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Введение суспензии из сетарий кроликам визывало повышение температури тела, увеличе-

ние частоти сердечных сокращений, частоти дихания, происходили изменения некоторых морфо-
логических показателей крови, что вызывает развитие комплекса функциональних и патобиохи-
мичних изменений, характерных для алергии. 

 
Injection of setaria suspension to rabbits induced increasing of temperature, frequency of pulse, breath. 

Some morphological parameters of blood were changed. It caused development of functional and pathobio-
chemical changes, typical for allergy. 
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Зміна морфологічних показників крові після введення їм прокип’яченої суспензії сетарій через 1, 

12 та 24 години дає підстави вважати, що ця речовина містить сполуки, які є термостабільні і 
викликають в організмі тварин зміни, характерні для алергічних реакцій. 

Постановка проблеми у загальному ви-
гляді. В патогенезі сетаріозу домінуючу роль 
відіграють процеси, що спричинюються вторин-
ними факторами. До них, насамперед, належать 
токсикоалергічні та імунопатологічні реакції, що 
призводять до розладу регулюючих систем 
організму – нейрогуморальної та ензимної [2].  

Аналіз основних досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання проблеми. 
Велика кількість робіт з вивчення токсичного 
впливу паразитів на організм проводилась шля-
хом дії екстрактів з паразитів на організм експе-
риментальних тварин [1, 4]. На механічний вплив 
гельмінтів організм хазяїна реагує місцевою за-
пальною реакцією з наступним залученням інших 
специфічних механізмів захисту, а саме алергії. 
Секрети гельмінтів вступають у реакції з компо-
нентами тканин тварин, порушують цілісність клі-
тин, впливають на нервові рецептори та мобілі-
зують нервову і ендокринну системи хазяїна [3]. 

Мета роботи – вивчити вплив суспензії з 
самок сетарій на організм морських свинок. 

Матеріали та методи досліджень Для про-
ведення досліджень були сформовані дослідні 
групи із лабораторних тварин: морські свинки ма-
сою 250-300 г, кролі – 2-2,5 кг, щурі – 200-250 г, 
по 36 тварин у кожній. Тварин утримували при 
температурі 18°С в умовах віварію кафедри фізі-

ології, патофізіології та імунології тварин. Твари-
нам дослідних груп внутрішньом′язово вводили 
суспензію із сетарій з розрахунку 100 мг білка на 
1 кг маси тіла. Тваринам контрольних груп вво-
дили фізіологічний розчин у такій же дозі. Су-
спензію охолоджували і центрифугували при 5–6 
тис. об./хв упродовж 5-7 хв. (для осадження біл-
ків). Отриману суспензію вводили внутрі-
шньом’язово в ділянці стегна 36 морським свин-
кам дослідної групи у дозі 0,1 см3. Кров для до-
сліджень відбирали через 1, 12 та 24 години піс-
ля введення суспензії.  

Результати власних досліджень та їх об-
говорення. Для вивчення причини алергії, впли-
ву тканин гельмінтів, і виключення їх білкової 
природи суспензію кип’ятили. Як показали ре-
зультати досліджень після введення прокип'яче-
ної (денатурованої) суспензії із самок сетарій 
морські свинки не проявляли будь-яких реакцій. 
Загальний стан тварин дослідної групи оцінювали 
як задовільний. Через 1 годину клінічні показники, 
а саме температура тіла, частота дихання та час-
тота серцевих скорочень зазнали певних змін. 
Тварини ставали малорухливі. 

Так, температура тіла через 1 годину після 
введення суспензії достовірно підвищувалась до 
39,7±0,066 °С, проти вихідного рівня 
37,2±0,027 °С, а вже через 12 годин цей показник 
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підвищувався до  40,3± 0,045 °С. Через 24 години 
після введення суспензії сетарій температура 
тіла у морських свинок знижувалась до нормаль-
них параметрів, але мала тенденцію до підви-
щення.  

Одночасно було відмічено збільшення час-
тоти дихання та частоти серцевих скорочень в 
1,1 раза. Через 12 годин, спостерігалось збіль-
шення частоти дихання в 1,2 раза та частоти се-
рцевих скорочень у 1,6 раза. Через 24 години 
температура тіла та частота дихання знаходи-
лись у межах норми. 

Таким чином, суспензія із самок сетарій після 
кип’ятіння не втрачала своїх патогенних власти-
востей і, після введення в організм, викликала 
зміну клінічних показників.  

