин Na2HРО4 
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 –– 8 мл, реактив Елмана –– 0,1 мл. Контрольний зразок: 0,3 М розчин 

Nа2НРО4 –– 8 мл, реактив Елмана –– 0,1 мл. Через 5 хвилин досліджували 

дослідний і контрольний зразки при довжині хвилі 412 нм. Розрахунок 

кількості відновленого глутатіону в еритроцитах проводили за допомогою 

калібрувальної кривої і виражали в мкмоль/мл. 

Визначення супероксиддисмутазної активності (ЕС 1.15.1.1) 

визначали за методикою Є. Є. Дубініною зі співавт. (1983), описаною у 

довіднику [82]. Розведення крові : 0,1 мл крові + 0,90 мл H2O 0,1 мл реактиву 

(а) довести до 10 мл дистильованою водою 0,001 мл крові ― 10 мл H2O (це 

на 200 проб) 

Хід визначення: 0,1 мл кверцетину додавали у момент вимірювання, дуже 

швидко перемішували і знімали показники СФ. Таким чином буде отримано 

значення екстинції у нульовий момент часу (Е0ꞌ). Через 20 хв вимірювали 

повторно для отримання значення Е20 ꞌ  «0» виставляємо по контролю без 

кварцетину. 

АСОД = (Д1- Д2/ Д1·100%) · 29,49 Од·окт/ мг·хв,  

де: 

Д1 = Ек0 – Ек20;  

Д2 = Ед0 – Ед20, де 

Д1― зміна оптичної густини за 20 хв в контролі 

Д2― зміна оптичної густини за 20 хв у досліді 

 

Дослідження гідроперекисів ліпідів. Метод  базується на 

спектрофотометричному вимірюванні оптичної густини продуктів реакції з 

тіоціанатом амонію, сіллю Мора і соляною кислотою, після попередньої 

екстракції ліпідів досліджуваних проб етанолом (спирт – плазма –– 13:1) [82]. 

Для цього брали 0,2 мл плазми, яка містила 0,5 мг/мл оксалату натрію в 

0,05 М тріс-НCl буферному розчині pH 7,4, поміщали у центрифужну 

пробірку, додавали 2,8 мл етанолу і 0,05 мл 50 %-ного розчину 
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трихлороцтової кислоти. Утворений білковий осад відділяли 

центрифугуванням протягом 10 хвилин при 3000 об/хв. Одержаний 

супернатант являє собою етанольний екстракт ліпідів. Його використовували 

як об’єкт для визначення вмісту гідроперекисів ліпідів. 

У супернатанті визначали вміст гідроперекисів шляхом додавання до 

нього етанолу, концентрованої соляної кислоти, 1 %-ного розчину солі Мора 

і 20%-ного розчину тіоціанату амонію. Вимірювання оптичної густини 

проводили протягом 10 хвилин після додавання тіоціанату амонію на 

спектрофотометрі «Spekol 220» при довжині хвилі 480 нм. 

Дослідження ТБК-активних продуктів. Концентрацію ТБК-активних 

продуктів у плазмі крові визначали за методикою, описаною у довіднику 

[82]. В основі методу лежить реакція між ТБК-активними продуктами і 

тіобарбітуровою кислотою, що за умов високої температури і кислих значень 

рН, веде до утворення триметилового комплексу. Останній містить одну 

молекулу ТБК-активних продуктів і дві молекули ТБК. У ході визначення до 

0,5 мл плазми крові додавали 5,0 мл 20%-ний розчин фосфорновольфрамової 

кислоти, пробірки щільно закривали і витримували на холоді 15 хвилин, 

після чого центрифугували при 3000 об./хв. протягом 15 хвилин.  

Надосадову рідину зливали, до осаду додавали 1,0 мл 0,8%-ного 

розчину тіобарбітурової кислоти, після чого проводили інкубацію протягом 

однієї години на водяній бані при температурі 100° С. За цих умов малоновий 

діальдегід реагує з тіобарбітуровою кислотою з утворенням триметилового 

кольорового комплексу.  

Після цього пробірки охолоджували і центрифугували протягом 10 

хвилин при 5000 об/хв. Оптичну густину вимірювали спектрофотометрично 

при довжині хвилі 535 і 580 нм. Дворазове вимірювання оптичної густини 

дозволяє виключити поглинання забарвлених комплексів тіобарбітурової 

кислоти з речовинами неліпідної природи. Концентрацію ТБК-активних 
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продуктів визначали використовуючи коефіцієнт молярної екстинції 0,156 

мкМ/ см і виражали її в нмоль/мл (або од.). 

 

Визначення вмісту молекул середньої маси [82]. Метод полягає у 

виділенні кислоторозчинної фракції молекул середньої маси з наступною 

детекцією десятикратно розведеної надосадової рідини при довжинах хвиль 

254 та 280 нм. 

Вміст альдегідних і кетонових похідних окисної модифікації 

протеїнів [82]. Рівень інтенсивності окисної деструкції протеїнів оцінювали 

за реакцією одержаних карбонільних похідних амінокислотної реакції з 

динітрофенілгідразином, як описано у Levine et al. (1990). Вміст карбонілів 

розраховували за вимірюванням оптичного поглинання при 370 нм та 430 нм 

з урахуванням коефіцієнту поглинання 22000 М
-1

 см
-1

. Карбонільні групи 

визначали спектрофотометрично за різницею поглинання при 370 нм 

(альдегідні похідні, OMP370) та 430 нм (кетонові похідні, OMP430). У ході 

визначення після додавання до 0,1 мл сироватки 0,9 мл ТХО і 1 мл 2,4 

динітрофенілгідразину проводили інкубацію при кімнатній температурі і 

центрифугували 45 хв при 3000 об/хв. Далі суміш промивали сумішшю 

етанол-ацетат 3 рази. Після додавання сечовини і нагрівання 5 хв на киплячій 

водяній бані проводили вимірювання при вказаних довжинах хвилі. 

Концентрацію альдегідних і кетонових похідних окисної модифікації 

протеїнів виражали в нмоль/мг білка. 

 

Імунологічні методи 

 

Визначення кількості Т- і В-лімфоцитів та їх субпопуляцій у крові 

птахів. Визначення кількості Т-лімфоцитів проводили за методом 

«розеткоутворення», описаним у довіднику [82]. Характерною ознакою Т-

лімфоцитів є поверхневі рецептори для чужорідних еритроцитів, а В-
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лімфоцити на клітинних мембранах містять рецептори для Fc-фрагмента та 

третього компонента комплементу (Сз). Визначення цих функціональних 

структур і покладено в основу методів дослідження кількості Т- і В-клітин у 

крові. 

Визначення кількості Т-лімфоцитів у птахів проводять за допомогою 

методу спонтанного резеткоутворення з еритроцитами барана (Е-РУК). 

Принцип полягає в тому, що при відповідних умовах чужорідні еритроцити 

барана приєднуються до лімфоцитів і утворюють так звані розетки, де в 

центрі знаходиться лімфоцит, а по периферії еритроцити.  

Хід визначення: Готували градієнт густини фікол-верографіну. У 

мірний циліндр відважували 9,5 г фіколу, розчиняли його теплою 

дистильованою водою в кількості 100 мл, додавали 20 мл верографіну 60 % 

концентрації. Відносну густину вимірювали за допомогою ареометра (1,077). 

У якості маркерів для приготування індикаторної системи 

використовували еритроцити барана, які отримували з цільної 

дефібринованої крові, відмивали фізіологічним розчином шляхом 

центрифугування при 1000 об/хв протягом 10 хвилин. З осаду еритроцитів 

готували 0,5 % завись еритроцитів барана для загальних Т-лімфоцитів і 0,1 % 

завись еритроцитів - для активних Т-лімфоцитів. 

Мононуклеарну фракцію виділяли з гепаринізованої крові птахів. Кров 

розводили забуференим фізрощином ЗФР (рН 7,3) у співвідношенні 1:3.  

Визначення відносної кількості Т-загальних лімфоцитів (ТЕ-РУЛ) 

проводили за допомогою методу спонтанного розеткоутворення з 

еритроцитами барана. Мікроскопію мазків проводили під імерсією при 

збільшенні 90 х 7. За Т-розеткоутворюючі лімфоцити приймали клітини, які 

приєднали до себе не менше трьох еритроцитів барана. При цьому розрізняли 

їх за кількістю приєднаних еритроцитів: нульові які не приєднали 

еритроцити, малодиференційовані, які приєднали від 3 до 5 еритроцитів 
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барана, середньої авідності, які приєднали від 6 до 10, а більше 10 

еритроцитів барана високодиференційовані лімфоцити. 

Метод визначення кількості активних Т-лімфоцитів (ТА-РУЛ) дозволяє 

виявити високоафінні рецептори до еритроцитів барана, які активно 

з’єднуються з ними без додаткової стимуляції. 

Метод визначення теофілінрезистентних Т-хелперів ґрунтується на 

тому, що ці клітини несуть на своїй поверхні рецептори до імуноглобулінів 

класу М, а Т-супресори – до імуноглобулінів G. Хелперними вважають 

лімфоцити, які здатні формувати розетки після їх інкубації з теофіліном – це 

теофілінрезистентні клітини. Число Т-клітин з супресорною активністю (Тs-

РУЛ) вираховували шляхом віднімання загального числа теофілін-

резистентних Т-клітин від загальної кількості Т-лімфоцитів. 

Дослідження відносної кількості В-лімфоцитів. Метод ідентифікації 

В-лімфоцитів грунтується на наявності в них мембранних імуноглобулінових 

рецепторів, що забезпечує приєднання до В-лімфоцитів індикаторних клітин, 

котрі на своїй поверхні містять комплемент-антиген-комплекс (ЕАС-РУЛ). У 

якості індикаторних клітин використовували еритроцити барана, 

сенсибілізовані антитілами і комплементом. Для приготування комплемент-

антиген-комплексу використовували готову рідку гемолітичну сироватку 

(титр 1:1200) та готовий сухий комплемент морської свинки. 

З метою отримання ЕАС-розеток на В-лімфоцитах, до 0,1 мл чистої 

суспензії лімфоцитів додавали 0,1 мл 1 % суміші еритроцитів барана, котрі 

містять на своїй поверхні комплекс імуноглобулін антитіло-комплемент. 

Суміш інкубували у термостаті протягом 7 хвилин при температурі 37 
о
С, 

центрифугували при 1000 об/хв і ставили у холодильник на одну годину, 

після чого фіксували 0,3% розчином глютарового альдегіду. Зупиняли 

фіксацію додаванням 0,4 мл дистильованої води, потім центрифугували 5 

хвилин при 1000 об/хв, відбирали надосад, осад ресуспендували і робили 

мазок на предметному склі. Мікроскопію мазків проводили аналогічно. 
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Визначення активності лізоциму нефелометричним методом [82]. З 

добової культури Mycrococcus Lysodeikticus (штам ВКМ-109) вирощеної на 

скошеному агарі готували наважку на фосфатному буфері (рH 7,2―7,4), яку 

стандартизували на ФЕКу при використанні зеленого світлофільтра в 

кюветах з робочою довжиною 3 мм (довжина хвилі =540 нм). При 

нефелометрії вихідної зависі світлопроникнення повинно становити 20 % 

(0,46―0,50 од.опт. густини). До 1,47 мл приготовленого мікробного змиву 

культури Mycrococcus Lysodeikticus додавали 0,03 мл досліджуваної 

сироватки крові, пробірку струшують і витримують в термостаті за 

температури 37
0
 С, впродовж години. Після повторного струшування 

проводять нефелометрію. Показники реєструють по шкалі 

світлопроникнення правого барабану. Відсоток активності лізоциму 

визначають по числових показниках. Для цього відсоток світлопроникнення 

вихідної мікробної зависі (20 %) вираховують з відсотка світлопроникнення 

наважки, що досліджувалась. 

 

Визначення бактерицидної активності сироватки крові. 

Бактерицидну активність сироватки крові оцінювали фотонефелометричним 

кюветним методом за Ю. М. Марковим (1968), описаним у довіднику [82]. У 

якості тест-мікробу використовували слабо патогенний штам кишкової 

палички  E. сolli. Спочатку готували добову бульйонну культуру E. сolli. Для 

цього з добової агарової культури даного тест-мікробу бактерії змивали 

стерильним фізіологічним розчином, отриманий змив стандартизували за 

оптичним стандартом до 2 млрд. мікробних тіл в 1 мл. Після чого робили 

посів бактеріологічною  петлею на м’ясо-пептонний бульйон (МП). Після 

посіву пробірки поміщали в термостат при температурі 37-38ºС на 24 години. 

У якості поживного середовища при визначенні  бактерицидної 

активності крові використовували бульйон Хоттінгера, що містив 200  мг% 
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амінного азоту. Досліджувані сироватки зберігали при температурі 2-4ºС і 

досліджували  не пізніше 20-24 годин після взяття крові. 

При дослідженні бактерицидної сироватки в стерильні кювети з 

робочою довжиною 10 мм заливали по 4,5 мл бульйону Хоттінгера і 

додавали по 0,5 мл досліджуваної сироватки крові (дослідна кювета). У 

кожну дослідну кювету вносили по одній бактеріологічній петлі добової 

бульйонної культури E. сolli. У контрольні кювети  вносили ті ж компоненти,  

що і у дослідні, але замість сироватки додавали 0,5 мл фізіологічного 

розчину. Оптичну густину  середовища в дослідних і контрольних кюветах 

визначали за допомогою ФЕК-56. Після цього пробірки поміщали в 

термостат при температурі 37º С.  Повторне визначення оптичної густини 

проводили через 3, 5, 7, 9, 12 та 24 години. На основі даних оптичної густини 

вмісту дослідних і контрольних  кювет визначали динаміку бактерицидної 

активності сироватки крові,  відповідно вказаним проміжкам часу, а також 

повний бактерицидний ефект, що виражається одним значенням –– 

середньою напруженістю бактерицидної активності (НБА). 

Розрахунки робили наступним чином. Спочатку за формулою 

визначали бактерицидну активність сироватки крові через прийняті 

проміжки часу: 

А=100 ––   Д дослід через t год –– Д дослід t0      · 100   

                            Д контроль через t год –– Д контроль t0 

де, 

А –– бактерицидна активність в %; 

Д –– дослідна густина; 

 t –– час експозиції кювет в термостаті в годинах. 

Потім визначали середню напруженість бактерицидної активності 

(НБА) за формулою: 

Середня НБА = Аn  · Тn  = А1Т1 + А2Т2 + А3Т3......Аn Тn            

                                 Тn       =       Т1 + Т2 + Т3 +           Тn 
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де, середня НБА –– середня напруженість бактерицидної активності 

сироватки крові (в %); 

Т1, Т2, Т3... Тn –– тривалість термостатування в годинах. 

Визначення фагоцитарної активності псевдоеозинофілів крові [82]. 

Гепаринізовану кров вносять у пробірки в кількості 0,2 мл і мікропіпеткою 

додають, стандартизований до 2 млрд/мл завис добової культури E. Coli, 

штаму ВКМ-125. Вміст пробірок добре взбовтують і ставлять на водяну баню 

при температурі 37
0
 С на 30 хв. Потім готують на предметних скельцях 

мазки, висушують, фіксують і фарбують за Романовським-Гімза. У кожному 

мазку підраховують 100 псевдоеозинофілів. В якості показників фагоцитозу 

визначають фагоцитарну активність (ФА) за кількістю активних лейкоцитів з 

100 підрахованих (%). Фагоцитарний індекс (ФІ) за кількістю фагоцитованих 

мікробних тіл, яка припадає на один активний псевдоеозинофіл і 

характеризує поглинаючу здатність фагоцитів та фагоцитарне число 

(кількість фагоцитованих мікробних тіл на 100 підрахованих 

псевдоеозинофілів). 

Вираховували фагоцитарне число (ФЧ) і фагоцитарний індекс (ФІ) за 

формулами: 

  ФІ= к-сть фагоцитованих мікроорганізмів / ФА; 

  ФЧ= к-сть фагоцитованих мікроорганізмів / 100. 

 

Визначення вмісту циркулюючих імунних комплексів (ЦІК) у 

сироватці крові [82]. Цей метод ґрунтується на преципітації великих 

глобулярних імунних комплексів, що знаходяться у сироватці крові 

високомолекулярним поліетиленгліколем (ПЕГ) з молекулярною масою 

6000 Да. Готуємо 2 пробірки: дослідну і контрольну. В контрольну вносять 

0,3 мл боратного буферу (ББ) і 0,15 мл досліджуваної сироватки, ретельно 

перемішуємо вміст пробірки і по 0,22 мл. Сюди ж, у дослідну пробірку, 

додаємо 2 мл поліетиленгліколю. Ретельно перемішуємо, інкубуємо 
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протягом 1 год. При кімнатній температурі і фотометруємо. Вираховуємо 

різницю показників оптичної густини (ОГ) і результат перемножуємо на 1000 

та одержуємо вміст імунних комплексів у 100 мл сироватки крові.  

 

Дослідження титрів специфічних антитіл методом ІФА. Принцип 

методу заснований на здатності антитіл пов'язувати відповідні антигени, 

утворюючи комплекси «антиген-антитіло», які потім після обробки іншими 

реагентами набувають видиму оком забарвлення. Інтенсивність останньої 

(оптичну щільність) визначає прилад – спектрофотометр. Значення оптичної 

щільності прямо пропорційно кількості антитіл в сироватці крові, що потім 

перераховується в титр. Набір ELISA призначений для кількісного 

визначення антитіл (АТ) до захворювань в сироватці крові. Мікропланшети 

завчасно покриваються інактивованим антигеном захворювання (АТ). Зразки 

сироватки крові птиці розводять і добавляються в лунки планшета (плашки), 

де антитіла проти захворюваня зв'язуються і утворюють комплекс антиген-

антитіло (АГ – АТ). Неспецифічні антитіла та інші білки сироватки потім 

відмиваються. Після цього в лунку добавляється IgG до антитіл птиці 

зазначені ферментом лужна фосфатаза (ЛФ). Вони в свою чергу, з’єднуються 

з антитілами курчат, які утворюють комплекс з антигеном. Подальшим 

промиванням видаляють не відреагувавший кон’югат і додають субстрат у 

форми pHФФ хромогена. Поява жовтого забарвлення свідчить про наявність 

АТ до захворювання, а інтенсивність її прямо пропорційна до кількості 

зразків. 

 

Гістологічні дослідження 

 

Гістологічні дослідження. У тварин після забою брали фрагменти 

органів: тимус і клоакальну сумку та занурювали їх у 10% розчин 

нейтрального формаліну  на 2 доби. Після промивання під протічною водою 

впродовж 24 год проводили поступову дегідратацію фрагментів у висхідному 
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ряді етилового спирту збільшуючи концентрацію кожного на 10 % 

починаючи з 70% спирту. Фрагменти витримували протягом однієї доби у 

кожному спирті. Після двох порцій абсолютного спирту  фрагменти 

переносили у суміш абсолютного спирту та ксилолу 1:1, потім у дві порції 

чистого ксилолу. Експозиція по 2 год у кожному реактиві. З ксилолу матеріал 

переносили   у суміш ксилолу та парафіну 1:1 на 2 год за температури 37 . 

