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СТИМУЛЯТОРОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОТРЕБНОСТЕЙ ПАСЕЧНОГО ПРОДУКТИВНОГО СЕЗО-
НА 

Исследовано влияние растительных иммуностимуляторов эхинацеи, элеутерококка и ПДЕ 
(плаценты денатурированной эмульгированной) на основные продуктивно-полезные показатели 
развития пчелиных семей в течение одного сезона. Установлена зависимость между интенсивно-
стью развития пчелиных семей в различные периоды и динамикой количественных и качествен-
ных показателей гемолимфы. Выявлено влияние стимуляторов на клеточный иммунитет пчел. 
Доказана возможность коррекции патогенеза болезней медоносных пчел на пасеке путем приме-
нения растительных и тканевых иммуностимуляторов. 
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В статті наведені данні про те що введення препарату «Авесстим» дослідним групам курчат 

(оральне із розрахунку 0,5 мл на 1 літр води) щоденно, впродовж 5-ти діб, не мало негативного 
впливу на видимий клінічний стан птиці. Діюча речовина експериментального препарату «Авесс-
тим» стимулює розвиток імунокомпетентних органів птиці, що забезпечує зростання імуномоде-
люючої активності препарату. Через 12 годин після введення препарату «Авесстим» в досліджу-
ваних дозах, як після першого, так і після наступних введень, не встановлено залишкових концент-
рацій діючої речовини препарату у сироватці крові, м’ясі та деяких органах птиці. 

Ключові слова: курчата, кури-несучки, препарат «Авесстим», імуностимуляція, специфічна 
імунопрофілактика. 

Постановка проблеми у загальному ви-
гляді. Численні повідомлення дослідників з різ-
них країн, дають підставу висловити узагальнен-
ня про те, що здоров’я курей-несучок формується 
у перші три місяці вирощування курчат. При 
цьому найбільш критичний стан  спостерігається 

у перші два тижні життя, впродовж яких виділя-
ють два переломних (фізіологічних) періоди у 
курчат, обумовлених віковими імунодефіцитами. 
Перший – це 4-та і 5-та доби постнатального 
розвитку, пов’язаний з тим, що відбувається роз-
смоктування жовткового мішка, який служить 
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головним органом кровотворення і лімфопоезу в 
ембріональний період розвитку. Другий – це 14-
та і 15-та доби життя, пов'язаний з розпадом 
оваріальних імуноглобулінів курки-несучки і мор-
фо функціональної незрілістю імунної системи 
курчат цього віку [7, 8, 10, 11]. Необхідно відзна-
чити, що саме в цей час курчата ще переносять 
значні антигенні навантаження за рахунок вакци-
націй [1, 9, 10]. 

У зв'язку з цим використання імуностимуля-
торів, імуномодуляторів та інших біологічно ак-
тивних речовин, є перспективним напрямком для 
створення напруженого противірусного імунітету, 
стимуляції неспецифічної резистентності ор-
ганізму птиці, зниження поствакцинальних 
ускладнень, підвищення збереження та продук-
тивності молодняку курей яйценосних порід [1, 7, 
8, 10].  

Аналіз основних досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми. Впродовж останній трьох років спеціаліс-
ти кафедри ветсанекспертизи, мікробіології, зоо-
гігієни та безпеки і якості продуктів тваринництва 
Сумського національного аграрного університе-
ту,спільно з науковцями НВФ «Бровафарма», 
проводять широко планові експерименти по відп-
рацюванню схем та оптимальних доз експериме-
нтального препарату  «Авесстим», в якості іму-
номодулюючого засобу для посилення специфіч-
ної імунопрофілактики [2-6]. 

Зв'язок з важливими науковими і практи-
чними завданням. Робота є складовою части-
ною ряду експериментальних досліджень кафед-
ри ветеринарно-санітарної експертизи, мікробіо-
логії, зоогігієни та якості і безпеки продуктів тва-
ринництва Сумського національного аграрного 
університету, а саме: № ДР 0109U008171 «Оцін-
ка ефективності застосування сучасних антисеп-
тиків та дезінфектантів для отримання екологіч-
но-чистої та якісної продукції тваринного похо-
дження» (2009 – 2014 рр.).  

Мета роботи. Метою наших досліджень бу-
ло з’ясування термінів виведення залишків діючої 
речовини препарату «Авесстим» із м’язів та ор-
ганів курчат, при застосуванні препарату відпові-
дно схеми та рекомендованих доз  в процесі про-
ведення вакцинацій. 

Матеріали і методи досліджень. В досліді 
використано півників 56 - добового віку породи 
«Ломан білий», середньою масою тіла 980 г (min-
max 60 г) та експериментальний препарат «Авес-
стим» з вмістом 2% морфоліній 2-[5-(піридин-4-
іл)-1,2,4-тріазол-3-ілтіо] ацетатув якості АДР (ак-
тивно діючої речовини), виготовленого в НВФ 
«Бровафарма», експериментальна серія №4. 

Після адаптаційного періоду (5 діб) було 
сформовано 3 групи курчат по 7 голів. Нa початку 
досліду півників зважували на вагах, із похибкою 
10 г, після чого здійснювали відбір крові для 
отримання сироватки. 