Морфологічні показники крові морських сви-
нок, через 1 годину після введення прокип’яченої 
суспензії із сетарій характеризувалися зменшен-
ням кількості еритроцитів до 5,02 ± 0,024 Т/л, 
проти 7,55 ± 0,023 Т/л, що на 33,5% менше, ніж у 
тварин контрольної групи. Через 12 годин після 
введення суспензії встановлено достовірне зме-
ншення кількості еритроцитів на 25,1%, а на 24 
годину вона мала тенденцію до зниження, хоча 
не виходила за межі показників у контрольних 
тварин.  

Вміст гемоглобіну, після введення про-
кип′яченої суспензії не зазнав суттєвих змін і не 
виходив за межі показників контрольних тварин.  

Відмічено достовірне збільшення кількості 
лейкоцитів через 1 годину на 17,7%, через 12 го-
дин на 26,3% та через 24 години на 22,4% по від-
ношенню до тварин контрольної групи.  

Кількість базофілів у тварин дослідної групи 
протягом досліджень не відрізнялась від показни-
ків у контрольних тварин. Кількість паличкоядер-
них нейтрофілів через 1 та 12 годин після вве-
дення прокип′яченої суспензії була достовірно 
нижчою відповідно на 16,9% та 37,5%, а через 24 
години також залишалось нижчою по відношенню 
до показників у тварин контрольної групи. 

Відмічено також достовірне зниження кілько-
сті сегментоядерних нейтрофілів через 1 годину 
на 11%, через 12 годин на 31,2% і через 24 годи-
ни на 20,7% по відношенню до кількості нейтро-
філів у тварин контрольної групи. Достовірне під-
вищення кількості еозинофілів відмічено протя-
гом всього періоду досліджень. Так, через 1 го-
дину підвищення кількості еозинофілів було на 
24,8%, через 12 годин 35,8%, а через 24 години 
на 25% по відношенню до тварин контрольної 
групи. Кількість лімфоцитів та моноцитів через 1 
годину після введення суспензії знаходилась у 
межах норми. Через 12 годин відмічено достовір-

не збільшення кількості лімфоцитів на 12,4%, а 
через 24 годин на 3,7% по відношенню до тварин 
контрольної групи. Кількість моноцитів на 12 і 24 
години досліджень не відрізнялась від аналогіч-
них їх показників контрольних тварин.  

Достовірне прискорення ШОЕ у дослідних 
морських свинок спостерігали вже через 1 годину 
після введення прокип’яченої суспензії у 2,6 раза, 
через 12 годин у 2,3 раза, а через 24 години – у 
1,7 раза швидше, ніж у тварин контрольної групи. 

Таким чином, зміна морфологічних показни-
ків крові після введення їм прокип’яченої суспен-
зії сетарій через 1, 12 та 24 години дає підстави 
вважати, що ця речовина містить сполуки, які є 
термостабільні і викликають в організмі тварин 
зміни, характерні для алергічних реакцій.  

Вміст загального білка через 1 годину після 
введення тваринам суспензії був достовірно ниж-
чим на 8,1%, через 12 годин на 16%, а через 24 
години на 4,7%, ніж у тварин контрольної групи.  

Вміст альбуміну був достовірно високим про-
тягом всього періоду досліджень. Через 1 годину 
він підвищувався на 11%, через 12 годин на 17% 
та через 24 години на 13,4% по відношенню до 
тварин контрольної групи.  

Концентрація глюкози через 1 та 24 години 
не відрізнялась від контролю, але через 12 годин 
була достовірно нижчою на 16,6%.  

Активність АсАТ та АлАТ через 1 годину піс-
ля введення суспензії не відрізнялась від її пока-
зників у тварин контрольної групи, але через 12 
годин активність АсАТ була достовірно підвище-
на на 30%, а АлАТ на 40%. Через 24 години ці 
зміни були несуттєвими, а активність обох показ-
ників знизилась до початкових. 

Таким чином, зміни морфологічних та біохі-
мічних показників крові після введення про-
кип’яченої суспензії, дають нам підставу вважати, 
що наявність в ній термостабільних сполук, спри-
чинює в організмі тварин зміни, характерні для 
алергічних реакцій. Ці зміни подібні до змін, що 
виникають після введення натуральної суспензії 
із сетарій.  

Висновки. У морських свинок введення де-
натурованої суспензії із сетарій призводить до 
змін морфологічних показників крові. Це ще раз 
дає підстави вважати, що ця речовина містить 
сполуки, які є термостабільні і викликають в орга-
нізмі тварин зміни, характерні для алергічних ре-
акцій. 