Просвітлені фрагменти уміщували у дві порції парафіну за температури 

56 з експозицією по одній годині у кожній порції. Просочені парафіном 

фрагменти теплим пінцетом переносили у форми попередньо їх 

орієнтувавши у просторі та заливали свіжою порцією теплим  парафіну з 

наступним охолодженням. Сформовані блоки монтували у тримач блоків та 

отримували парафінові зрізи за допомогою санного мікротому МС-2. Зрізи 

розправляли у теплій дистильованій воді та монтували на чисті предметні 

стекла. Стекла з гістологічними зрізами висушували в термостаті при 

температурі 37  одну добу, після висушування зрізи депарафінізували у 

двох порціях ксилолу по 5 хв у кожній, проводили через несхідний ряд 

спиртів до дистильованої води та фарбували гаматоксиліном Ерніха 

впродовж двох хвилин, промивали у протічній воді 5 хв фарбували 1% 

розчином еозину – 1хв, проводили через висхідний ряд спиртів, витримували 

у 2 порціях ксилолу по 5 хв у кожному та заключали у синтетичний бальзам. 

Отримані гістологічні препарати досліджували з використанням світло-

оптичного мікроскопу Leica DM2500  фотореєстрацію здійснювали з 

використанням цифрової камери Leica DFC 450C з відповідним програмним 

забезпеченням [121].   

Фрагменти органів фіксували в рідині Карнуа, після фіксації 

переносили в абсолютний етиловий спирт, через ксилол переносили у 

парафін ,  з наступною заливкою у парафінові блоки. З парафінових блоків 

отримували за допомогою санного мікротона МС-2 парафінові зрізи 

товщиною 7 мікрон.  Отримані зрізи розправляли  у теплій дистильованій 

воді з наступним монтуванням на предметні стекла. Зрізи висушували в 
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термостаті протягом  доби за температури 37 . Після депарафінізації у двох 

порціях ксилолу по 5 хв у кожному зрізи через спирти доводили 

дистильованою  водою  та занурювали на 10 хв у розчин піроніну та 

метилово зелений з рн 4,8. Після фарбування зрізи переносили на декілька 

секунд в абсолютний ацетон, потім суміш ацетону та кселолу просвітлювали 

у двох порціях ксилола та заключали у сентитичний  бальзам [68, 96].  

Одержані цифрові дані опрацьовували статистично з 

використанням програмного пакету Microsoft Excel для персональних 

комп’ютерів, за допомогою загальноприйнятих методів варіаційної 

статистики з оцінкою середнього (М), його похибки (m) достовірність 

змін встановлювали за t-критерієм Стьюдента. Різниці вважали 

вірогідними * –р<0,05; **–р<0,01; ***р–<0,001. 
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РОЗДІЛ 3 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 Клінічний стан курчат-бройлерів.  Під час проведення досліду 

передусім звертали увагу на клінічний стан курчат-бройлерів. В дослідні 

групи відбирали 2-добових курчат-бройлерів, маса тіла яких складала 65±7 г, 

пір’яний покрив  без забруднень, добре прилягав до тіла, гладкий та 

рівномірний.  Шкіра голови, борідок, гребеня, ніг відповідного кольору, 

еластична, без пошкоджень та наростів. Слизові оболонки цілісні, достатньо 

зволожені, природного кольору, без набряків та відкладень. Фізіологічні 

показники температури тіла, частоти дихання та серцебиття в межах 

референтних показників. Температура тіла складала 41–42°С, частота 

дихання 22–25 дихальних рухів/хв., серцебиття – 140–170 уд./хв. Візуальні 

спостереження за поведінкою птиці впродовж досліду показали, що вибрані 

особини були активні, із швидкою реакцією. 

 Отже, відібрані для дослідів курчата-бройлери були клінічно здорові, 

що дало підставу об’єктивно оцінювати результати отримані в 

експериментах. 

 

3.1. Вікова динаміка морфологічних та біохімічних показників 

крові курчат-бройлерів за дії препарату БПС-44 та 1 і 2 % дріжджів 

Saccharomyces cerevisiae 

 

3.1.1. Вікова динаміка  біохімічних показників крові курчат-

бройлерів за дії пробіотичних препаратів. При оцінці функціонального 

стану організму курчат-бройлерів упродовж періоду їх вирощування та за 

умов застосування пробіотичних препаратів на тлі індукції специфічної 

несприйнятливості важливе значення має дослідження біохімічних та 

імунологічних показників крові.  
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Проведені дослідження показали (табл. 3.1), що у віковій динаміці 

курчат-бройлерів контрольної групи привертає увагу зростання у крові 

кількості еритроцитів, водночас середній вміст гемоглобіну в одному 

еритроциті (СВГЕ) та колірний показник — зменшуються, що вочевидь 

зумовлено фізіологічними змінами в організмі птиці у процесі її росту і 

розвитку. Ці зміни були виражені більшою мірою до кінця експерименту, де 

різниці порівняно до контролю виявилися вірогідними.   

Таблиця 3.1 

Гематологічний профіль досліджуваних курчат-бройлерів (М±m, n=5) 

Показники Групи курчат 

Вік 

птиці, 

доби 

К Д1 Д2 Д3 

Еритроцити, 

Т/л 

27 3,0±0,17 3,7±0,14* 4,0±0,22** 3,3±0,27 

34 3,4±0,16 3,3±0,20 3,1±0,17 3,2±0,27 

41 4,4±0,15### 4,5±0,27 4,4±0,19 4,3±0,14 

Гемоглобін, 

г/л 

27 94,6±0,93 96,9±1,19 99,4±1,34* 97,3±1,60 

34 90,6±0,83# 110,7±1,57*** 97,7±3,86 101,9±3,07** 

41 96,5±1,56 100,7±1,58 100,3±0,87 100,4±3,74 

СВГЕ, 

1·10
-12

 

 

27 32,4±2,00 27,4±1,84 24,6±0,67** 30,9±3,02 

34 27,2±1,35 34,2±2,00* 32,1±1,87 32,7±2,69 

41 22,2±0,83## 22,9±1,47 23,2±0,85 23,5±1,20 

КПК 

 

27 1,7±0,09 1,4±0,07 1,3±0,06* 1,5±0,15 

34 1,4±0,09 1,7±0,10* 1,6±0,09 1,6±0,14 

41 1,1±0,04## 1,1±0,08 1,2±0,05 1,2±0,06 

Примітка. В цій і наступних таблицях:* – статистично вірогідні різниці між 

досліджуваними показниками у курчат дослідних груп, порівняно до контрольної; * – 

р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001; 
#
 –  вірогідні різниці між досліджуваними показниками 

у курчат контрольної групи, порівняно до початкового періоду досліджень 
#
 – р<0,05; 

##
 – 

р<0,01; 
###

– р<0,001.  
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Концентрація гемоглобіну у крові курчат-бройлерів контрольної групи 

з віком мала тенденцію до зниження у 34-добовому і зростання у 41-

добовому віці, що свідчить про різнонаправлені зміни цього показника. 

З даних таблиці 3.1 бачимо, що застосування досліджуваних препаратів 

у складі добавки до комбікорму спричиняло збільшення кількості  

еритроцитів у крові курчат-бройлерів усіх дослідних груп стосовно 

контрольної у 27-добовому віці (табл. 3.1). При цьому у вказаний період 

досліджень кількість  еритроцитів у крові курчат-бройлерів першої і другої 

дослідних груп була відповідно на 22,3 (р<0,05) і 34,5 % (р<0,01) більша, ніж 

у контролі. Подібні зміни виявлено при дослідженні концентрації 

гемоглобіну. Зокрема, у вказаний період досліджень зафіксовано вірогідно 

більшу концентрацію гемоглобіну у крові курчат, яким застосовували 1 % 

дріжджів Saccharomyces cerеvisiae. При цьому у курчат  першої і третьої 

дослідних груп у 34-добовому віці вміст  гемоглобіну у крові був відповідно 

на 22,2 (р<0,001) і 12,4 % (р<0,01) більший, ніж у контролі.  

У клінічній практиці для оцінки співвідношення еритроцитів і 

насичення їх гемоглобіном прийнято визначати індекси червоної крові. 

Дослідження показали, що застосовувані пробіотичні препарати спричинили 

тенденцію до збільшення середнього вмісту гемоглобіну в одному 

еритроциті та величини колірного  показника у курчат-бройлерів дослідних 

груп стосовно контролю у 34-  і 41-добовому віці. Разом з цим різниці за 

вказаними показниками виявилися вірогідними у крові курчат першої 

дослідної групи, яким застосовували препарат БПС-44.  Водночас необхідно 

зауважити, що у крові курчат дослідних груп у 27-добовому віці  середній 

вміст гемоглобіну в одному еритроциті та колірний  показник були меншими, 

ніж у контролі.  При цьому у курчат, яким застосовували  1 % дріжджів 

Saccharomyces cerеvisiae різниці виявилися вірогідними.  

Таким чином, результати проведених досліджень свідчать про 

стимулювальний вплив досліджуваних пробіотичних препаратів на 

газотранспортну функцію крові у курчат-бройлерів.  
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Обмін протеїну в організмі є інтегруючою ланкою, відповідальною за 

гомеостаз, оскільки внутрішньоклітинна відповідь на дію екзогенних 

чинників здійснюється за участю протеїнів [86]. Вміст загального протеїну і 

співвідношення його фракцій у сироватці крові характеризують ступінь 

реактивності, дозволяють оцінити стан обміну протеїнів і рівень їх синтезу в 

організмі [86, 87].  

З наведених у таблиці 3.2 даних бачимо, що з віком вміст загального 

протеїну у сироватці крові курчат контрольної групи поступово 

збільшувався. Це може бути пов’язано зі збільшенням активності процесів 

росту та транспортної функції крові. При цьому необхідно зауважити, що в 

усі періоди досліджень вміст загального протеїну у крові курчат дослідних 

груп був більший, ніж у контрольній. Різниці виявилися вірогідними у курчат 

третьої дослідної групи в усі періоди досліджень, а у курчат групи Д1 в 11-

добовому віці (р<0,05) та Д2 у 27-ми і 41-добовому віці (р<0,05). Результати 

цих досліджень свідчать про стимулювальний вплив препарату БПС-44 і, 

особливо, 2 % дріжджів Saccharomyces cerеvisiae на білоксинтезувальну 

функцію печінки курчат-бройлерів дослідних груп.  

Електрофоретичні дослідження білків сироватки крові показали, що у 

курчат-бройлерів контрольної групи з віком кількість альбумінової, - і -

глобулінової фракцій зменшується, а  -глобулінової – зростає. З отриманих 

даних можна зробити висновок, що з віком відбувається заміщення 

низькомолекулярних білків сироватки крові на високомолекулярні.  

Застосування у складі комбікорму досліджуваних препаратів викликало 

зміни у співвідношенні білкових фракцій сироватки крові  курчат-бройлерів. 

Зокрема,  як бачимо з даних табл.3.2,  вміст  альбумінової, - і -глобулінової 

фракцій у сироватці крові курчат усіх дослідних груп в 11-добовому віці 

менший, а  -глобулінової  – більший, ніж у контрольній.  
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Таблиця 3.2 

Вміст загального протеїну та співвідношення його фракцій у крові курчат-

бройлерів (M±m; n=5) 

Показники Групи Вік птиці, доби 

11 27 34 41 

 

Протеїну 

К 44,4±0,92 45,6±1,06 48,2±0,86# 50,2±0,98## 

Д1 49,3±1,79* 47,8±1,32 49,1±0,91 51,3±0,81 

Д2 47,9±2,03 49,5±0,94* 50,8±1,13 53,5±0,79* 

Д3 49,6±2,05* 50,3±1,27* 53,1±1,04** 55,6±1,03** 

 

Альбумі 

нів 

К 41,9±0,92 39,8±0,83 38,6±0,28## 40,9±0,59 

Д1 38,2±1,0* 39,5±0,57 40,0±0,47* 38,5±0,71* 

Д2 40,9±0,92 39,6±0,43 38,6±0,70 38,6±0,77* 

Д3 38,2±0,84* 38,6±0,92 38,4±0,57 40,6±0,68 

 

α-глобулі 

ну 

К 19,7±0,69 19,2±0,34 17,04±0,23# 16,5±0,39## 

Д1 18,3±0,92 18,6±0,33 18,7±0,46* 18,3±0,26** 

Д2 16,6±0,30** 18,7±0,44 18,3±0,75 18,9±0,66* 

Д3 18,2±0,85 19,3±0,36 18,9±0,77 18,0±0,67 

 

β-глобулі 

ну 

К 14,5±0,78 13,1±0,37 11,2±0,25## 11,8±0,78# 

Д1 12,9±0,58 12,0±0,17* 12,4±0,58 11,9±0,39 

Д2 12,4±1,10 12,6±0,25 10,5±0,14* 12,9±0,47 

Д3 11,4±0,39** 11,9±0,37* 11,6±0,59 12,1±0,45 

 

γ-глобулі 

ну 

К 23,9±2,05 27,9±0,93 32,8±0,45## 30,7±0,83# 

Д1 30,6±1,84* 30,0±0,93 28,6±0,95** 31,3±0,92 

Д2 29,8±2,19 28,8±0,76 33,1±1,31 29,7±1,09 

Д3 32,3±0,29** 30,2±1,12 31,1±1,53 29,3±1,25 

 

Ці зміни були виражені більшою мірою у сироватці крові курчат, яким 

застосовували  препарат БПС-44 і 2 % дріжджі Saccharomyces cerеvisiae де 

різниці стосовно контролю були вірогідними. Зокрема, звертає на себе увагу 
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виявлені нами різниці відносно -глобулінової  фракції білків. Так, у крові 

курчат 1-, 2- і 3-ої дослідних груп кількість -глобулінової  фракції білків 

була відповідно на 6,7 (р<0,05), 5,9 і 8,4 % (р<0,01) більша, ніж у контролі. Ці 

дані є досить цікавими з огляду на те, що білки сироватки крові відіграють 

особливо важливу роль в імунних процесах організму, оскільки гамма-

глобуліни є носіями більшості імунних тіл. З віком  зміни у співвідношенні 

фракційного складу білків сироватки крові курчат дослідних груп стосовно 

контрольної були подібні проте виражені меншою мірою. Разом з цим 

необхідно зазначити, що у курчат першої і другої дослідних груп у 41-

добовому віці у сироватці крові зафіксовано вірогідно меншу кількість 

альбумінів і більшу -глобулінів.  

Таким чином результати проведених досліджень свідчать про те, що 

застосування курчатам дослідних груп пробіотичних препаратів  проявляє 

стимулювальний вплив на процеси біосинтезу протеїну та імунну функцію в 

організмі курчат у процесі їх вирощування, Ці зміни були виражені більшою 

мірою у сироватці крові курчат, яким застосовували  препарат БПС-44 і 2 % 

дріжджі Saccharomyces cerеvisiae. 

Ступінь ендогенної інтоксикації в організмі курчат упродовж періоду 

їх вирощування оцінювали за вмістом у сироватці крові молекул середньої 

маси (МСМ). При дослідженні вмісту МСМ у крові курчат виявлено їх 

зростання (р<0,01) у бройлерів, яким застосовували 2 % дріжджів 

Saccharomyces cerеvisiae у 34- і 41-добовому віці порівняно до аналогічних 

показників у курчат контрольної групи.  При цьому необхідно зауважити, що 

вміст МСМ у сироватці крові курчат другої дослідної групи, яким 

застосовували 1 % дріжджів Saccharomyces cerеvisiae у всі періоди залишався 

на рівні контрольної. Застосування курчатам першої дослідної групи  

препарату БПС-44 спричинило тенденцію до зростання вмісту МСМ у 

сироватці крові.  

Таким чином результати досліджень свідчать, що застосування у складі 

комбікорму для курчат-бройлерів досліджуваних препаратів стимулювало  
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киснево-транспортну функцію крові і білоксинтезувальну функцію печінки. 

При цьому у курчат третьої дослідної групи вказані зміни супроводжувалися 

зростанням у крові вмісту МСМ у межах референтних величин. Разом з цим 

ці дані вказують на недоцільність подальшого підвищення відсотку  дріжджів 

Saccharomyces cerеvisiae до раціону курчат-бройлерів. Підвищення рівня 

МСМ у крові характерне для стресу й імунодепресивних станів і 

спостерігається за патологічних процесів, які супроводжуються ендогенною 

інтоксикацією [227, 229]. 

 

3.1.2 Кількість лейкоцитів та співвідношення їх окремих форм у 

крові курчат-бройлерів упродовж періоду їх вирощування за умов 

застосування пробіотичних препаратів. При дослідженні вікової динаміки 

загальної кількості лейкоцитів у крові курчат-бройлерів (табл. 3.3) привертає 

увагу зростання їх числа, особливо у 41-добовому віці (р<0,01).  

Таблиця 3.3 

Загальна кількість лейкоцитів у крові курчат-бройлерів, Г/л (Мm; n=5) 

Групи 

курчат  

Вік курчат-бройлерів, доби 

27 34 41 

К 25,31,75 27,01,29 34,02,16
#
 

Д1 24,31,11 29,82,56 36,52,26 

Д2 26,81,75 28,82,02 37,52,47 

Д3 28,01,87 31,31,11* 39,81,49 

 

Застосування досліджуваних пробіотичних препаратів викликало 

тенденцію до зростання загальної кількості лейкоцитів у крові курчат 

дослідних груп стосовно контрольної, особливо у 34- і 41-добовому віці. При 

цьому у курчат-бройлерів третьої дослідної групи, яким у якості пробіотика 

використовували 2 % дріжджів Saccharomyces cerеvisiae, на  34-ту добу 

життя різниця порівняно до контролю виявилася вірогідною.  
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У ході аналізу лейкоцитарної формули істотних змін вікової динаміки у 

курчат контрольної групи за період досліджень не зафіксовано (табл. 3.4).  

Водночас звертає на себе увагу тенденція до збільшення відносної кількості 

лімфоцитів і зменшення псевдоеозинофілів, особливо із паличковидною 

грануляцією, у крові курчат-бройлерів дослідних груп порівняно до 

контрольної. Вказані зміни були виражені більшою мірою у крові курчат на 

34-ту і 41-шу добу експерименту. 