Перспективи подальших досліджень. Ре-
зультати проведених досліджень можуть бути 
використані для вивчення впливу сетарій на ор-
ганізм тварин. 
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Изменение морфологических показателей крови после введения  им прокипяченой суспензии из 

сетарий через 1, 12 и 24 часа дает возможность считать, что эта суспензия содержит вещест-
ва, которые есть термостабильные и вызывают  в организме животных изменения, характерные 
для аллергических реакций.  

 
Change of blood morphological parameters after injection of boiled suspension from setaria in 1, 12 and 

24 hours consider that suspension contains substances which are thermostable and causes in organism 
changes, typical for allergic reactions. 
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АНТИОКСИДАНТНИЙ СТАТУС БУГАЙЦІВ РІЗНИХ ТИПІВ  
ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВОЛИНСЬКОЇ МЯСНОЇ ПОРОДИ 

 
М.З. Паска, к.вет.н., доцент Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехно-
логій імені С.З.Ґжицького 

 
Встановлено чітку залежність процесів перекисного окислення ліпідів та активності системи 

антиоксидантного захисту від типу вищої нервової діяльності у бугайців на відгодівлі волинської 
м'ясної породи. Найбільш оптимальні показники активності системи антиоксидантного захисту 
та перекисного окиснення ліпідів виявлено у тварини сильного врівноваженого інертного типу. 

Ключові слова: фізіологія, антиоксидантна система, перекисне окислення ліпідів, бугайці, вища 
нервова діяльність, волинська м 'ясна порода, відгодівля. 

Актуальність проблеми. В організмі тварин 
і людини функціонує система захисту від дії реа-
кційно здатних кисневих метаболітів, до якої на-
лежать низькомолекулярні антиоксиданти та ан-
тиоксидантні ферменти. Зміщення рівноваги між 
активними формами кисню (АФК) і антиоксидан-
тами в бік збільшення утворення перших є поте-
нційною передумовою розвитку в біологічних сис-
темах оксидаційного стресу, посилення процесів 
перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ), що відіграє 
надзвичайно важливу роль у патогенезі багатьох 
захворювань [11]. 

У процесі ПОЛ утворюються вторинні проду-
кти: ліпідні гідропероксиди, 4-гідроксиноненаль і 
малоновий діальдегід (МДА). Альдегідні групи 
цих сполук вступають у реакцію з аміногрупами 
білків та нуклеотидів, що призводить до пору-
шення структури і функції таких молекул. У фізіо-
логічних умовах в організмі існує постійний ба-
ланс між швидкістю ПОЛ та активністю системи 
антиоксидантного захисту (АОЗ). Вивченню про-
цесів ПОЛ і активності системи АОЗ присвячені 
праці багатьох учених, проте їхні дослідження 
виконані вони переважно на лабораторних тва-
ринах і птиці [1].  

В останні роки рядом вчених встановлено 
позитивну дію жирових добавок при включені їх 
до раціонів різних вікових груп на інтенсивність 

росту, харчову та біологічну цінність молока [6,7]. 
Проте недостатньо проведено досліджень щодо 
їхнього впливу на якість яловичини, зокрема, за-
лежно від типів вищої нервової діяльності, що 
становить актуальність досліджень. 

Завдання досліджень. 
Вивчення показників стану системи антиок-

сидантного захисту у плазмі крові бугайців во-
линської м'ясної породи залежно від типу вищої 
нервової діяльності. 

Матеріал і методи дослідження. Дослі-
дження проводили в ТОВ «Агрофірма «Добро-
син»» Жовківського району Львівської області на 
бугайцях м'ясного напряму продуктивності почат-
кового періоду відгодівлі у віці 6 місяців.Типи ви-
щої нервової діяльності (ВНД) у бугайців визна-
чали при застосуванні позакамерної методики 
вироблення рухово-харчових умовних рефлексів 
А.С.Макарова (1968) [7]. 

На основі проведених досліджень умовно-
рефлекторної діяльності з 80 бугайців сформова-
но чотири дослідні групи тварин по десять найти-
повіших представників визначених типів ВНД у 
кожній. 

Перша група - тварини сильного врівноваже-
ного рухливого (СВР) типу ВНД; 

Друга група - тварини сильного врівноваже-
ного інертного (СВІ) типу ВНД; 