Таблиця 3.4 

Лейкограма крові курчат-бройлерів, % (Мm; n=5) 

Групи 

курчат 

Базофіли Еозинофіли Псевдоеозинофіли Лімфоцити Моноцити 

Зерниста  

грануляція 

Паличко- 

видна 

грануляція 

 

 

27 

К 3,8±0,37 13,0±0,32 0,6±0,24 24,8±1,56 52,8±1,50 5,0±0,55 

Д1 3,6±0,24 13,0±0,55 0,6±0,24 24,0±0,52 53,6±1,32 5,0±0,32 

Д2 3,0±0,45 12,8±0,37 0,4±0,24 23,8±0,70 55,2±1,14 4,6±0,24 

Д3 3,0±0,32 11,8±0,47 0,2±0,2 23,2±0,57 57,6±1,17* 4,2±0,37 

 

 

34 

К 3,8±0,37 13,2±0,37 0,8±0,2 26,4±1,12 54,0±1,25 4,0±0,32## 

Д1 3,6±0,51 13,2±0,37 0,8±0,2 24,0±0,84 54,4±1,50 4,0±0,44 

Д2 3,6±0,4 12,8±0,73 0,6±0,24 22,2±0,67* 56,0±1,48 4,8±0,32 

Д3 3,4±0,24 12,6±0,50 0,4±0,24 22,0±0,94* 56,8±1,65 4,6±0,51 

 

 

41 

К 3,6±0,4 12,8±0,86 0,4±0,24 22,6±1,08 55,8±1,91 2,8±0,49# 

Д1 3,6±0,51 12,4±0,51 0,4±0,24 21,0±0,95 58,2±2,0 4,4±0,51 

Д2 2,8±0,37 11,8±0,66 0,2±0,2 20,2±0,66 60,2±1,46 4,8±0,58 

Д3 2,6±0,51 11,8±0,97 0,2±0,2 19,6±0,84 60,6±1,57 5,0±0,28 

 

Проте різниці порівняно до контролю були вірогідними за кількістю 

лімфоцитів у крові курчат третьої дослідної групи у 27-добовому віці, а за 

числом псевдоеозинофілів у крові птиці груп Д2 і Д3 у 34-добовому віці.  
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Зміни інших форм лейкоцитів у крові досліджуваних курчат були 

виражені меншою мірою. Разом з цим у 27-добовому віці у курчат, які 

додатково до СК отримували 2 % дріжджі Saccharomyces cerеvisiae кількість 

еозинофілів у крові була меншою, ніж у контрольній групі.  

Отже, результати проведених досліджень показали, що у курчат-

бройлерів з віком збільшується кількість лейкоцитів, проте співвідношення їх 

окремих форм істотно не змінюється. Застосування у складі добавок до 

комбікорму досліджуваних пробіотичних препаратів викликало збільшення 

кількості лімфоцитів і зменшення псевдоеозинофілів крові. 

За результатами даного підрозділу опубліковано наступні праці: 

Romanovich Mycola, Vishchur Oleh, Kurtyak Bohdan, Smolyaninov 

Konstantyn. Immunological reactivity and lipid peroxidation in broiler under the 

influence of BPS-44 drug and yeast Saccharomyces cerеvisiae. Aktualne problem 

w patologii drobiu – stare i nowe wyzwania istotne w produkcji drobiarskiej. 

(Wroclaw, 29–30. 06. 2017 r.). Wroclaw, 2017. P. 164–168 [277].  

Куртяк Б. М., Романович М. М. Застосування пробіотиків у 

птахівництві – основа епізоотичного благополуччя птахогосподарств // Наук. 

вісник ЛНУВМБТ імені С. З. Ґжицького. Львів, 2015. Т. 17. № 2 (62). С. 100 – 

102 [79]. 

 

3.2  Інтенсивність процесів пероксидного окиснення ліпідів і білків й 

активність ензимів системи антиоксидантного захисту  у крові курчат-

бройлерів за дії препарату БПС-44 та 1 і 2 % дріжджів Saccharomyces 

cerevisiae 

 

 3.2.1 Вміст продуктів пероксидного окиснення ліпідів  у крові 

курчат-бройлерів за дії досліджуваних пробіотичних препаратів. 

Пероксидне окиснення ліпідів є фізіологічним процесом. У мембранах 

мітохондрій підтримується стаціонарний рівень ПОЛ, що має певне 
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функціональне значення і відображає ступінь впливу молекулярного кисню 

на мітохондріальні ліпіди в нормальних фізіологічних умовах. При цьому, 

роль пероксидних процесів визначається їх здатністю регулювати 

структурно–функціональний стан мембран, що має вирішальне значення для 

функціонування ферментних систем. 

Проведені дослідження показали, що вміст проміжних і кінцевих 

продуктів ПОЛ у плазмі крові курчат-бройлерів контрольної групи у 27-, 34- 

і 41-добовому віці був більший, ніж у 11-добовому (табл.3.5).  

Таблиця 3.5 

Вміст продуктів ПОЛ у плазмі крові курчат бройлерів (M±m; n=5) 

Показники Гру

-пи 

Вік курчат-бройлерів, доби 

11 27 34 41 

 

МДА, 

мкмоль/мл 

К 1,72±0,013 1,84 ±0,025 2,01±0,013 2,28±0,090 

Д1 1,66±0,034 1,58±0,049*** 1,68±0,039*** 2,05±0,066 

Д2 1,74±0,060 1,64±0,048*** 1,63±0,031*** 1,75±0,029*** 

Д3 1,67±0,037 1,61±0,031*** 1,55±0,036*** 1,57±0,041*** 

ГПЛ, 

од. 

Е/мл 

К 0,34±0,01 0,41±0,007### 0,42±0,007### 0,46±0,008### 

Д1 0,33±0,005 0,34±0,006*** 0,37±0,005*** 0,43 ± 0,005** 

Д2 0,31±0,005 0,33±0,008*** 0,36±0,006*** 0,40±0,005*** 

Д3 0,33±0,017 0,33±0,007*** 0,35±0,005*** 0,37±0,005*** 

При цьому різниці були вірогідними за вмістом гідроперекисів ліпідів 

(p<0,001). Ці дані свідчать про зростання інтенсивності процесів ПОЛ в 

організмі птиці з віком. Водночас, як свідчать дані літератури зростання 

інтенсивності процесів ПОЛ, і відповідно вмісту проміжних і кінцевих  

продуктів ПОЛ може бути зумовлено проведенням імунізації. Необхідно 

зауважити, що найбільш інтенсивне зростання процесів ПОЛ зафіксовано у 

крові курчат у період активного росту. 

Згодовування бройлерам дослідних груп у складі комбікорму препарату 

БПС-44 та дріжджів Saccharomyces cerevisiae спричиняло зниження вмісту 

проміжних і кінцевих продуктів ПОЛ у плазмі крові (табл. 3.5).  
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Так, у курчат дослідних груп у 27-, 34- і 41-добовому віці вміст 

гідроперекисів ліпідів та ТБК-активних продуктів у плазмі крові був на 10–

20 % менший (p<0,01–0,001), ніж у птиці контрольної групи (рис. 3.1 і 3.2). 

Найбільш виражене зниження вмісту проміжних і кінцевих  продуктів ПОЛ 

констатовано у групі курчат, які отримували 2 % дріжджі Saccharomуces 

cerevisie. Ці дані з одного боку свідчать про більший вплив на процеси ПОЛ 

дріжджів,  ніж препарату БПС-44, а з іншого – про дозозалежну дію дріжджів 

Saccharomуces cerevisie. 

 

Рис. 3.1. Зміни вмісту ТБК-активних продуктів у крові курчат виражені 

у відсотковому співвідношенні стосовно контролю. 

Примітка. На цьому й інших рисунках показники контрольної групи прийняті за 100 %.  
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Рис. 3.2. Зміни вмісту ГПЛ у крові курчат виражені у відсотковому 

співвідношенні стосовно контролю. 

 

Отже, проведені дослідження показали, що згодовування курчатам–

бройлерам у складі комбікорму дріжджів Saccharomуces cerevisie та 

пробіотику БПС–44 спричиняє інгібуючий вплив на інтенсивність процесів 

ПОЛ в їхньому організмі, а саме до зниження (p<0,01–0,001) вмісту 

гідроперекисів ліпідів і ТБК–активних продуктів, що може бути пов’язано з 

антиоксидантними та дезінтоксикаційними властивостями досліджуваних 

препаратів. 

 

3.2.2 Вікова динаміка вмісту кетонових і альдегідних похідних 

окисної модифікації протеїнів у сироватці крові курчат-бройлерів за дії 

досліджуваних пробіотичних препаратів. Подібні зміни, тільки виражені 

меншою мірою, виявлено при дослідженні вмісту продуктів окисної 

модифікації протеїнів у сироватці крові курчат. Як бачимо з даних, 

наведених у таблиці 3.6, у курчат контрольної групи з віком інтенсивність 

процесів окисної модифікації протеїнів практично не змінювалась і була 

приблизно на одному рівні. Водночас додавання до раціону як пробіотика на 

основі штаму Bacillus subtilis 44 так і 1 та 2 % дріжджів Saccharomyces 
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cerеvisiae супроводжувалось зниженням інтенсивності накопичення 

продуктів окисної модифікації протеїнів у сироватці крові курчат. Так, вміст 

альдегідних похідних ОМП упродовж усього експерименту був найменшим у 

крові курчат, що отримували 1 і 2 % дріжджів Saccharomyces cerеvisiae у 

раціоні, проте різниці стосовно контролю були не вірогідні. Разом з цим у 

сироватці крові курчат третьої дослідної групи у 41-добовому віці 

зафіксовано вірогідне зниження концентрації ОМП430, що становило 

7,47±0,52 нмоль/мгбілка (p<0,01), тоді як у курчат контрольної – показник 

був на рівні 10,2±0,21 нмоль/мгбілка. 

Таблиця 3.6 

Вміст альдегідних (ОМП370) та кетонових (ОМП430) похідних окисної 

модифікації протеїнів у сироватці крові курчат-бройлерів (М±m; n=5) 

Показники 

 

Групи 

 

Вік курчат-бройлерів, доби 

27 34 41 

ОМП370 

нмоль/мгбілка 

К 4,03±0,02 4,01±0,29 4,0±0,27 

Д1 4,02±0,08 3,9±0,01 3,9±0,43 

Д2 3,8±0,03 3,7±0,51 3,2±0,27 

Д3 3,9±0,10 3,7±0,28 3,3±0,23 

ОМП430 

нмоль/мгбілка 

К 10,4±0,08 10,2±0,51 10,2±0,21 

Д1 9,6±0,36 8,9±0,84 7,9±0,65 

Д2 10,1±0,47 7,6±1,37 8,3±0,65 

Д3 9,6±0,96 8,6±0,08 7,5±0,52** 

 

У відсотковому співвідношенні показано, що у плазмі курчат-бройлерів 

зниження вмісту альдегідних похідних сягло 17,5 і 20 % відповідно у групах, 

які отримували 1 і 2 % біомаси дріжджів Saccharomyces cerеvisiae на 41-шу 

добу експерименту (рис.3.3). При цьому вміст ОМП430 знизився у курчат, що 

отримували 1 % дріжджів Saccharomyces cerеvisiae на 25,5 % на 34-ту добу, а 

2 % дріжджів Saccharomyces cerеvisiae 26,5 % у 41-добовому віці. 
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Рис. 3.3. Зміни вмісту ОМП370 і ОМП430 у крові курчат виражені у 

відсотковому співвідношенні стосовно контролю. 

 Таким чином ці, а також наведені вище дані свідчать про інгібуючий 

вплив досліджуваних пробіотичних препаратів на вміст продуктів ПОЛ і 

ОМП, рівень яких значною мірою регулюється ферментативною та 

неферментативною ланками системи антиоксидантного захисту.  

3.2.3. Вплив досліджуваних пробіотичних препаратів на активність 

ензимів системи антиоксидантного захисту та вміст відновленого 

глутатіону у крові курчат-бройлерів. Проведеними дослідженнями 

виявлено стимулювальний вплив пробіотичних препаратів на активність 

ферментативної ланки системи антиоксидантного захисту курчат (табл. 3.7).  
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Таблиця 3.7 

 Вміст відновленого глутатіону та глутатіонпероксидазна і 

супероксиддисмутазна активність у крові курчат-бройлерів (М±m; n=5) 

Показники Гру

-пи 

Вік курчат-бройлерів, доби 

11 27 34 41 

Відновлений 

глутатіон, 

мкмоль/мл 

 

К 0,27±0,01 0,26±0,01 0,25±0,01 0,24±0,01 

Д1 0,29±0,02 0,31±0,02* 0,27±0,02 0,27±0,02 

Д2 0,29±0,03 0,27±0,01 0,31±0,02* 0,30±0,02** 

Д3 0,30±0,02 0,30±0,01 0,30±0,003** 0,30±0,01** 

ГП, нмоль 

GSHмг 

протеїну*хв 

 

К 24,19±1,78 24,21±1,36 24,92±0,92 23,77±0,85 

Д1 22,69±1,54 23,07±1,08 24,08±0,71 25,11±0,80 

Д2 20,60±0,23 24,01±1,15 24,49±1,03 25,12±1,15 

Д3 23,08±1,39 23,87±0,85 24,71±0,79 25,97±0,91 

СОД, од. 

акт./мг 

протеїну*хв 

К 25,8±2,19 30,9±0,89 31,0 ±1,61 30,5±1,34 

Д1 26,1±1,69 28,5±2,78 30,2±0,78 34,1±2,46 

Д2 27,8±0,37** 29,7±0,33 31,9±3,82 41,1±2,68** 

Д3 29,7±0,36*** 34,6±2,32*** 34,5±2,15 32,5±1,13 

 

Зокрема, як бачимо з наведених у таблиці 3.7 і рис.3.4 даних, 

застосування курчатам дослідних груп як пробіотика на основі штаму 

Bacillus subtilis 44 так і 1 та 2 % дріжджів Saccharomyces cerеvisiae 

спричиняло підвищення супероксиддисмутазної активності – ензиму 

первинної ланки системи антиоксидантного захисту. Проте зміни стосовно 

контролю були вірогідні лише у курчат, яким застосовували дріжджі 

Saccharomyces cerеvisiae. Так, у курчат другої дослідної групи активність 

вказаного ензиму в 11-ти і 41-добовому віці зросла вірогідно на 7 і 35 %, 

стосовно контролю, а у третій – в 11-ти і  27-добовому на 15 і 12 % 

відповідно. 
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Рис. 3.4. Зміни активності СОД у крові курчат виражені у відсоткових 

різницях стосовно контролю. 

При дослідженні активності іншого ензиму системи антиоксидантного 

захисту – глутатіонпероксидази (табл.3.7 і рис. 3.5), констатовано тенденцію 

до підвищення на 5–9 % у бройлерів дослідних груп стосовно контрольної. 

При цьому необхідно зазначити, що істотних змін у віковій динаміці не 

зафіксовано. Водночас, результати інших авторів свідчать, що у  крові курчат 

в перші дні життя спостерігається висока супероксиддисмутазна активність. 

У ранньому постнатальному онтогенезі супероксиддисмутазна активність 

знижується, тоді як пероксидазна, каталазна і глутатіонпероксидазна  –  

зростає.  Вказані зміни сягають максимуму у період від 20-ти до 30-добового 

віку. Недостатній захист організму курчат від АФК на другу і третю декаду 

життя спричиняє зміщення окисних процесів у сторону вільнорадикальних 

[54, 160].  

З даних, наведених у таблиці 3.7 і рис. 3.5 бачимо, що вміст 

відновленого глутатіону у крові курчат контрольної групи за період 

експерименту істотно не змінювався і був на рівні референтних величин.   
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Рис. 3.5. Зміни вмісту відновленого глутатіону та 

глутатітонпероксидазної активності у крові курчат виражені у відсотковому 

співвідношенні стосовно контролю.  

Водночас привертає увагу виявлене нами вірогідне зростання вмісту 

відновленого глутатіону у крові курчат другої  і третьої дослідних груп 

стосовно контрольної у 34- і 41-добовому віці (p<0,01–0,001), а також  у 

курчат, яким застосовували препарат БПС-44 на 27-му добу життя (p<0,05). 

Дослідження показників глутатіоновї ланки системи антиоксидантного 

захисту має не менш важливе діагностичне значення, ніж визначення ензимів 

первинного захисту таких як супероксиддисмутаза та каталаза. Зміни в 
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глутітоновому ланцюгу вказують на зрушення оксино-відновної рівноваги в 

той чи інший бік за досліджуваних умов. 

Отже, на підставі результатів наших досліджень можна стверджувати, 

що застосування пробіотиків регулювало інтенсивність окисних процесів в 

організмі курчат, що позитивно впливало на інтенсивність їх росту.  

Результати досліджень предаставлених у цьому підрозділі опубліковано 

у наступних працях:  

Романович М. М. Інтенсивність процесів ПОЛ у крові курчат-бройлерів 

на тлі вакцинації проти хвороби Гамборо та за дії дріжджів Saccharomices 

cerevisiae і пробіотика БПС- 44 / М. М. Романович, Б. М. Куртяк, 

Н. А. Брода, І. О. Матюха // Наук. вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького. 

Львів, 2016. Т.18. № 3 (71). С. 79 – 83 [119]. 

Романович М. М. Динаміка інтенсивності процесів окисної модифікації 

протеїнів і стан антиоксидантного захисту курчат-бройлерів за дії препарату  

БПС-44 та дріжджів Saccharomyces cerеvisiae. / М. М. Романович, Б. М.  

Куртяк, М. С. Романович, О. І. Віщур, І.О. Матюха, Д. І. Мудрак // Біологія 

тварин, 2019. Т.21. №1. С. 48 – 54 [120]. 

Романович М. М. Активність системи антиоксидантного захисту та 

імунобіологічна реактивність у курчат-бройлерів за умов вакцинації і 

застосування пробіотичних прапаратів. Аграрна наука та освіта Поділля: 

матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кам`янець-Подільський, 14–16 

берез. 2017 р.). Кам`янець-Подільський, 2017. С. 350 – 352 [117]. 

Mycola Romanovich, Oleh Vishchur, Bohdan Kurtyak, Konstantyn 

Smolyaninov. Immunological reactivity and lipid peroxidation in broiler under the 

influence of BPS-44 drug and yeast Saccharomyces cerеvisiae. Aktualne problem 

w patologii drobiu – stare i nowe wyzwania istotne w produkcji drobiarskiej. 

(Wroclaw, 29 – 30. 06. 2017r.). Wroclaw, 2017. P. 164 – 168 [277]. 

Крім того за результатами наведеними у розділі було отримано патент 

на корисну модель: 
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Спосіб корекції інтенсивності перекисного окиснення ліпідів у крові 

курчат-бройлерів на тлі вакцинації проти хвороби Гамборо: декл. пат. на 

корис. модель UA № 123273 / Романович М. М., Куртяк Б. М. № u 2017 

07339; заявл. 11.07.2017; опубл. 26.02.2018, Бюл. № 4 [114]. 

 

 

 

3.3. Вплив препарату БПС-44 та дріжджів Saccharomyces cerеvisiae 

на імунну функцію у курчат-бройлерів  

 

 

3.3.1.  Кількість Т- і В-лімфоцитів та їх функціональна активність у 

крові курчат-бройлерів за дії препарату БПС-44 та 1 і 2 % дріжджів 

Saccharomyces cerevisiae. Важливе значення при дослідженні клітинної 

ланки специфічного захисту птиці належить визначенню кількості Т- і В-

лімфоцитів, як провідних імунокомпетентних клітин крові, які 

характеризують рівень захисних сил організму та стан специфічного 

імунітету. З наведених у таблиці 3.8 даних бачимо, що застосування у складі 

комбікорму курчат-бройлерів досліджуваних препаратів істотно вплинуло на 

загальну кількість Т-лімфоцитів (ТЕ-РУЛ) та їх функціональну активність. 

Зокрема, загальна кількість ТЕ-РУЛ у крові курчат-бройлерів дослідних груп 

у на 27-му та 34-ту добу була більшою, ніж у контролі. При цьому необхідно 

зауважити, що вказані зміни були виражені більшою мірою (р<0,05–0,001) у 

крові курчат-бройлерів третьої дослідної групи, яким у складі комбікорму 

згодовували 2 % дріжджів Saccharomyces cerеvisiae.   
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Таблиця 3.8 

Кількість ТЕ–РУЛ та їх функціональна активність у крові курчат-

бройлерів, % (М±m; n=5) 

Показники Групи 

 

Вік курчат-бройлерів, доби 

27 34 41 

ТЕ-РУЛ, 0 К 53,75±0,85 42,25±0,48 40,50±0,50 

Д1 51,75±0,48 41,0±0,41 37,0±0,45*** 

Д2 49,0±0,58** 39,0±0,85*** 40,25±0,45 

Д3 46,5±0,74*** 37,25±0,63*** 38,50±0,29* 

3-5 К 39,0±0,71 50,75±0,75 50,75±0,68 

Д1 41,0±0,41* 53,75±0,25** 54,0±1,41** 

Д2 43,75±0,48** 55,0±0,41** 51,25±0,48 

Д3 45,0±0,41*** 56,25±0,65*** 52,25±0,65* 

6-10 К 6,65±0,48 6,25±0,35 7,50±0,49 

Д1 6,5±0,29 4,75±0,25 7,50±0,29 

Д2 6,75±0,47 5,5±0,29 7,75±0,25 

Д3 7,25±0,25 6,0±0,41 7,75±0,48 

М К 0,5±0,28 0,75±0,25 1,25±0,48 

Д1 0,75±0,25 0,5±0,21 1,75±0,25 

Д2 0,5±0,21 0,5±0,29 0,75±0,25 

Д3 1,25±0,48 0,5±0,27 1,50±0,29 

% 

 

К 46,25±0,85 57,75±0,48### 59,5±1,50### 

Д1 48,25±0,48 59,0±0,41 63,0±0,85*** 

Д2 51,0±0,68** 61,0±0,94*** 59,75±0,56 

Д3 53,5±0,69*** 62,75±0,63*** 61,5±0,69* 
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Водночас у 27-ми і 34-добовому віці у крові курчат першої дослідної 

групи, яким у складі комбікорму застосовували пробіотик БПС-44, 

зафіксовано тенденцію до зростання загальної кількості ТЕ-РУЛ.  

Збільшення загальної кількості Т- лімфоцитів у крові курчат-бройлерів 

дослідних груп відбувалось за одночасного зменшення (р<0,05–0,001) 

недиференційованої популяції ТЕ-РУЛ та зростання (р<0,05–0,001) кількості 

ТЕ-РУЛ із низькою щільністю рецепторів (табл. 3.8). Ці дані свідчать, що 

застосування досліджуваних препаратів зумовлювало зростання кількості 

ТЕ-РУЛ та підвищення їх функціональної активності. 

Відомо, що популяція Т-лімфоцитів крові складається з декількох 

субпопуляцій, клітини яких відрізняються за функціональним станом. Тому 

використання у дослідженнях тесту “активного” розеткоутворення дозволяє 

визначити субпопуляцію Т-клітин, які мають високоафінні рецептори до 

індикаторних клітин (еритроцитів) і активно взаємодіють з ними без 

додаткової сенсибілізації.  

З наведених у таблиці 3.9. даних бачимо, що згодовування курчатам 

досліджуваних препаратів викликало зростання у крові кількості ТА-РУЛ. 

При цьому найбільшу кількість ТА-РУЛ зафіксовано у крові курчат третьої 

дослідної групи у 27- і 34-добовому віці та в курчат першої дослідної групи – 

у 41-добовому віці (р<0,01). Збільшення кількості ТА-РУЛ у крові курчат 

дослідних груп відбувалося на тлі зменшення (р<0,05–0,01) кількості 

«нульових», неактивних у функціональному відношенні Т-лімфоцитів, і 

зростання (р<0,05–0,01) субпопуляцій з низькою і середньою щільністю 

рецепторів (табл. 3.9). 
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Таблиця 3.9  

Кількість ТА–РУЛ та їх функціональна активність у крові 

досліджуваної птиці, % (М±m; n=5) 

Показники Групи 

 

Вік курчат-бройлерів, доби 

27 34 41 

ТА-РУЛ, 0 

 

К 69,25±1,10 69,0±1,58 67,0±2,41 

Д1 67,75±0,75 67,25±0,75* 65,50±0,89 

Д2 65,25±1,18* 66,0±1,27** 69,50±1,19 

Д3 63,0±0,82** 64,0±0,71** 66,75±0,91 

3-5 К 25,0±0,41 25,75±0,48 24,0±0,41 

Д1 26,75±0,48 26,50±0,29 27,5±0,29*** 

Д2 28,0±0,41* 27,50±0,29* 24,75±0,48 

Д3 29,25±0,25** 28,75±0,25** 25,50±0,29* 

6-10 К 4,25±0,48 4,50±0,29 5,5±0,29 

Д1 5,25±0,48 5,5±0,29* 6,0±0,41 

Д2 6,0±0,71 5,75±0,48 5,0±0,41 

Д3 6,25±0,48* 6,75±0,48** 6,75±0,25* 

М К 1,5±0,29 0,75±0,25 1,0±0 

Д1 0,25±0,25* 0,76±0,21 1,0±0 

Д2 0,75±0,48 0,74±0,20 0,75±0,25 

Д3 1,5±0,29 0,5±0,29 1,0±0 

% 

 

К 30,75±1,11 31,0±0,58 30,50±0,65 

Д1 32,5±0,75 32,75±0,65* 34,5±0,59** 

Д2 34,75±0,48* 34,0±0,54** 30,5±0,89 

Д3 37,0±0,78** 36,0±0,71** 33,25±0,75** 
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Подібні зміни зафіксовано у крові птиці при дослідженні кількості 

теофілінрезистентної популяції Т-лімфоцитів (табл.3.10). Так, в усі періоди 

досліджень загальна кількість Тh–РУЛ у крові курчат-бройлерів третьої 

дослідної групи була більша (р<0,05–0,001), ніж у контролі. 

Таблиця 3.10 

Відносна кількість Тh–РУЛ і Тs у крові курчат-бройлерів, % (М±m, n=5) 

Показники Групи 

 

Вік курчат-бройлерів, доби 

27 34 41 

 

Тh, 

РУЛ, 0 

 

К 65,0±1,03 60,0±1,15 59,0±0,41 

Д1 52,0±0,71*** 58,0±0,61* 54,50±0,64** 

Д2 50,75±0,68*** 55,75±0,65*** 58,25±0,68 

Д3 51,25±0,85*** 55,0±0,41*** 57,5±0,59* 

 

 

3-5 

К 32,5±1,19 35,25±0,85 35,50±0,65 

Д1 33,0±0,41 37,25±0,35 38,50±0,29** 

Д2 34,25±0,25 38,5±0,29* 35,75±0,45 

Д3 36,5±0,28* 38,75±0,25** 36,25±0,25 

 

 

6-10 

К 2,25±0,63 4,35±0,85 5,0±0,41 

Д1 4,0±0,37 4,75±0,48 6,0±0,41 

Д2 5,0±0,41* 5,45±0,25 5,25±0,25 

Д3 4,25±0,25* 5,75±0,25 5,5±0,29 

 

 

М 

К 0,25±0,25 0 0,5±0,29 

Д1 0,25±0,25 0 1±0 

Д2 0 0 0,75±0,25 

Д3 0,5±0,19 0,5±0,29 0,75±0,15 

 

 

% 

К 35,0±1,0 40,0±0,41## 41,0±0,41## 

Д1 37,5±0,29 42,0±0,41* 45,5±0,65** 

Д2 39,25±0,48** 44,25±0,37*** 41,75±0,49 
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продовж. табл. 3.10 

 

У курчат другої дослідної групи різниці були вірогідні стосовно 

контролю у 27- і 34-добовому віці, а у курчат, яким у складі комбікорму 

використовували  препарат БПС-44 – на 34-ту і 41-шу доби життя. 

Збільшення кількості теофілінрезистентної популяції Т-лімфоцитів у крові 

курчат дослідних груп відбувалося за зростання (р<0,05–0,01) кількості 

низькоавідної і середньоавідної субпопуляції і зменшення кількості 

неактивних Тh–РУЛ.  

Дослідження показали, що вірогідних змін кількості теофілінчутливих 

Т-лімфоцитів у крові курчат-бройлерів дослідних груп стосовно контрольної 

за період експерименту не зафіксовано (табл.3.10). Водночас виявлено лише 

тенденцію до підвищення кількості Т-супресорів у крові курчат другої і 

третьої дослідних груп у 27-ми і 41-добовому віці. Зміни у співвідношенні 

теофілінрезистентних і теофілінчутливих Т-лімфоцитів у крові курчат 

дослідних груп призвели до зростання імунорегуляторного індексу, причому 

різниця стосовно контролю у крові курчат другої дослідної групи у 34-

добовому віці була не вірогідною. Отже, результати проведених досліджень 

показали, що згодовування курчатам у складі комбікорму досліджуваних 

препаратів спричиняє збільшення кількості Т-лімфоцитів (загальних, 

 Д3 41,25±0,57*** 45,0±0,41*** 42,5±0,37* 

 

 

Тs, % 

К 11,25±0,48 17,75±0,63### 18,5±0,29### 

Д1 10,75±0,63 17,25±0,41 17,5±0,65 

Д2 11,75±0,25 16,75±0,25 18,0±0,41 

Д3 12,25±0,25 17,75±0,85 19,0±0,41 

 

 

ІРІ 

К 3,1±0,21 2,25±0,25# 2,0±0 ## 

Д1 3,2±0,25 2,5±0,29 2,5±0,29 

Д2 3,2±0,25 3,0±0,21 2,25±0,25 

Д3 3,25±0,25 2,75±0,25 2,0±0,25 
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активних і теофілін резистентних) та підвищує їх функціональну активність 

за рахунок перерозподілу рецепторного апарату клітин.  

При аналізі наведених у таблиці 3.11 даних звертає на себе увагу 

вірогідно більша кількість В-лімфоцитів у крові курчат першої дослідної 

групи у 27-ми і 41-добовому віці (р<0,05), а також у курчат другої і третьої 

дослідних груп на 27-му і 34-ту доби життя (р<0,05–0,001).  

Таблиця 3.11 

Кількість В-лімфоцитів та їх функціональна активність у крові 

досліджуваної птиці, % (М±m, n=5) 

Показники Групи Вік курчат-бройлерів, доби 

27 34 41 

ЕАС-РУЛ,  

0 

 

К 77,50±1,65 75,50±1,19 76,75±1,15 

Д1 73,50±1,32 73,75±1,48 72,75±0,95* 

Д2 72,25±0,98* 72,5±0,94 76,75±1,25 

Д3 69,0±0,91** 70,0±0,87** 76,5±1,29 

 

 

3-5 

К 18,75±0,63 20,0±0,71 18,50±0,65 

Д1 21,25±0,48* 21,0±0,41 23,0±0,41** 

Д2 23,50±0,29*** 22,25±0,25* 19,25±0,48 

Д3 24,50±0,29*** 23,50±0,28** 19,0±0,41 

 

 

6-10 

К 3,50±0,65 4,50±0,65 4,75±0,48 

Д1 4,25±0,25 5,25±0,25 4,25±0,48 

Д2 4,25±0,25 5,75±0,63 4,0±0,41 

Д3 6,5±0,29** 6,50±0,29* 4,5±0,29 

 

 

% 

 

К 22,5±0,65 23,75±1,31 23,25±0,75 

Д1 25,5±0,65* 26,25±0,48 27,25±0,85* 

Д2 27,75±0,48*** 28,0±0,71* 23,25±0,25 

Д3 31,0±0,41*** 30,0±0,41** 23,50±0,29 
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При цьому необхідно зауважити, що вказані зміни були виражені 

більшою мірою у крові курчат другої і третьої дослідних груп у 27-добовому 

віці (р<0,001).  

Ці дані свідчать, що згодовування курчатам-бройлерам у складі 

комбікорму досліджуваних пробіотичних препаратів, викликало збільшення 

у крові кількості В-лімфоцитів. Вказані зміни були виражені більшою мірою 

у курчат у 27-добовому віці за умов застосування  1 і 2 % дріжджів 

Saccharomyces cerеvisiae.  

Як показали результати проведених досліджень (табл. 3.11) в усі 

досліджувані  періоди у курчат дослідних груп кількість ЕАС-РУЛ з низькою 

і середньою щільністю рецепторів була більша (р<0,05–0,001), а неактивних 

у функціональному відношенні — менша (р<0,05–0,001), ніж у птиці 

контрольної групи. Особливо ці зміни були виражені у курчат у 27-добовому 

віці. Загалом результати проведених досліджень показали, що застосовані 

пробіотичні препарати позитивно впливали на становлення клітинної ланки 

специфічного імунітету. Про що свідчить зростання кількості Т- і В-

лімфоцитів та підвищення їх функціональної активності, особливо це 

важливо у періоди зниження імунного потенціалу організму. 

 

 

3.3.2 Стан гуморальної ланки природної резистентності курчат-

бройлерів за дії пробіотичних препаратів. З наведених у таблиці 3.12 даних 

бачимо, що застосування у складі добавок до комбікорму досліджуваних 

пробіотичних препаратів спричинило вплив на показники неспецифічної 

резистентності організму курчат-бройлерів. Так, лізоцимна активність 

сироватки крові у курчат дослідних груп у всі періоди досліджень більша, 

ніж у контрольній (р<0,05–0,001). При цьому різниці досліджуваного 

показника були виражені більшою мірою (р<0,001) у курчат 27-добового 

віку. Разом з цим необхідно зауважити, що згодовування у складі добавки до 

комбікорму 2 % дріжджів Saccharomyces cerеvisiae зумовлювало більший 
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стимулювальний вплив на лізоцимну активність сироватки крові порівняно з 

іншими досліджуваними препаратами.  

 

Таблиця 3.12 

Гуморальні фактори захисту крові курчат-бройлерів 

(М±m; n=5) 

Показ-

ники 

Вік 

птиці, 

доби 

Групи курчат 

К Д1 Д2 Д3 

ЛАСК, 

% 

11 27,2±0,80 31,0±0,55** 30,0±1,55 35,6±0,68*** 

27 30,6±0,51## 37,8±0,86*** 37,8±0,66*** 41,0±0,32*** 

34 28,2±0,91 32,2±0,66** 30,6±1,96 36,2±0,58*** 

41 29,6±0,51# 33,2±1,46* 40,8±0,37*** 38,2±0,37*** 

БАСК, 

% 

11 27,2±0,45 29,1±0,28** 33,1±1,51** 33,4±1,09*** 

27 25,4±1,04 37,8±0,75*** 33,9±1,10*** 37,4±1,21*** 

34 23,2±1,12# 34,1±0,88*** 34,7±1,13*** 39,2±0,98*** 

41 30,1±1,15# 35,7±1,65* 30,5±0,94 40,5±1,08*** 

ЦІК, 

ммоль/л 

 

11 35,4±1,60 35,2±1,71 39,2±1,28 40,8±1,50* 

27 36,4±1,12 40,0±1,14 38,8±1,02 40,2±0,86* 

34 38,6±1,36 38,4±1,50 41,6±1,21 40,8±1,11 

41 38,4±1,44 39,4±0,92 35,5±1,65 39,4±1,03 

 

Стан природної резистентності організму повною мірою характеризує 

бактерицидна активність сироватки крові (БАСК), яка полягає у здатності 

пригнічувати ріст мікроорганізмів. Як показали результати проведених 

досліджень, застосування у складі добавок до комбікорму пробіотичних 

препаратів викликало підвищення БАСК у курчат дослідних груп порівняно з 

контролем (табл.3.12). Зокрема, у крові курей, яким додатково до комбікорму 

додавали пробіотик БПС-44 та 2 % дріжджів Saccharomyces cerеvisiae БАСК 
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в усі періоди досліджень була вищою (р<0,05–0,001), ніж у курчат 

контрольної групи. 

Водночас зміни напруженості бактерицидної активності сироватки 

крові у курчат, які отримували 1 % дріжджів Saccharomyces cerеvisiae були 

виражені меншою мірою. Ці дані свідчать про дозозалежний вплив дріжджів 

Saccharomyces cerеvisiae на вказаний інтегральний показник неспецифічної 

резистентності організму курчат-бройлерів. 

Утворення циркулюючих імунних комплексів є одним з етапів 

ефекторної імунної відповіді, спрямованої на видалення антигенів із 

організму. З даних, наведених у таблиці 3.12, бачимо, що вміст циркулюючих 

імунних комплексів у сироватці крові у курчат першої і другої дослідних 

груп був на рівні контрольної. Водночас в 11- і 27-добовому віці у сироватці 

крові курчат третьої дослідної групи зафіксовано більший (р<0,05) вміст ЦІК 

щодо контрольної групи. Більший вміст ЦІК у сироватці крові курей 

дослідних груп, і, особливо у птиці третьої дослідної групи, можна пояснити 

стимулювальним впливом досліджуваних препаратів на імунну функцію, 

зокрема процеси антитілогенезу. Підвищення рівня гуморальних факторів 

захисту в організмі курчат дослідних груп ймовірно зумовлено результатом 

впливу компонентів досліджуваних препаратів на В-лімфоцити та Ig, які 

проявляють опсонізуючий ефект на бактерії, зв’язують і активують 

комплемент, сприяють індукції IFN й синтезу лізоциму [137, 225]. 

 

3.3.3 Клітинні фактори неспецифічної резистентності курчат-

бройлерів за дії пробіотичних препаратів. Фагоцити є основними 

активними компонентами клітинного імунітету, починаючи з ембріонального 

періоду розвитку. Вони формують першу лінію захисту клітинної ланки 

природної або неспецифічної резистентності організму. З наведених у 

таблиці 3.13 даних бачимо, що рівень показників фагоцитозу 

псевдоеозинофілів крові у курчат контрольної групи впродовж усього 

періоду досліджень істотно не змінювався. Це ймовірно зумовлено раннім 
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заселенням периферичних імунокомпетентних органів і тканин клітинами із 

захисними властивостями та компенсаторною властивістю імунної системи 

птахів відповідати на зниження гуморальних факторів захисту, що показано у 

дослідженнях [242, 244]. 

Таблиця 3.13 

 Показники фагоцитозу псевдоеозинофілів крові досліджуваних курчат-

бройлерів (М±m; n=5) 

 

Показники 

Групи курчат 

Вік 

птиці, 

доби 

К Д1 Д2 Д3 

Фагоцитар

на 

активність,  

% 

27 30,6±0,51 37,6±0,24*** 35,0±0,32*** 36,0±0,32*** 

34 31,2±0,20 38,8±0,20*** 36,0±0,32*** 36,6±0,24*** 

41 30,2±0,20 38,8±0,37*** 36,2±0,20*** 37,2±0,20*** 

Фагоцитар

ний 

індекс, од. 

27 14,1±0,11 15,3±0,29** 14,9±0,19** 14,8 ± 0,34 

34 14,1±0,19 14,7 ± 0,29 14,7 ± 0,16 14,9 ± 0,61 

41 14,3±0,22 15,1±0,15* 15,7 ± 0,27** 14,4 ± 0,21 

Фагоцитар

не число, 

од. 

27 4,3±0,10 5,7±0,14*** 5,2 ± 0,07*** 5,4±0,14*** 

34 4,4±0,05 5,6±0,09*** 5,3±0,02*** 5,5±0,25** 

41 4,3±0,05 5,9±0,04*** 5,7±0,09*** 5,4±0,06*** 

 

Згодовування курчатам-бройлерам у складі комбікорму пробіотика БПС-

44 та 1 і 2 % дріжджів Saccharomуces cerevisiаe суттєво впливало на стан 

клітинної ланки неспецифічної резистентності їхнього організму. Зокрема, 

фагоцитарна активність, що характеризує відсоток псевдоеозинофілів крові, 

які прийняли участь у фагоцитозі в усі періоди досліджень у курчат 

дослідних груп була вищою (р<0,001), ніж у контролі. Це свідчить про 

стимулювальний вплив компонентів досліджуваних препаратів на активність 

клітинної ланки імунної відповіді організму птиці.  

Констатовано пряму залежність між фагоцитарною активністю та 

показниками фагоцитарного числа та індексу у крові курчат-бройлерів 
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дослідних груп, про що вказують вищі показники фагоцитарного числа та 

фагоцитарного індексу у курчат дослідних груп порівняно до значень у птиці 

контрольної групи. В усі періоди досліджень фагоцитарне число у курчат 

дослідних груп було більшим (р<0,001), ніж у контролі. 

Водночас у курчат першої і другої дослідних груп у 27- та 41-добовому 

віці зафіксовано вищий фагоцитарний індекс, який характеризує кількість 

захоплених мікроорганізмів одним активним фагоцитом. Отримані дані 

свідчать про активуючий вплив пробіотика БПС-44 та 1 % дріжджів 

Saccharomуces cerevisiаe у складі комбікорму для курчат–бройлерів на 

здатність нейтрофілів до фагоцитозу мікробних клітин. 

Загалом отримані результати досліджень свідчать про позитивний вплив 

пробіотичних препаратів на функціонування клітинних і гуморальних 

механізмів неспецифічної резистентності організму і формування 

напруженості поствакцинального імунітету у курчат-бройлерів.  

 

 

3.3.4. Вплив пробіотичних препаратів на напруженість 

поствакцинального імунітету до інфекційної бурсальної хвороби у 

курчат-бройлерів. Відомо, що сьогодні контроль за напруженістю 

поствакцинального імунітету до більшості вірусних захворювань проводять 

методом імуноферментного аналізу (ІФА). Результати проведених 

досліджень показали (табл. 3.14), що згодовування курчатам-бройлерам у 

складі комбікорму досліджуваних пробіотичних препаратів викликало зміни 

титру специфічних антитіл у сироватці крові. Зокрема, в 11-ти добовому віці 

середні титри специфічних антитіл до вірусу ІБХ у курчат 1, 2 і 3 дослідних 

груп були вищими відповідно в 1,5 (р<0,05), 5,1 (р<0,001) і 9,1 (р<0,001) разу 

порівняно до курчат контрольної групи, що свідчить про стабілізуючий 

вплив досліджуваних препаратів на рівень трансоваріальних специфічних 

антитіл до вірусу ІБХ в організмі курчат-бройлерів. Цей вплив був 

виражений більшою мірою у курчат, яким у складі комбікорму згодовували 
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2 % дріжджів Saccharomyces cerеvisiae. Вакцинація птиці проти хвороби 

Ґамборо у 15-добовому віці істотно не вплинула на середні титри 

специфічних антитіл у сироватці крові курчат контрольної групи у 27-

добовому віці, проте у сироватці крові курчат першої дослідної групи 

зафіксовано зниження (р<0,05) їх рівня, порівняно до контрольної. Водночас 

звертає на себе увагу виявлене нами у цей період вірогідне зростання у 6,6 і 

15,1 раза титрів специфічних антитіл до вірусу ІБХ у сироватці крові курчат, 

яким згодовували відповідно 1 і 2 % дріжджів Saccharomyces cerеvisiae. Ці 

дані свідчать, що застосування курчатам-бройлерам дріжджів Saccharomyces 

cerеvisiae спричиняло стабілізуючий вплив на рівень трансоваріальних 

антитіл на початкових етапах постнатального розвитку. Разом з цим 

результати цих досліджень вказують про різноспрямований вплив 

досліджуваних препаратів на процеси антитілогенезу в організмі курчат-

бройлерів через 12 діб після проведення імунізації. 

Таблиця 3.14 

Вплив пробіотиків: БПС-44 та Saccharomyces cerеvisiae на ефективність 

вакцинації курчат-бройлерів проти ІБХ (n=18) 

Групи Вік курчат-бройлерів, доби 

11 27 34 41 

К 224,8±17,1 215,5±14,4 7716,4±142,4### 9199,7±400,6## 

Д1 341,3±27,1*** 178,0±6,5* 9124,2±191,8*** 10283,1±174,5* 

Д2 1138,4±198,6*** 1429,7±277,6*** 9684,0±199,6*** 10782,9±112,1*** 

Д3 2045,8±321,7*** 3252,9±324,9*** 9736,6±123,1*** 10944,0±378,7** 

 

У 34-ти добовому віці зафіксовано значне (у 3–6 разів) зростання титрів 

специфічних антитіл у сироватці крові курчат-бройлерів контрольної і 

дослідних груп порівняно до попереднього періоду досліджень. Водночас 

середні титри специфічних антитіл до вірусу ІБХ у вказаний період як у 

контрольній, так і у дослідних групах курчат-бройлерів були на рівні 

протективних. Разом із цим у курчат 1, 2 і 3 дослідних груп цей показник був 
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відповідно на 18,2, 25,5 і 26,2 % (р<0,001) вищий порівняно до контролю. 

Подібні зміни досліджуваних показників, тільки виражені меншою мірою, 

виявлено у курчат-бройлерів у 41-добовому віці. 

Отже, проведені дослідження показали, що згодовування курчатам- 

бройлерам у складі комбікорму препарату БПС-44 і дріжджів Saccharomyces 

cerеvisiae позитивно впливає на формування імунної відповіді організму, а 

саме стабілізує рівень трансоваріальних антитіл на початкових етапах 

постнатального розвитку і стимулює індукцію специфічної 

несприйнятливості до вірусу ІБХ, проявляючи ад’ювантні властивості.  

 

Результати досліджень предаствдених у даному підрозділі опубліковано у 

наступних працях:  

Романович М. М. Вплив препарату БПС-44 та дріжджів Saccharomyces 

cerеvisiae на ефективність вакцинації бройлерів проти інфекційної бурсальної 

хвороби. Наукова доповідь НУБІП України 2017. № 2 (66). Режим доступу: 

jornals.nubip.ua / index. Php / Dopovidi / article / view / 8486 [115]. 

Романович М. М. Динаміка гуморальних факторів захисту у курчат-

бройлерів за умов застосування пробіотичних препаратів. // Науковий вісник 

ЛНУВМБ імені С. З. Гжицького. 2018. Т.20. № 83. С. 264 – 267 [116].  

Романович М. М. Показники фагоцитозу псевдоеозинофілів крові 

курчат-бройлерів за дії препарату БПС- 44 та дріжджів Saccharomyces 

cerеvisiae. // Наук. вісник ЛНУВМБ імені С. З. Гжицького. 2017. Т.19. № 78. 

С. 187 – 190 [118].  

 

3.4. Вплив препарату БПС- 44 та дріжджів Saccharomyces cerеvisiae 

на гістоструктуру імунокомпетентних органів курчат-бройлерів 

 

 

 Результати мікроскопічного дослідження тимуса птиці контрольної 

групи наведено на рисунку 3.6. Як бачимо з рисунку часточкова будова цього 
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органу збережена. У більшості часточок відзначається розширення мозкової 

речовини. Межа між кірковою та мозковою речовиною подекуди нечітка. 

Лімфоїдні елементи мозкової речовини розміщенні дещо рихло. У окремих 

часточках помірно зростає кількість епітеліоретикулоцитів, які зазнають 

дистрофічних змін та перетворюються в тільця загрудинної залози (тільця 

Гассаля). Наявні як дрібні, так і об’ємні тільця Гассаля. Останні оточені 

лімфоцитами та макрофагами. У окремих тимусних тільцях є залишки 

некротизованих лімфоцитів. Судини мозкової речовини дещо розширені, 

переповнені еритроцитами та лімфоцитами. 

  

Рис. 3.6. Розширення судин мозкової 

речовини тимуса. Збільшення кількості 

тимусних тілець. А – мозкова речовина, Б – 

судина. С – тільця Гасалля Гематоксилін-

еозин х 400 

Рис. 3.7. Помірна кількість плазматичних 

клітин у мозковій речовині тимуса. А – 

плазматичні клітини у мозковій речовині 

тимуса. Метиленовий-зелений та піронін за 

Браше  х 400. 

 

У кірковій речовині компактно розміщені малі та середні лімфоцити, а 

також макрофаги та епітеліоретикулоцити (рис. 3.7). Кількість мітозів 

помірна. З’являються активовані епітеліоретикулоцити з світлим ядром та 

значною площею цитоплазми. Підкапсулярна зона кіркової речовини 

помірно заповнена Т-лімфобластами. Подекуди реєструються мітози 

останніх. Судини мікроциркуляторного русла також розширені, переповнені 

еритроцитами. У окремих капілярах відзначається склеювання еритроцитів. 

У перикапілярному просторі наявна помірна кількість Т-лімфоцитів та 

А 

Б 
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макрофагів. Окремі ендотеліоцити зазнають некротичних змін. У мозковій 

речовині, особливо навколо розширених судин, візуалізуються плазматичні 

клітини, що нерідко розташовуються невеликими групами. Основна речовина 

строми органу містить помірну кількість фібробластів та колагенових 

волокон, гістіоцитів, макрофагів та лімфоцитів. 

 Гістологічна характеристика тимуса курей-бройлерів за впливу 

пробіотичного препарату БПС-44. За мікроскопічного дослідження тимуса 

встановлено, що часточкова будова органу збережена, межа між кірковою та 

мозковою речовиною чітка. У окремих часточках відзначається розширення 

мозкової речовини. Кількість епітеліоретикулоцитів дещо збільшується. У 

окремих ділянках наявні епітеліоретикулоцити, що зазнають дистрофічних 

змін. Візуалізуються як дрібні, так і об’ємні тимусні тільця. 

Судини мозкової речовини дещо розширені, містять еритроцити та 

лімфоцити. У мозковій речовині наявні плазматичні клітини (рис. 3.8), які 

локалізуються як у центральній зоні мозкової речовини (рис. 3.9), а також 

поблизу кортико-медулярної межі. 

  

Рис.3.8. Плазматичні клітини в мозковій 

речовині тимуса. С – плазматичні клітини в 

мозковій речовині тимуса. Метиленовий-

зелений та піронін за Браше х 400. 

Рис. 3.9. Плазматичні клітини в мозковій 

речовині тимуса. С – плазматичні клітини в 

мозковій речовині тимуса. Метиленовий-

зелений та піронін за Браше   х 1000. 

Кіркова речовина у більшості ділянок щільно заселена клітинними 

елементами. Кількість мітозів помірна. Некротизовані лімфоцити 

зустрічаються рідко. З’являються активовані епітеліоретикулоцити з світлим 
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ядром та значною площею цитоплазми. У перикапілярному просторі наявна 

помірна кількість Т-лімфоцитів та макрофагів. 

Гістологічна характеристика тимуса курей-бройлерів за впливу 2 % 

дріжджів Saccharomyces cerеvisiae. За мікроскопічного дослідження тимуса 

встановлено, що часточкова будова органу збережена, кортико-медулярна 

межа чітка (рис. 3.10). Мозкова речовина помірно широка. Подекуди у ній 

збільшується кількість епітеліоретикулоцитів. Кіркова речовина широка, 

щільно заповнена тимоцитами. 

  

Рис. 3.10. Чітка межа між кірковою та 

мозковою речовинами. Щільне заповнення 

кіркової речовини тимоцитами. Т – межа 

між кірковою та мозковою речовиною. 

Гематоксилін-еозин   х 200. 

Рис. 3. 11. Щільне заповнення кіркової 

речовини тимоцитами. Помірна  кількість 

тимусних тілець. А – кіркова речовина 

тимоцитів, Б – мозкова рачовина, С –

тимусні тільця. Гематоксилін-еозин    х 200 

 

Зустрічаються епітеліоретикулоцити, що зазнають альтеративних змін 

та перетворюються в тільця загрудинної залози (рис. 3.11). Більшість тілець 

загрудинної залози оточені лімфоцитами та макрофагами. Досить часто 

візуалізуються некротизовані лімфоцити або їх залишки. В окремих ділянках 

мозкової речовини зустрічаються поодинокі гранулоцити, еозинофіли та 

плазматичні клітини. У кірковій речовині компактно розміщені малі та 

середні лімфоцити, а також макрофаги та епітеліоретикулоцити. 

Зустрічаються мітози лімфоцитів. Рідко візуалізуються лімфоцити, що 

зазнають некротичних змін, залишки яких фагоцитуються макрофагами. 

З’являються активовані епітеліоретикулоцити з світлим ядром та значною 
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площею цитоплазми. У перикапілярному просторі наявна значна кількість Т-

лімфоцитів та поодинокі макрофаги. 

Гістологічна характеристика клоакальної сумки курей-бройлерів у 

контрольній групі. На багатьох ділянках епітеліальний пласт інфільтрований 

лімфоцитами. Реєструються некротичні зміни епітеліоцитів, унаслідок чого 

окремі епітеліоцити десквамуються у просвіт клоакальної сумки. Подекуди 

спостерігається помірно виражена проліферація епітелію. На багатьох 

ділянках епітеліального пласту утворюються мікрокістозні порожнини 

(рис. 3.12) різних розмірів. Окремі судини власне слизової оболонки 

розширені, переповнені еритроцитами та лімфоцитами. Реєструється помірна 

інфільтрація пухкої сполучної тканини слизової оболонки плазматичними 

клітинами, лімфоцитами, гранулоцитами, тканинними базофілами.  

Клітинний склад лімфоїдних вузликів представлений в основному В-

лімфоцитами, а також Т-лімфоцитами, лімфобластами, пролімфоцитами, 

плазмоцитами, макрофагоцитами і гранулоцитами. Серед лімфоцитів 

зустрічаються малі, середні та великі. 

  

Рис. 3.12. Клоакальна сумка. Некротичні 

зміни структурних елементів мозкової 

речовини лімфатичних вузликів. Н – 

структурні елементи мозкової речовини 

лімфатичних вузликів. Метиленовий-

зелений та піронін за Браше    х 1000 

Рис. 3.13.    х 400. Клоакальна сумка. Т – 

некротичний детрит в центральній частині 

лімфоїдного вузлика. 
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Мозкова речовина більшості лімфоїдних вузликів у пиці контрольної 

групи містить незначну кількість клітинних елементів (рис. 3.13). У окремих 

лімфоїдних вузликах розвиваються виражені некротичні зміни, особливо у 

мозковій речовині. Внаслідок цього центральна частина деяких лімфоїдних 

вузликів заповнена некротичним детритом. У центрі окремих лімфоїдних 

вузликів формуються залозисті структури, що є ознакою пригнічення 

лімфопоезу. Проліферація лімфобластів у лімфоїдних вузликах виражена 

незначно. Лімфатичні судини строми розширені, переповнені лімфою. Також 

спостерігається розширення кровоносних судин, що переповнені 

еритроцитами і поодинокими гранулоцитами. Подекуди зустрічаються 

периваскулярні набряки. В окремих капілярах еритроцити розташовуються у 

декілька рядів, відзначається їх склеювання, що свідчить про розвиток стазу. 

Спостерігаються некротичні зміни окремих ендотеліоцитів. У окремих 

судинах реєструються незначно виражені проліферативні процеси ендотелію. 

У адвентиції відзначається проліферація перицитів. Також наявні 

периваскулярні інфільтрати з плазматичних клітин та лімфоцитів.  

Окремі судини м’язової оболонки розширені, переповнені 

еритроцитами та поодинокими гранулоцитами. Міжм’язова сполучна 

тканина дещо набухла. Серозна оболонка утворена основною пластинкою, 

яка містить дещо набухлу пухку сполучну тканину, що вкрита мезотелієм. 

Гістологічна характеристика клоакальної сумки курей-бройлерів за 

впливу пробіотичного препарату БПС-44. Слизова оболонка клоакальної 

сумки вистелена простим стовпчастим епітелієм, що в окремих ділянках 

переходить у простий багаторядний, містить пологі борозни (рис. 3.14). 

Подекуди спостерігається проліферація епітелію. Також реєструються 

некротичні зміни епітеліоцитів, унаслідок чого епітеліоцити десквамуються у 

просвіт клоакальної сумки. На багатьох ділянках епітеліального пласту 

утворюються мікрокістозні порожнини, деякі з яких містять помірну 

кількість слабобазофільного вмісту. Відзначається інфільтрація 

епітеліального пласту лімфоцитами. Спостерігається помірна інфільтрація 
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слизової оболонки клітинами лімфоїдного ряду, у тому числі плазмоцитами. 

У сполучній тканині слизової оболонки та підслизової оболонки 

візуалізуються тканинні базофіли, а також плазмоцити, поодинокі лімфоцити 

та гранулоцити. 

  

Рис. 3.14. Клоакальна сумка. 

Внутрішньоепітеліальна кіста. 

Інфільтрація підслизової оболонки 

лімфоцитами. А – інфільтрація підслизової 

оболонки лімфоцитів. В – 

внутрішньоепітеліальна кіста. 

Гематоксилін-еозин   х 1000. 

Рис. 3.15. Некротичні зміни структурних 

елементів мозкової речовини лімфатичних 

вузликів. Помірна кількість В-лімфоцитів у 

кірковій речовині лімфатичних вузликів. Н 

– некротичні зміни структурних елементів 

мозкової речовини, К – В-лімфоцити у 

кірковій речовині лімфатичних вузликів. 

Метиленовий-зелений та піронін за Браше   

х 400 

 

У складках слизової клоакальної сумки розташовані лімфоїдні вузлики 

(рис. 3.15). Поділ більшості лімфоїдних вузликів на кіркову та мозкову 

речовину збережений. Клітинний склад лімфоїдних вузликів представлений в 

основному В-лімфоцитами, а також Т-лімфоцитами, лімфобластами, 

пролімфоцитами, плазмоцитами, макрофагоцитами і гранулоцитами. Серед 

лімфоцитів зустрічаються малі, середні та великі. Найбільш чисельною є 

група середніх лімфоцитів. Відзначається збіднення мозкової речовини 

більшості лімфоїдних вузликів клітинними елементами. Окрім цього у 

деяких лімфоїдних вузликах розвиваються некротичні зміни структурних 

елементів мозкової речовини. Унаслідок цього, центральна частина деяких 

лімфатичних вузликів заповнена некротичними масами. Інколи у мозковій 

речовині формуються залозистоподібні структури, що вказує на пригнічення 

В 

А 

К 

Н 
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лімфопоезу. Проліферація лімфобластів у лімфоїдних вузликах виражена 

незначно. Кількість клітинних елементів у кірковій речовині помірна. 

Подекуди зустрічаються некротизовані лімфоцити. Збільшується кількість 

макрофагів, які фагоцитують залишки некротизованих клітин. 

Лімфатичні судини строми розширені, переповнені лімфою. Також 

спостерігається розширення кровоносних судин, що переповнені 

еритроцитами і поодинокими гранулоцитами. Подекуди зустрічаються 

периваскулярні набряки. У адвентиції відзначається проліферація перицитів. 

Також наявні периваскулярні інфільтрати з плазматичних клітин, лімфоцитів 

та поодиноких тканинних базофілів. Окремі судини м’язової оболонки 

розширені, переповнені еритроцитами та поодинокими гранулоцитами. 

Сполучна тканина навколо гіперемійованих судин дещо набрякла. 

Гістологічна характеристика клоакальної сумки курей-бройлерів за дії 

2 % дріжджів Saccharomyces cerеvisiae. Слизова оболонка клоакальної 

сумки нерівна, у межах однієї складки нерівність епітеліального пласту 

посилюється (рис. 3.16). Спостерігається проліферація епітелію, а в окремих 

ділянках помірна гіперсекреція слизу. Некротичні зміни епітеліоцитів 

реєструються рідко. Мікрокістозні порожнини у складі епітеліального пласту 

не трапляються. Спостерігається помірна інфільтрація слизової оболонки 

клітинами лімфоїдного ряду. У складі зазначених клітинних інфільтратів 

переважають плазматичні клітини. 

В складках слизової клоакальної сумки розташовані лімфоїдні вузлики, 

у більшості лімфоїдних вузликів поділ на мозкову та кіркову речовину чіткий 

(рис. 3.17). Клітинний склад лімфоїдних вузликів представлений в основному 

В-лімфоцитами, а також Т-лімфоцитами, лімфобластами, пролімфоцитами, 

плазмоцитами, макрофагоцитами і гранулоцитами. Серед лімфоцитів 

зустрічаються малі, середні та великі. Проліферація лімфобластів у 

лімфоїдних вузликах виражена добре. Кількість клітинних елементів у 

кірковій речовині значна. Лише в окремих лімфоїдних вузликах у мозковій С 
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речовині, а в дещо меншій мірі у кірковій речовині трапляються 

некротизовані лімфоцити.  

 

  

Рис. 3.16. Клоакальна сумка. Значна 

кількість плазматичних клітин у сполучній 

тканині слизової оболонки С – 

плазматичні клітини у сполучній тканині 

слизової оболонки. Метиленовий-зелений 

та піронін за Браше   х 1000. 

Рис. 3.17. Клоакальна сумка. Чіткий поділ 

лімфатичних вузликів на кіркову та 

мозкову речовину. Помірна кількість 

клітинних елементів у кірковій речовині 

лімфатичних вузликів.А – мозкова 

речовина, В – В-лімфоцити, С – кіркова 

речовина. Гематоксилін-еозин   х 400 

Спостерігається розширення кровоносних судин, що переповнені 

еритроцитами і поодинокими гранулоцитами. Також наявні периваскулярні  

інфільтрати, що складаються в основному з плазматичних клітин та 

лімфоцитів. Окремі судини м’язової оболонки незначно розширені, містять 

еритроцити та поодинокими гранулоцитами. Виражених периваскулярних 

набряків не виявляли. Підсерозна основа, що також утворена пухкою 

сполучною тканиною, виражена слабо. 

Отже, у результаті проведеного гістологічного та гістохімічного 

дослідження центральних органів імунної системи курчат-бройлерів 

встановлено, що у птиці контрольної групи, яким згодовували стандартний 

комбікорм та випоювали вакцину проти хвороби Гамборо у клоакальній 

сумці розвиваються внутрішньоепітеліальні мікрокістозні порожнини, а у 

мозковій речовині лімфатичних вузликів реєструються некротичні зміни та 

формуються залозистоподібні структури, а у тимусі відзначається 

розширення мозкової речовини, нещільне заселення кіркової речовини 

тимоцитами, некротичні зміни останніх та збільшення кількості тимусних 

С 

В 
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тілець, наявність регресивних тимусних тілець, що вказує на недостатній 

рівень лімфопоезу. 

У птиці І дослідної групи, яким згодовували пробіотик БПС-44 в 

епітеліальному пласті клоакальної сумки виявляли поодинокі мікрокістозні 

порожнини, а також реєстрували некротичні зміни у мозковій речовині 

лімфатичних вузликів. У тимусі тварин І дослідної групи альтеративні 

процеси лімфоцитів були менш вираженими, ніж у тварин контрольної 

групи, а щільність заселення лімфоцитами кіркової речовини була дещо 

вищою, у порівнянні з контролем. 

Найбільш оптимальний морфологічний стан клоакальної сумки та 

тимуса було виявлено у курчат ІІІ дослідної групи, яким згодовували 

2 % дріжджів Saccharomyces cerеvisiae. Зокрема, у них не реєстрували 

утворення мікрокістозних порожнин в епітеліальному пласті клоакальної 

сумки, лімфатичні вузлики чисельні, поділ на кіркову та мозкову речовину 

чіткий, вони були щільно заселені лімфоїдними елементами. Кіркова 

речовина тимуса була широка, щільно заселена лімфоцитами, кортико-

медулярна межа чітка, кількість тимусних тілець помірна, що свідчить про 

можливість адекватної імунної відповіді у тварин ІІІ дослідної групи. 

 

Результати гістологічних досліджень були опубліковані автором у 

співавторстві у наступних працях:  

Romanovych M. M.
 
 Histostructure of broiler chickens  fabricius bursa  for the 

action of probiotics / Romanovych M. M., Vishchur O. I., Kurtyak B. M., 

Matiukha I. O., Mudrak D. I., Romanovych M.
 
S.

 
Journal for Veterinary Medicine, 

Biotechnology and Biosafety. 2019. Vol. 1 (5) P. 5–9 [278]. 
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3.5 Вплив пробіотичних препаратів на продуктивність курчат-

бройлерів 

  

З даних літератури відомо, що інтенсивність росту курей залежить від 

низки факторів: виду, віку, статі, типу та якості годівлі, статевого циклу, 

рівня обміну речовин в організмі тощо.  

З результатів, наведених у таблиці 3.15 бачимо, що маса курчат 

контрольної групи з віком зростала. Застосування у складі комбікорму для 

курчат досліджуваних пробіотичних препаратів спричиняло вплив на 

інтенсивність їх росту. Практично упродовж усього періоду вирощування 

маса курчат-бройлерів дослідних груп перевершували аналогів контрольної.  

Таблиця 3.15 

Інтенсивність росту курчат-бройлерів, г (М±m; n=25) 

Вік курчат-

бройлерів, 

доби 

Групи 

К Д1 Д2 Д3 

0 66,8±0,57 66,96±0,67 67,2±0,41 67,04±0,43 

7 227,9±1,52 228,0±1,68 235,2±1,21** 237,2±1,15** 

14 616,1±1,51 621,5±0,73** 646,7±1,70*** 669,8±1,07*** 

21 1226,3±0,32 1229,8±1,22** 1235,2±1,50*** 1238,6±1,23*** 

28 1811,8±1,61 1817,4±2,3 1875,6±3,69*** 1928,8±0,51*** 

35 2421,1±5,21 2484,6±3,22*** 2575,6±2,50*** 2674,3±2,38*** 

41 3397,6±1,82 3471,5±2,01*** 3608,1±1,62*** 3759,6±1,58*** 

 

 

При цьому найвищу масу у віці 7, 28, 35 і 41 діб мали бройлери третьої  

дослідної групи, які за цим показником відповідно на 10, 117, 253 і 362 г 
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переважали (p<0,01–0,001) аналогів контрольної групи. Інтенсивність росту 

збільшувалася до кінця експерименту, і особливо у курчат дослідних груп. 

Результати цих досліджень свідчать про стимулювальний вплив 

пробіотичних добавок на основі штаму Bacillus subtilis 44 так і 1 та 2 % 

дріжджів Saccharomyces cerеvisiae, на інтенсивність росту курчат-бройлерів 

дослідних груп. Цей вплив був виражений більшою мірою у бройлерів за дії 

2 % біомаси дріжджів Saccharomyces cerеvisiae. 

У таблиці 3.16 наведені результати досліджень з ефективності 

застосування курчатам-бройлерам досліджуваних пробіотичних препаратів.   

   Таблиця 3.16 

Ефективність застосування курчатам-бройлерам пробіотичних препаратів  

 

Як бачимо з даних таблиці 3.16 середньодобовий приріст курчат-

бройлерів дослідних груп, яким згодовували комбікорм із добавкою 

препарату БПС-44 та 1 і 2 % дріжджів Saccharomyces cerevisiae, був 

відповідно на 2,2, 6,3 і 10,8 % більший, ніж у птиці контрольної групи. При 

цьому покращилась конверсія корму відповідно на 0,10, 0,11 і 0,13 порівняно 

з контрольною групою, а також збереженість птиці на 2, 1 і 2 %.  

Групи 

курчат 

 

Маса 

тіла, г 

Середньодобовий 

приріст порівняо 

до контролю, % 

Конверсія 

корму 

Збереженість, 

% 

Контроль 3397  1,91 96 

Д1 БПС-

44 

3471 2,2 1,81 98 

Д2 

дріжджі  

1 %  

3608 6,3 1,80 97 

Д3 

дріжджі 2 

% 

3759 10,8 1,78 98 
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Отже, результати проведених досліджень свідчать про ефективність 

застосування у складі комбікорму для курчат-бройлерів досліджуваних 

пробіотичних препаратів з метою підвищення інтенсивності їх росту та 

збереженості. Застосовані препарати   сприяли кращому засвоєнню поживних 

речовин корму, особливо у бройлерів, яким у складі комбікорму 

використовували 2 % дріжджів Saccharomyces cerеvisiae.   
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РОЗДІЛ 4 

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

Підвищення збереження курчат та забезпечення високої інтенсивності їх 

росту упродовж періоду їх вирощування є однією з найбільш актуальних 

проблем сучасного птахівництва. Патології та загибель молодняку 

продуктивного поголів’я веде до значних економічних втрат  [24, 42,  84]. 

Механізми протекції організму визначаються генетично, проте впливають на 

їх формування аліментарні, технологічні, антропогенні та екологічні 

фактори. Вакцинації і безконтрольне застосування спектру сумнівних 

хіміотерапевтичних препаратів, посилюють негативний вплив на організм 

птиці стрес-факторів різної етіології, разом з незбалансованою годівлею 

призводить до змін і порушень метаболічних процесів у їхньому організмі, 

зниження резистентності, що сприяє розвитку імунодефіциту й інфекційних 

захворювань [21, 91, 92,  268].  

Організм птиці є складною системою, стабільність функціонування 

(гомеостаз) якої підтримується взаємопов’язаною та взаємодоповнюючою 

дією низки функціональних систем, провідну роль серед яких відіграють 

захисні системи — антиоксидантна та імунна.  

З огляду на це актуальним є розробка способів регуляції імунного 

потенціалу й антиоксидантного захисту організму птиці з метою відновлення 

метаболічного гомеостазу.   

Поряд з традиційними хіміотерапевтичними ветеринарними засобами 

для лікування і профілактики багатьох хвороб тварин і птиці в останні роки 

почали широко застосовувати бактеріальні препарати на основі живих 

мікробних культур — пробіотики. Їх лікувальний та профілактичний ефект 

обумовлений високою антагоністичною активністю виробничих штамів 

мікроорганізмів відносно патогенної і умовно-патогенної мікрофлори (навіть 

не чутливої до багатьох антибіотиків), здатністю активізувати макрофаги та 

інтерферони [13]. 
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Ефективність пробіотиків у процесі травлення пов’язана зі 

сприятливими метаболічними змінами у шлунково-кишковому тракті (ШКТ) 

птиці, кращим засвоєнням поживних речовин, що обумовлена їх високою 

ферментативною активністю (амілазною, целюлазною, протеазною), 

здатністю поповнювати раціон незамінними амінокислотами, вітамінами, які 

в процесі травлення за участю бактерій синтезуються de novo. Багатьма 

авторами зазначається, що пробіотичні препарати не лише нормалізують 

кишковий мікробоценоз і сприяють профілактиці шлунково-кишкових 

хвороб молодняку, а також впливають на інші системи організму тварин 

(антиоксидантну, імунну, ендокринну та ін.) [172, 283,  235].  

Цим зумовлена актуальність розширення і поглиблення досліджень, 

скерованих на вивчення вікових особливостей біохімічних процесів в 

організмі птиці, які лежать в основі її росту та розвитку, механізмів і 

факторів їх регуляції. 

У цьому контексті слід розглядати актуальність вивчення 

онтогенетичних особливостей антиоксидантної та імунної систем в організмі 

курчат-бройлерів та ролі пробіотичних препаратів у їх регуляції. Аналіз 

наявної літератури свідчить, що вікові особливості функціонування вказаних 

систем за дії досліджуваних нами пробіотичних препаратів вивчені мало. 

Наявні у літературі поодинокі дані такого плану, розглянуті в огляді 

літератури, фрагментарні та недостатні для широких узагальнень. 

Актуальність проведення таких досліджень на курчатах-бройлерах є 

очевидною з огляду на те, шо цей вид птиці є тим пріоритетним напрямом 

вітчизняного птахівництва, який для ефективного розвитку потребує 

сучасних наукоємних технологій та розробок. Про що вказується низкою 

дослідників [13, 14, 136, 138, 155].  

У своїй роботі ми вперше  провели  комплексне порівняльне 

дослідження стану антиоксидантної системи, гематологічного профілю, 

активності клітинної і гуморальної ланок імунітету, напруженості 

поствакцинального імунітету  за впливу пробіотичних препаратів — 
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однокомпонентного препарату БПС-44, створеного на основі пробіотичного 

штаму аеробних бацил в Інституті сільськогосподарської мікробіології 

НААН, та 1 і 2 % дріжджів Saccharomyces cerеvisiae. 

При аналізі результатів проведених експериментальних досліджень 

було з’ясовано, що вплив досліджуваних пробіотичних препаратів на 

інтенсивність процесів ПОЛ та ОМП, стан антиоксидантної й імунної систем 

курчат-бройлерів залежить як від дозування (у випадку дріжджів), так і від 

складу обраного пробіотичного препарату. 

Як зазначалося раніше пероксидне окиснення ліпідів є фізіологічним 

процесом. У мембранах мітохондрій підтримується стаціонарний рівень 

ПОЛ, що має певне функціональне значення і відображає ступінь впливу 

молекулярного кисню на мітохондріальні ліпіди в нормальних фізіологічних 

умовах. При цьому, роль пероксидних процесів визначається їх здатністю 

регулювати структурно–функціональний стан мембран, що має вирішальне 

значення для функціонування ферментних систем і рецепторного апарату 

імунокомпетентних клітин [22, 55, 58, 103, 108, 226].  

Проведені дослідження показали, що вміст проміжних і кінцевих 

продуктів ПОЛ у плазмі крові курчат–бройлерів контрольної групи у 27-, 34- 

і 41- добовому віці був більший, ніж у 11-добовому віці. При цьому різниці 

були вірогідними за вмістом гідроперекисів ліпідів. Ці дані свідчать про 

зростання інтенсивності процесів ПОЛ в організмі птиці з віком. При цьому 

необхідно зауважити, що найбільш інтенсивне зростання процесів ПОЛ 

зафіксовано у крові курчат у період активного росту. 

Згодовування курчатам дослідних груп у складі комбікорму препарату 

БПС–44 та дріжджів Saccharomyces cerevisiae спричиняло зниження вмісту 

проміжних і кінцевих продуктів ПОЛ у плазмі крові. Ці дані свідчать про 

інгібуючий вплив досліджуваних чинників на вміст проміжних і кінцевих 

продуктів ПОЛ, рівень яких значною мірою регулюється ферментативною та 

неферментативною ланками системи антиоксидантного захисту.  
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Встановлено, що за умов окисного стресу, що може бути спричинений 

різними факторами середовища (стрес на ранньому етапі розвитку організму) 

активні форми кисню (АФК) пошкоджують усі біологічні структури, але 

донедавна головну увагу під час вивчення модифікуючої дії АФК приділяли 

ліпідам [62, 69,  71, 85, 94, 98, 103, 108, 114, 135, 166, 177, 224, 252]. Нині 

зацікавлення дослідників підвищилося до вивчення механізмів взаємодії 

АФК з білками. Актуальність таких досліджень зумовлена надзвичайно 

важливим значенням білків в обмінних процесах живих організмів. 

Достеменно відомо, що всі ферменти, які забезпечують нескінченну 

багатогранну ланку метаболічних та регуляторних процесів, є білками [177, 

224]. Встановлено, що за умов окисного стресу й надмірної генерації АФК 

розвиваються процеси неконтрольованої модифікації білків, які спричиняють 

фрагментацію білків, їхню денатурацію, а також утворення первинних 

амінокислотних радикалів, що далі вступають у вторинну взаємодію із 

сусідніми амінокислотними залишками, а це в цілому створює досить 

складну картину пошкоджувальної дії АФК на білкові макромолекули. Все 

це призводить до втрати білками їхньої біологічної активності й порушення 

обмінних, зокрема регенеративних процесів. На думку дослідників, 

кисневозалежне окиснення білків є раннім індикатором пошкодження 

органів і тканин, а процеси окисної модифікації протеїнів (ОМП) при всіх 

патологічних станах повинні перебувати під безперервним лабораторним 

контролем [280, 287]. Накопичення в клітинах продуктів ОМП, ліпідів, 

нуклеїнових кислот призводить до дисфункції мітохондрій, дефіциту енергії, 

зниженню чутливості і специфічності рецепторів, а у подальшому – до 

некротичної чи апоптичної загибелі (в залежності від концентрації АФК 

антиоксидантного балансу) загибелі певної популяції клітин [33, 34, 103, 280, 

287, 309] . 

У курчат контрольної групи впродовж вирощування з 11- до 41-ої доби 

інтенсивність окисної модифікації протеїнів практично не змінювалась і була 

приблизно на одному рівні. Додавання до раціону курчат, як пробіотика на 
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основі штамму Bacillus subtilis, так і 1  та 2 % біомаси дріжджів 

Saccharomyces cerеvisiae супроводжувалось зниженням інтенсивності 

накопичення продуктів окисної модифікації протеїнів у плазмі крові курчат. 

Так, вміст альдегідних похідних ОМП впродовж усього дослідження був 

найнижчим у крові курчат, що отримували 1 і 2 % біомаси дріжджів 

Saccharomyces cerеvisiae у раціоні.  

Важлими є зафіксовані вікові зміни інтенсивності ОМП, так 

накопичення альдегідних похідних мало тенденцію до лінійного зниження 

упродовж експерименту. Приблизно такий же характер змін було виявлено у 

вмісті кетонових похідних ОМП. Проте у плазмі крові курчат третьої 

дослідної групи у 41-добовому віці відзначено вірогідне зниження 

концентрації ОМП430.  

Відомо, що ОМП також спричиняє утворення в організмі ROOH, а потім 

ROH (o– і m-тирозини), R(OH)2, карбонілових та інших окиснених похідних; 

відбувається також автооксидативне глікозилювання білків. Вважається, що 

негативний ефект окисно-модифікованих білків у клітинах пов'язаний із тим, 

що окисненні білки є джерелом вільних радикалів, які виснажують запаси 

клітинних антиоксидантів. In vitro показано, що продукти 

вільнорадикального окиснення білків призводять до окиснювального 

ураження ДНК [69, 193]. 

Відомо, що у стандартних умовах вирощування курчат раннього віку 

фізіологічно супроводжується становленням захисних систем в організмі, 

змінами інтенсивності метаболізму та високої сприйнятливості до зовнішніх 

подразників, що теоретично може індукувати окисний стрес та деструктивні 

наслідки викликані ним. Введення пробіотиків у раціон курчат зумовило 

зниження інтенсивності оксидації протеїнів, і обмежило можливість 

руйнування важливих протеїнових структур та молекул продуктами 

взаємодії АФК і протеїнів. 

Стосовно однокомпонентного пробіотичного препарату БПС-44, 

основою якого є аеробні спорові мікроорганізми штаму Bacillus subtilis 44-р, 
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то у наших дослідженнях показані особливості його впливу на 

антиоксидантну систему курчат-бройлерів. Свідченням цього є виявлене 

нами підвищення активності досліджуваних ензимів у крові курчат-

бройлерів. Зокрема, застосування курчатам дослідних груп як пробіотика на 

основі штаму Bacillus subtilis 44 так і 1 та 2 % біомаси дріжджів 

Saccharomyces cerеvisiae спричиняло підвищення супероксиддисмутазної 

активності – ензиму первинної ланки системи антиоксидантного захисту. 

При цьому у курчат другої дослідної групи активність вказаного ензиму у 41-

добовому віці зросла вірогідно на 35 %, стосовно контролю, а у третій – у 27-

ми добовому віці на 12 %. 

Відомо, що у курчат в перші дні життя спостерігається висока 

супероксиддисмутазна активність в органах та тканинах. Таке явище слід 

розглядати як компенсаторний захист при переході від гіпоксії кінця 

ембріонального розвитку до гіпероксії в перші дні життя. У ранньому 

постнатальному онтогенезі супероксиддисмутазна активність знижується, 

тоді як пероксидазна, каталазна і глутатіонпероксидазна – зростає. Вказані 

зміни сягають максимуму в 20-30-добовому віці. Недостатній захист 

організму курчат від АФК на другу і третю декаду життя спричиняє 

зміщення окисних процесів у сторону вільнорадикальних, що сприяє 

зменшенню концентрації ліпідів, фосфоліпідів, ретинолу, інгібуванню 

біосинтезу білка [10, 37, 54, 103, 141, 157, 160-162]. 

Дослідження показників глутатіоновї ланки антиоксидантного захисту 

має не менш важливе діагностичне значення, ніж визначення ензимів 

первинного захисту таких як супероксиддисмутаза та каталаза. У наших 

дослідженнях звертає на себе увагу вірогідне зростання вмісту відновленого 

глутатіону у крові курчат, яким застосовували  1 і 2 % дріжджі Saccharomyces 

cerevisiae стосовно контрольної у 34- і 41-добовому віці, а також  у 

бройлерів, яким застосовували препарат БПС-44 на 27-му добу життя 

(p<0,05). При цьому зафіксовано тенденцію до підвищення 
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глутатіонпероксидазної активності у крові курчат дослідних груп у 41-

добовому віці.  

Зважаючи на дані літератури, а також результати наших досліджень 

можна дійти висновку, що введення до комбікорму вказаних пробіотичних 

препаратів  регулювало і обмежувало інтенсивність окисних процесів на тлі 

активації супероксиддисмутазної активності. Такі особливості впливу 

пробіотичних препаратів на окисно-відновний статус птиці можна пояснити 

тим, що дріжджі Saccharomyces cerevisiae містять низку біологічно-активних 

речовин, що стимулює процеси засвоєння поживних речовин корму завдяки 

нормалізації  мікрофлори, яка в свою чергу, є джерелом адۥювантно-активних 

речовин; останні проникають у кров, проявляючи стимулювальний вплив на 

імунну й антиоксидантну системи. Проведені нами дослідження також 

підтвердили той факт, що застосовані нами пробіотичні дріжджі 

Saccharomyces cerevisiae володіють антиоксидантними властивостями. 

Дані такого плану ми отримали вперше. Зокрема нами вперше 

проведені порівняльні дослідження впливу препарату БПС-44 і 1 і 2 % 

дріжджів Saccharomyces cerevisiae на стан окисно-відновної рівноваги в 

організмі тварин. Результати отриманих нами досліджень були 

передбачливими з огляду на різноманітні механізми позитивного впливу 

пробіотичних препаратів на макроорганізм, і це дає вагомі підстави для 

розширення сфери застосування пробіотиків. 

Проведення морфологічних і біохімічних досліджень показало, що у 

віковій динаміці курчат-бройлерів контрольної групи привертає увагу 

зростання у крові кількості еритроцитів, водночас середній вміст гемоглобіну 

в одному еритроциті та колірний показник — зменшуються, що вочевидь 

зумовлено фізіологічними змінами в організмі птиці у процесі її росту і 

розвитку. Ці зміни були виражені більшою мірою до кінця експерименту, де 

різниці порівняно до початкового періоду досліджень виявилися вірогідними. 

Концентрація гемоглобіну у крові курчат-бройлерів контрольної групи з 
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віком мала тенденцію до зниження у 34-добовому і зростання у 41-добовому 

віці, що свідчить про різнонаправлені зміни цього показника. 

З даних літератури відомо, що у ранні строки розвитку птиці 

відбуваються суттєві зміни гематологічних показників. У наших 

дослідженнях зафіксовано зростання з віком вмісту гемоглобіну й 

еритроцитів. Підвищення вмісту гемоглобіну у крові птиці старших вікових 

груп, можливо, пов’язано з більш високим рівнем мінерального обміну й 

утворення гемоглобіну. Ряд авторів вважають, що підвищення вмісту 

гемоглобіну у крові птиці старших вікових груп пов’язано із становленням 

імунної системи і закінченням формування органів кровотворення [9, 23, 45, 

73, 86, 87, 114, 149, 170].  

Застосування досліджуваних пробіотичних препаратів у складі добавки 

до комбікорму спричиняло збільшення кількості еритроцитів у крові курчат-

бройлерів усіх дослідних груп стосовно контрольної у 27-добовому віці. 

Подібні зміни виявлено при дослідженні концентрації гемоглобіну. Зокрема, 

у вказаний період досліджень встановлено вірогідно більшу концентрацію 

гемоглобіну у крові курчат, яким застосовували 1 % дріжджів Saccharomyces 

cerеvisiae. При цьому у курчат  першої і третьої дослідних груп у 34-

добовому віці вміст гемоглобіну у крові був відповідно на 22,2 (р<0,001) і 

12,4 % (р<0,01) більший, ніж у контролі. Ці дані свідчать про 

стимулювальний вплив досліджуваних пробіотичних препаратів на 

оксигенотранспортну функцію крові курчат-бройлерів. Результати наших 

досліджень узгоджуються з даними інших авторів [3, 4], проведених на 

різних видах тварин і птиці, де показано вплив пробіотичних препаратів на 

гематологічний профіль.  

Вивчення білків сироватки крові птиці у постембріональний період 

дозволяє виявляти деякі загально-біологічні закономірності розвитку та 

формування механізмів імунітету у різні вікові періоди. З віком вміст 

загального протеїну у сироватці крові курчат контрольної групи поступово 
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збільшувався. Це може бути пов’язано зі збільшенням активності процесів 

росту та транспортної функції крові. Після 20-ти діб життя спостерігався 

найбільш інтенсивний приріст маси тіла курчат, на що вказують також інші 

автори [37, 99]. При цьому необхідно зауважити, що в усі періоди досліджень 

вміст загального протеїну у крові курчат дослідних груп був більший, ніж у 

контрольній, що свідчить про стимулювальний вплив пробіотичних 

препаратів на протеїнсинтезувальну функцію печінки.  

Електрофоретичні дослідження білків сироватки крові показали, що у 

курчат-бройлерів контрольної групи з віком кількість альбумінової, - і -

глобулінової фракцій зменшується, а -глобулінової – зростає. Ці дані 

вказують, що з віком відбувається заміщення низькомолекулярних білків 

сироватки крові на високомолекулярні. Результати цих досліджень співставні 

з даними інших дослідників [191, 200, 234, 293]. 

Застосування у складі комбікорму досліджуваних препаратів 

змінювало співвідношення білкових фракцій сироватки крові  курчат-

бройлерів. Зокрема,  вміст  альбумінової, - і -глобулінової фракцій у 

сироватці крові курчат усіх дослідних груп в 11-добовому віці менший, а  -

глобулінової  – більший, ніж у контрольній. Ці зміни були виражені більшою 

мірою у сироватці крові курчат, яким застосовували  препарат БПС-44 і 2 % 

дріжджі Saccharomyces cerеvisiae де різниці стосовно контролю були 

вірогідними. Ці дані є досить цікавими з огляду на те, що білки сироватки 

крові відіграють особливо важливу роль в імунних процесах організму, 

оскільки гамма-глобуліни є носіями більшості імунних тіл [191, 200, 234, 

293]. 

Ступінь ендогенної інтоксикації в організмі курчат упродовж періоду 

їх вирощування оцінювали за вмістом у сироватці крові молекул середньої 

маси (МСМ). При дослідженні вмісту МСМ у крові курчат звертає на себе 

увагу вірогідне їх зростання у курчат, яким застосовували 2 % дріжджів 

Saccharomyces cerеvisiae у 34- і 41-добовому віці порівняно до аналогічних 
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показників у курчат контрольної групи.  Про те зростання у крові курчат 

вмісту МСМ було у межах референтних величин. Разом з цим ці дані 

вказують на недоцільність подальшого підвищення відсотку  дріжджів 

Saccharomyces cerеvisiae до раціону курчат-бройлерів. Про це також свідчить 

зростання вмісту циркулюючих імунних комплексів у крові бройлерів 

третьої дослідної групи у цей період. Підвищення рівня МСМ у крові 

характерне для стресу й імунодепресивних станів і спостерігається за 

патологічних процесів, які супроводжуються ендогенною інтоксикацією 

[167]. 

Таким чином результати проведених досліджень свідчать про те, що 

застосування курчатам дослідних груп пробіотичних препаратів проявляє 

стимулювальний вплив на процеси біосинтезу протеїну та імунну функцію в 

організмі курчат у процесі їх вирощування. 

Зокрема, у своїй роботі для визначення показників імунобіологічної 

реактивності птиці ми використовували тести першого і другого рівня оцінки 

імунного статусу. Так, з-поміж показників, які характеризують стан 

неспецифічної резистентності організму, більшістю авторів вивчаються 

здатність поліморфноядерних лейкоцитів крові до фагоцитозу та вміст у 

крові циркулюючих імунних комплексів, лізоцимної і бактерицидної 

активності сироватки крові. 

Результати проведених досліджень показали, що у віковій динаміці 

спостерігалось фізіологічне зниження бактерицидної активності у сироватці 

курчат з 27-ї доби життя, при цьому лізоцимна активність була приблизно на 

одному рівні впродовж усього періоду дослідження. Як свідчать дослідження 

інших науковців, починаючи з 20-добового віку, лізоцимна та бактерицидна 

активність сироватки крові курчат поступово знижується, порівняно з 5-

добовими курчатами. Компенсаторною у даному випадку виступає клітинна 

ланка неспецифічної резистентності організму, зокрема фагоцитарна 

активність [147, 170]. Подібні зміни вказаних показників отримано також і 

нашими дослідженнями. 
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Застосування у складі добавок до комбікорму пробіотичних препаратів 

викликало підвищення БАСК у курчат дослідних груп порівняно з 

контролем. Зокрема, у крові курей, яким додатково до комбікорму додавали 

пробіотик БПС-44 та 2 % дріжджів Saccharomyces cerеvisiae БАСК в усі 

періоди досліджень була вищою, ніж у курчат контрольної групи. Результати 

цих досліджень узгоджуються з даними, отриманими  Карунським О.Й. зі 

співавт., 2018, де показано позитивний вплив імунокорегуючих добавок на 

основі ензимів до раціону курчат-бройлерів на рівень бактерицидної 

активності сироватки крові [59]. 

Одним з критеріїв оцінки стану гуморальної ланки неспецифічного 

захисту організму птиці є лізоцимна активність сироватки крові. Лізоцим має 

виражений гідролітичний, бактеріостатичний, бактерицидний ефект, 

стимулює фагоцитоз і утворення антитіл. Зменшення лізоцимної активності 

сироватки крові характерно для фізіологічних особливостей імунного статусу 

бройлерів. Це зумовлено тим, що в перші доби життя йде активне 

розсмоктування жовткового мішка, який містить велику кількість лізоциму, 

який забезпечує додатковий імунологічний захист під час адаптивного 

періоду на ранніх етапах онтогенезу.  У бройлерів в перші 5 днів вміст 

лізоциму досить високий і зменшується з віком. Додавання до раціону 

курчат-бройлерів пробіотиків на основі БПС-44 і, особливо 2 % дріжджів 

спричиняло  стимулювальний вплив на рівень лізоцимної активності 

сироватки крові птиці.  

Підвищення лізоцимної активності крові вказує на посилення 

резистентності до інфекційних хвороб. Лізоцим секретується, головним 

чином фагоцитами і є неспецифічним ефектором імунної системи. Відомо, 

що гранули гетерофілів містять лізоцим, який разом з катіонними пептидами 

і кислою фосфатазою відповідає за їх бактерицидні властивості [155, 157, 

230,  127].  

Окрім цього нами констатовано підвищення показників фагоцитозу 

псевдоеозинофілів крові у курчат за введення до раціону досліджуваних 
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пробіотиків. Так, у курчат першої і другої дослідних груп у 27- та 41-

добовому віці зафіксовано вищий фагоцитарний індекс, який характеризує 

кількість захоплених мікроорганізмів одним активним фагоцитом. Отримані 

дані свідчать про активуючий вплив пробіотика БПС-44 та 1 % дріжджів 

Saccharomуces cerevisiаe у складі комбікорму для курчат–бройлерів на 

здатність псевдоеозинофілів до фагоцитозу мікробних клітин. Такого плану 

результати були отримані також іншими дослідниками при застосуванні 

пробіотиків подібного походження  [5, 6, 11, 12]. 

Рівень загальної реактивності організму відображає лейкоцитарний 

профіль крові. При дослідженні вікової динаміки загальної кількості 

лейкоцитів у крові курчат-бройлерів привертає увагу зростання їх числа, 

особливо у 41-добовому віці (р<0,01). Водночас істотних змін вікової 

динаміки співвідношення окремих форм лейкоцитів крові  курчат 

контрольної групи за період досліджень не зафіксовано.  

Застосування досліджуваних пробіотичних препаратів викликало 

тенденцію до зростання загальної кількості лейкоцитів у крові курчат 

дослідних груп стосовно контрольної. При цьому у курчат-бройлерів, яким у 

якості пробіотика використовували 2 % дріжджів Saccharomyces cerеvisiae, 

на  34-ту добу життя різниця порівняно до контролю виявилася вірогідною. 

Разом з цим різниці порівняно до контролю були вірогідними також за 

кількістю лімфоцитів у крові курчат у 27-добовому віці, а також за числом 

псевдоеозинофілів у крові птиці другої і третьої груп у 34-добовому віці. 

Результати наших досліджень щодо імуностимулювальної дії застосованих 

пробітиків, зокрема дріжджів узгоджуються з даними інших авторів [198, 

300, 313]. 

Відомо, що однією з ключових функцій імунної системи є розпізнавання 

певних антигенів і специфічне реагування на них. Ці процеси виконують 

переважно лімфоцити різних популяцій, завдяки наявності на їх плазматичних 

мембранах специфічних рецепторів [29, 184]. 

Дослідження показали, що з віком у крові курчат змінюється відносна 
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кількість Т- і В-лімфоцитів та їх субпопуляцій. Зокрема збільшується 

кількість Т-лімфоцитів (загальних, теофілін-резистентних і  теофілін-

чутливих), а число активних Е-РУЛ і В-лімфоцитів істотно не змінюється. 

Зростання кількості загальних і теофілін-резистентних Т-лімфоцитів 

відбувалось за рахунок збільшення малорецепторних популяцій лімфоцитів і 

зменшення кількості малодиференційованих у функціональному відношенні 

Т-лімфоцитів. Результати цих досліджень свідчать про те, що у процесі 

постнатального розвитку до двохмісячного віку в організмі птиці проходить 

активація процесів клітинної кооперації, посилення проліферації, мітогенезу 

лімфоцитів і підвищення їхньої функціональної активності.  

Згодовування бройлерам у складі комбікорму досліджуваних 

пробіотичних препаратів спричиняло вплив на стан Т- і В-клітинного 

імунітету птиці. Зокрема,  у крові  курчат дослідних груп стосовно 

контрольної виявлено більшу кількість Т-лімфоцитів (загальних, активних і 

теофілін резистентних) і В-лімфоцитів та підвищення їх функціональної 

активності за рахунок перерозподілу рецепторного апарату 

імунокомпетентних клітин (р<0,05–0,001). Збільшення кількості Т- і В-

лімфоцитів у крові курчат дослідних груп відбувалося на тлі зменшення 

(р<0,05–0,001) кількості «нульових», неактивних у функціональному 

відношенні Т- і В-лімфоцитів, і зростання (р<0,05–0,001) субпопуляцій з 

низькою і середньою щільністю рецепторів. Вказані зміни були виражені 

більшою мірою у курчат у 27-добовому віці за умов застосування  1 і 2 % 

дріжджів Saccharomyces cerеvisiae.  Отримані дані свідчать про більшу 

кількість і вищу функціональну активність Т- і В-лімфоцитів у крові 

бройлерів, яким застосовували пробіотичні препарати і, особливо дріжджі. 

Більшу кількість Т- і В-лімфоцитів у крові курчат-бройлерів дослідних груп 

порівняно з контрольною можна пояснити активуючим впливом 

досліджуваних пробіотичних препаратів на центральну і периферичну ланки 

імунітету птиці.  

В основі розвитку специфічної імунної відповіді на антиген, лежить 
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активація лімфоцитів, оскільки, від її вираженості залежить формування 

кількості імунокомпетентних клітин (Т- і В-лімфоцитів), що взаємодіють з 

антигеном. Для того, щоб антиген, який потрапив в організм, міг зумовити 

імунну відповідь, його мають розпізнати як ефекторні клітини (В-

лімфоцити), так і Т-клітини, особливо Тh. Кооперація цих клітин 

відбувається у процесі міжклітинної взаємодії, яка супроводжується 

утворенням імунного сигналу, що формується в результаті взаємодії між 

антигенпрезентуючими і Т-клітинами. Активовані клітини проліферують і 

диференціюються в ефекторні клітини, а за умов нестачі антигену –– на 

клітини пам’яті [53, 254, 258, 291].  

Збільшення кількості та перерозподіл авідності рецепторного апарату Т- 

і В-лімфоцитів у крові птиці дослідних груп зумовлено нормалізуючою дією 

препарату БПС-44 і  дріжджів Saccharomyces  cerevisiаe на рецепцію 

імунокомпетентних клітин, що спричиняє до зменшення антигенного 

навантаження на організм бройлерів у критичні періоди росту.  

Свідченням цього є також те, що планова вакцинація курчат спричинила 

посилення антигенного навантаження і антитілоутворення, що 

супроводжувалося підвищенням вмісту циркулюючих імунних комплексів у 

крові. Додавання до раціону пробіотиків  сприяло обмеженню значного 

зростання вмісту ЦІК у крові курчат.  

Слід зауважити, що процеси активації Т- і В-лімфоцитів тісно пов’язані 

між собою, оскільки, з одного боку, В-лімфоцити можуть виконувати роль 

антигенпрезентуючих клітин, а з другого –– Т-лімфоцити-хелпери необхідні 

для нормальної активації В-лімфоцитів. Тобто, у процесі 

внутрішньоклітинної передачі сигналу задіяно щонайменше кілька шляхів 

взаємодій [147, 168, 179]. У наших дослідженнях констатовано збільшення 

кількості теофілін-резистентних Т-лімфоцитів, останні як відомо здійснюють 

стимулювальний вплив на лімфопоез і диференціацію В-лімфоцитів та, 

відповідно процеси імуногенезу.  
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Свідченням цього є також виявлене нами підвищення титрів 

специфічних антитіл до хвороби Гамборо у сироватці крові курчат дослідних 

груп стосовно контрольної.  Ці зміни були виражені більшою мірою у крові 

бройлерів 11- і 34-добового віку.  

Отже, згодовування курчатам-бройлерам у складі комбікорму препарату 

БПС-44 та дріжджів Saccharomyces cerеvisiae позитивно впливало на 

формування імунної відповіді організму, а саме стабілізувало рівень 

трансоваріальних антитіл на початкових етапах постнатального розвитку і 

стимулювало індукцію специфічної несприйнятливості до вірусу ІБХ, 

проявляючи ад’ювантні властивості.  

Для адекватної оцінки стану імунної системи та виявлення 

імунодефіцитних станів необхідно, поряд з вивченням імунобіологічних 

показників крові та продуктивних показників птиці, досліджувати 

морфологічні зміни в імунокомпетентних органах, і зокрема в тимусі та 

фабріцієвій сумці. Дослідження цих органів дає інформацію щодо рівня як 

клітинної та гуморальної ланок імунітету, так і загального імунного 

потенціалу організму.  

Проведені дослідження показали, що у  тимусі курчат контрольної 

групи спостерігається помірний некроз клітин та незначне склеювання 

еритроцитів,  в цілому тканина без патологічних змін. Введення пробіотиків  

суттєвого впливу на морфофункціональну структуру вказаної тканини не 

мало, мітотичні процеси в нормі, часточкова будова органу збережена. 

Кіркова речовина широка, щільно заповнена тимоцитами. Рідко 

візуалізуються лімфоцити, що зазнають некротичних змін, залишки яких 

фагоцитуються макрофагами.  

У клоакальній сумці курчат контрольної групи реєструються некротичні 

зміни епітеліоцитів, унаслідок чого окремі епітеліоцити десквамуються у 

просвіт.  Клітинний склад лімфоїдних вузликів представлений в основному 

В-лімфоцитами, а також Т-лімфоцитами, лімфобластами, пролімфоцитами, 

плазмоцитами, макрофагоцитами і гранулоцитами центральна частина 



125 

 

деяких лімфоїдних вузликів заповнена некротичним детритом. В окремих 

капілярах еритроцити розташовуються у декілька рядів, відзначається їх 

склеювання, що свідчить про розвиток стазу.  

За введення пробіотика на основі БПС- 44 спостерігались некротичні 

зміни  проте збільшувалась кількість макрофагів, які фагоцитують залишки 

некротизованих клітин. Сполучна тканина навколо гіперемійованих судин 

дещо набрякла. При додаванні пробіотика на основі дріжджів у клоакальній 

сумці курчат некротичні зміни епітеліоцитів реєструвались рідко. 

Мікрокістозні порожнини у складі епітеліального пласту не траплялись, 

виражених периваскулярних набряків не виявляли.  

Оптимальний морфологічний стан клоакальної сумки і тимусу 

виявлено у курчат, яким згодовували 2 % дріжджів. Saccharomyces cerеvisiae. 

Зокрема, у них не реєстрували утворення мікрокістозних порожнин у 

епітеліальному пласті клоакальної сумки, лімфатичні вузлики численні, поділ 

на кіркову та мозкову речовину чіткий, вони були щільно заселені 

лімфоїдними елементами. Кіркова речовина тимусу широка, щільно заселена 

лімфоцитами, кортико-медулярна межа чітка, кількість тимусних тілець 

помірна, що вказує на характерні ознаки сповільнення процесів вікової 

інволюції та свідчить про можливість формування повноцінної імунної 

відповіді у курчат-бройлерів третьої дослідної групи.  

З даних літератури відомо, що під дією пробіотиків відбувається 

стимуляція лімфоїдного апарату, синтез імуноглобулінів, збільшення рівня 

комплементу, посилення активності макрофагів і лізоциму, зниження 

проникності судинно-тканевих бар'єрів для токсичних продуктів [90].  

У дослідженнях інших авторів при застосуванні пробіотиків різного 

походження отримано подібні результати гістологічних досліджень 

імунокомепетентних органів. Так, за результатами Маликової суттєвих змін у 

гістоструктурі імунокомпетентних органів за дії досліджуваних пробіотиків  

не спостерігалось, проте сприяло зростанню ваги тимуса і клоакальної сумки 

курчат, нормалізації процесів проліферації та клітинного складу тканин [89].  
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Пробіотики на основі лакто-і біфідобактерій мають неоднаковий вплив 

на розвиток імунокомпетентних органів  курчат місячного віку. Зокрема ці 

зміни супроводжуються відмінністю маси тіла й інтенсивністю її збільшення, 

лінійних параметрів органів травлення і маси центральних органів імунітету. 

Основні морфологічні зміни виявляються неоднаковою гістологічною 

будовою паренхіматозних, центральних і периферичних органів імунітету та 

стінки кишечника [38]. Проведені гістологічні дослідження 

імунокомпетентних органів курчат-бройлерів науково доповнюють цілісність 

роботи  та дозволяють зробити висновок про доцільність застосування 

пробіотиків на основі БПС-44 і дріжджів Saccharomyces cerеvisiae у птиці на 

ранніх етапах розвитку у період планових вакцинацій та напруження 

постнатального  імунітету для стимуляції захисних резервів організму.  

Підсумовуючи результати наших досліджень можна зробити 

узагальнюючий висновок, що досліджувані нами пробіотичні препарати 

спричиняли позитивний вплив на гематологічний профіль, інтенсивність 

процесів ПОЛ й активність САЗ, клітинної і гуморальної ланок імунітету, що  

в цілому сприяло підвищенню напруженості поствакцинального імунітету, 

росту і збереженості курчат-бройлерів. Ці зміни в організмі курчат дослідних 

груп зумовлені комплексною адитивною дією пробіотичних препаратів на 

функціонування вказаних систем.  

Щодо впливу досліджуваних нами пробіотиків, і, зокрема препарату 

БПС-44 на гуморальну ланку неспецифічної резистентності, необхідно 

зауважити, що він підтримує у крові високу концентрацію лізоциму, це теж 

сприяє ефективному захисту організму від інфекційних агентів не лише 

бактеріальної, але й вірусної природи. Більше того, штами аеробних бацил, 

які входять до складу препарату БПС-44, стимулюють синтез ендогенного 

інтерферону, значний вміст якого зберігається упродовж тривалого часу 

після застосування пробіотиків, що свідчить про посилення опірності 

організму до дії збудників вірусних інфекцій. Окрім того, встановлено, що 

пробіотичні штами аеробних бацил B. subtilis 44-p, які входять до складу 
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досліджуваного препарату, є індукторами γ-інтерферону, що відповідає за 

активацію фагоцитарних реакцій у відповідь на потрапляння до організму 

антигенів бактеріальної природи, здійснюючи інтеграцію функціонування 

клітинної та гуморальної ланок неспецифічної резистентності птиці [2, 26, 

27, 40, 41,125, 238]. 

Стосовно іншого досліджуваного нами пробіотика у цілому проведені 

результати досліджень показали, що уведення до комбікорму курчат-

бройлерів дріжджів Saccharomices cerevisiаe позитивно впливало на стан 

системи антиоксидантного захисту, формування імунної і гемопоетичної 

функції крові, що очевидно пов’язано із дією біологічно активних речовин, 

які входять у склад дріжджів. Зокрема з клітинної стінки дріжджів 

Saccharomices cerevisiаe виділено маннани і D-глюкани, які проявляють 

імуномодулюючі, радіопротекторіні, протипухлинні й інші властивості [190, 

269, 288]. Багатьма авторами показано, що ці речовини здатні блокувати 

приєднання патогенів до слизових оболонок кишечника. Також  вони можуть 

мати версифікований механізм впливу на синтез цитокінів, що дає 

можливість впливати на імунологічні процеси, спрямовуючи їх дію по Th-1− 

або по Th-2 типу [190, 194, 288]. Особливо актуальною є протизапальна дія 

пробіотиків при захворюваннях, пов’язаних з порушенням цілісності 

слизових оболонок, що важливо для курчат у ранній постнатальний період 

розвитку. Результати проведених досліджень свідчать про ефективність дії 

пробіотиків на основі БПС-44 і дріжджів Saccharomyces cerеvisiae.  Це дає 

можливість розглядати їх, як імуномодулюючі препарати, механізм дії яких 

реалізується у більшості через слизову оболонку травного каналу. 

Застосування пробіотиків дозволяє активізувати метаболічні процеси та 

інгібувати умовно-патогенну мікрофлору в шлунково-кишковому тракті, що 

в свою чергу обумовлює більш високу збереженість молодняку, дозволяє 

більш повно реалізувати генетичний потенціал птиці та підвищити їх 

продуктивність [194, 288].  
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Отже, використання у складі комбікорму для  курчат-бройлерів 

зазначених пробіотичних препаратів дозволить не лише отримати здорове 

поголів’я птиці, але й запобігти несприятливому впливу низки 

антропогенних факторів. Це досягається підвищенням адаптогенних 

можливостей організму шляхом модулювального впливу пробіотиків на 

окисно-відновний статус та імунний потенціал птиці. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі отримано нові дані стосовно вікових змін 

інтенсивності процесів пероксидного окиснення ліпідів і протеїнів, стану 

антиоксидантної системи, гематологічного профілю та активності клітинної і 

гуморальної ланок імунітету у курчат-бройлерів упродовж періоду їх 

вирощування. З’ясовано вплив препарату БПС-44 та 1 і 2 % дріжджів 

Saccharomyces cerevisiae на активність цих систем і розроблено спосіб 

підвищення антиоксидантного потенціалу, імунобіологічної реактивності та 

збереженості птиці.  

1. У віковій динаміці курчат-бройлерів констатовано зростання у крові 

кількості еритроцитів, лейкоцитів, концентрації загального протеїну, вмісту 

молекул середньої маси, гідроперекисів  ліпідів і ТБК-активних продуктів, 

циркулюючих імунних комплексів, бактерицидної і лізоцимної активності, 

що зумовлено фізіолого-біохімічними змінами в організмі. Водночас 

зафіксовано зменшення у крові кількості неактивних Т-лімфоцитів 

(загальних і теофілінрезистентних) за одночасного зростання низькоавідних і 

середньоавідних їх форм (р<0,05–0,001).  

2. Застосування курчатам дослідних груп у складі комбікорму 

препарату БПС-44 та 1 і 2 % дріжджів Saccharomyces cerevisiae   стимулювало  

киснево-транспортну і білоксинтезувальну функцію крові, про що свідчить 

збільшення кількості еритроцитів (р<0,05–0,01), концентрації гемоглобіну 

(р<0,01–0,001) та вмісту протеїну (р<0,05–0,01).  Разом з цим зафіксовано 

збільшення у крові кількості лімфоцитів і зменшення псевдоеозинофілів 

(р<0,05) за одночасного зростання загального числа лейкоцитів, особливо у  

41-добовому віці (р<0,01).  

3. У крові  курчат дослідних груп стосовно контрольної виявлено 

більшу кількість Т-лімфоцитів (загальних, активних і теофілінрезистентних) і 

В-лімфоцитів та підвищення їх функціональної активності за рахунок 
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перерозподілу рецепторного апарату імунокомпетентних клітин (р<0,05–

0,001). Збільшення кількості ТА-РУЛ у крові курчат дослідних груп 

відбувалося на тлі зменшення (р<0,05–0,001) кількості «нульових», 

неактивних у функціональному відношенні Т- і В-лімфоцитів, і зростання 

(р<0,05–0,001) субпопуляцій з низькою і середньою щільністю рецепторів.  

Вказані зміни були виражені більшою мірою у курчат у 27-добовому віці за 

умов застосування  1 і 2 % біомаси дріжджів Saccharomyces cerеvisiae.  

4. Середні титри специфічних антитіл до вірусу хвороби Гамборо у 

курчат дослідних груп в усі періоди досліджень були вищими (р<0,05–0,001) 

порівняно до курчат контрольної групи, що вказує про позитивний вплив 

досліджуваних препаратів на формування напруженості поствакцинального 

імунітету, а саме – стабілізує рівень трансоваріальних антитіл на початкових 

етапах постнатального розвитку і стимулює індукцію специфічної 

несприйнятливості до вірусу ІБХ, виявляючи ад’ювантні властивості.   

5. Констатовано позитивний вплив пробіотичних препаратів на 

функціонування клітинних і гуморальних механізмів неспецифічної 

резистентності організму курчат, про що свідчать вищі показники 

фагоцитозу псевдоеозинофілів крові (р<0,05–0,001), а також бактерицидна і 

лізоцимна активність сироватки крові та вміст циркулюючих імунних 

комплексів (р<0,05–0,01) у курчат дослідних груп порівняно з контрольною.  

6. Згодовування курчатам у складі комбікорму препарату БПС-44 та 

дріжджів Saccharomyces cerevisiae спричиняло зниження вмісту у крові 

проміжних і кінцевих продуктів ПОЛ (р<0,01–0,001), а також альдегідних і 

кетонових похідних окисної модифікації протеїнів, особливо у 41-добовому 

віці за дії 2 % дріжджів Saccharomyces cerеvisiae у раціоні (р<0,05).  

7. Досліджувані пробіотичні препарати викликали  у крові  курчат 

підвищення ензимної ланки системи антиоксидантного захисту. Зокрема, 

зафіксовано вищу (р<0,01–0,001) супероксиддисмутазну активність в 

еритроцитах крові курчат, яким застосовували  1 і 2 % дріжджів 

Saccharomyces cerеvisiae у раціоні.  Водночас зміни глутатіонпероксидазної 
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активності у крові курчат дослідних груп стосовно контрольної були не 

вірогідні.  

8. За дії 1 і 2 % дріжджів Saccharomyces cerеvisiae констатовано 

зростання вмісту відновленого глутатіону у крові курчат дослідних груп 

стосовно контрольної у 34- і 41-добовому віці (p<0,01–0,001), а також  у 

курчат, яким застосовували препарат БПС-44 на 27-му добу життя (p<0,05).  

9. Маса тіла курчат-бройлерів, яким згодовували комбікорм з 

добавкою препарату БПС-44 та 1 і 2 % дріжджів Saccharomyces cerevisiae  у 

41-добовому віці була відповідно на 2,2, 6,2  і  11,1 % більша, ніж маса тіла 

курчат-бройлерів контрольної групи. 

 



132 

 

 

ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

 

З метою підвищення антиоксидантного захисту, імунного потенціалу, 

напруженості поствакцинального імунітету проти ІБХ, життєздатності й 

інтенсивності росту курчат-бройлерів рекомендується додатково у складі 

комбікорму згодовувати 2 % дріжджів Saccharomyces cerevisiae упродовж 

періоду їх вирощування. 
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узагальнив отримані дані, сформулював висновки, підготував методичні 
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експериментальні дослідження, провів аналіз отриманих результатів написав 

тези). 



167 

 

Додаток Б 

Раціон курчат-бройлерів 

Назва 

складників 

Величина Предстартер  Стартер Гровер Фінішер 

Загальний 

протеїн 

% 21,79 21,06 20,24 19,5 

Обмінна енергія  ккал 2998 3 061 3 150 3198 

Сира клітковина  % 2,70 2,72 2,93 2,95 

Сирий жир % 6,60 5,42 6,65 6,95 

Кальцій % 0,91 0.84 0,77 0,74 

Фосфор % 0,69 0,70 0,64 0,58 

Натрій % 0,17 0,16 0,15 0,14 

Лізин % 1,39 1,27 1.20 1,15 

Метіонін + 

цистин 

% 1,04 1,00 0,99 0,93 

Метіонін % 0,68 0,65 0,64 0,60 

 Цистин % 0,36 0,36 0,35 0,33 

 Сіль NaCl % 0,31 0,30 0,28 0,26 

Вітамін А г/кг 13315 12500 11000 10000 

Вітамін D3 г/кг 5000 5000 4000 4000 

Вітамін Е 

(токоферол 

ацетат) 

мг/кг 62,5 59,5 50,1 41,3 

Вітамін 

К(вікасол) 

мг/кг 3,00 3,00 2,50 2,20 

Вітамін 

В1(тіамін) 

мг/кг 5,10 5,92 5,50 5,10 

Вітамін В2 

(рибофлавін) 

мг/кг 8,58 8,92 7,90 5,94 

Вітамін РР 

(нікотинова 

кислота) 

мг/кг 67,28 88,92 83,47 75,52 
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Вітамін 

В5пантотенова 

кислота) 

мг/кг 17,91 22,23 20,25 20,06 

Вітамін В6 

(піридоксин) 

мг/кг 7,84 6,28 6,10 5,80 

Вітамін В12 

(ціанокобаланін) 

мг/кг 20,00 20,00 19,00 15,00 

Вітамін Вс 

(фолієва 

кислота) 

мг/кг 2,18 2,24 1,74 1,55 

Цинк мг/кг 109,44 115,29 117,16 107.97 

Марганець мг/кг 103.90 117,48 118,36 108,92 

Мідь  мг/кг 22,00 22,00 23,00 20,00 

Кобальт  мг/кг 0,80 0,80 0,80 0,70 
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