Першу групу курчат залишали для контролю. 
Другій та третій дослідній групам уводили препа-
рат «Авесстим» (оральне з водою із розрахунку 
0,5 мл на 1 літр води) - що відповідно Листівки-
вкладки виробника, адекватне добовій дозі пре-
парату для птиці. Птицям другої і третьої груп 
випоювали такий розчин щодобово впродовж 5 
діб, після чого продовжували поїти водою без 
препарату. Через 3, 6, 12, 15, 18, 24, 30, 33, 36, 
40, 44 та 48 години після першого введення пре-
парату вибірково проводили зважування, відбір 
крові та забій птиці. Уведення сполуки було оці-
нено за впливом на масу тіла та органів (Фабри-
цієва бурса, тимус, селезінка). Бурсальний, селе-
зінковий та тимусний індекси визначали за фор-
мулою: 

І=(ш/М)х 1000, де: І – індекс; m – маса орга-
ну; М – маса тіла птиці; 

Визначення препарату «Авесстим» у сиро-
ватці крові. Забір крові здійснювали у кількості 1 
мл, вміщували у пробірку Еппендорфа, та 
центрифугували при 5000 об/хв продовж 10 хв. 
Потім 0,5 мл сироватки, вільної від формених 
елементів крові, вміщували в центрифужну про-
бірку, додавали 9,0 мл етанолу та центрифугува-
ли при 5000 об/хв. ще продовж 10 хв. Оптичну 
густину одержаного розчину вимірювали при до-
вжині хвилі 281 нм. В якості компенсаційного роз-
чину використовували зразок сироватки, що не 
містив АДР (від птиць контрольної групи). Пара-
лельно вимірювали оптичну густину розчину по-
рівняння з концентрацією 1,00 мг у100 мл. Розра-
хунок вмісту діючої речовини в 1 мл сироватки 
крові проводили за формулою: 

 Смг  мл⁄ = А×С ×  ,  А  × ,  × ×   , 
 
де: А - оптична густина досліджуваного роз-

чину; Ао - оптична густина розчину порівняння; 
Со~ концентрація спектрофотометрованого роз-
чину порівняння «Авесстиму» (1,0 мг у 100 мл); l-
товщина шару, см. 

Методика кількісного визначення препара-
ту «Авесстиму» в сироватці крові. До 1,0 мл 
сироватки крові, вільної від лікарських речовин, 
додавали від 1,0 до 2,0 мг препарату «Авес-
стим». Для депротеїнізації зразків додавали ме-
танол до 5 мл. Перемішували близько 1 хв. та 
центрифугували при 5000 об/хв. продовж 10 хв. 
Після чого 1,0 мл центрифугату вміщували в мір-
ну колбу та доводили дистильованою водою до 
відмітки 25,0 мл. Оптичну густину вимірювали на 
фоні води дистильованої при довжині хвилі 281 
нм. Паралельно проводили визначення з 1,0 мл 
0,01% розчину порівняння препарату «Авес-
стим», який готували шляхом розчинення точної 
наважки АДР у воді дистильованій.  

Розрахунок вмісту АДР в 1 мл сироватки 
кровіпроводять за формулою:  Сг  мл⁄ = А×С × ,  ×  ,  А  ×р× ,  × ×   , 
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Валідація методики. Для встановлення спе-
цифічності аналізували УФ- спектри поглинання 
сироватки крові, вільної від лікарських речовин, і 
сироватки, що містила відому кількість препарату 
«Авесстим». Лінійність оцінювали у межах кон-
центрацій 1,0 - 2,0 мг/100 мл препарату. Для цьо-
го проводили визначення семи зразків сироватки 
крові, що містили відому кількість препарату 
«Авесстим». За даними будували графіки залеж-
ності оптичної густини від концентрації АДР 
експериментального засобу. Правильність та 
збіжність встановлювали шляхом проведення 
трьох визначень кожного з семи зразків сироват-
ки крові з відомим вмістом препарату «Авес-
стим». Збіжність оцінювали за RSD,яке не повин-
но перевищувати 15%. Правильність оцінювали 
за відхиленням результатів визначень препарату 
«Авесстим» у сироватці крові від номінального 
значення. Середнє відхилення у відсотках RE 
має бути ±15%. 

Селективність. УФ - спектри поглинання 
сироватки крові, вільної від лікарської речовини, 
та сироватки, що містила відому кількість препа-
рату «Авесстим» наведені на рис. 1. Відсутність 
поглинання сироватки крові в області 281 нм, де 
поглинає речовина препарату, підтверджує мож-
ливість визначення препарату у сироватці крові 
прямою УФ-спектрофотометрією, 

 

 
Рис. 1. Спектри поглинання сироватки крові,  
вільної від лікарської речовини (1), сироватки,  

що містила відому кількість препарату «Авесстим». 
 

Визначення препарату «Авесстим» в си-
роватці крові курчат. За визначення механізмів 
дії речовини був проведений аналіз залишкових 
концентрацій АДР у сироватці крові курчат. На 
спектрах поглинання зразків сироватки крові, 
одержаних після введення розчину препарату 
«Авесстим» через 24 години та 48 годин, не було 
зареєстровано характерної смуги поглинанняпри 
273 нм (рис.2), що може свідчить про відсутність 
діючої речовини у сироватці крові. 

Після дослідження спектрів сироватки крові, 
яку отримали в інтервалах З, 6, 12, 15, 18, 24,  
30, 33, 36, 40, 44 та 48 години після введення 
препарату, встановили, що на спектрах погли-

нання зразків сироватки крові, одержаних після 
введення розчину препарату «Авесстим» (інтер-
вал 24 години) не було зареєстровано характер-
ної смуги поглинання при 281 нм (рис. 2), 
 

 
Рис. 2 . Спектри поглинання: 

1 – розчину порівняння препарату «Авесстим»; 
 2 – зразок сироватки крові (інтервал 24 години) після 

введення розчину препарату «Авесстим»;  
3 – зразок сироватки крові (інтервал 48 години) після 

введення розчину препарату «Авесстим». 
 

що може свідчити про відсутність діючої речови-
ни у сироватці крові. Подальші дослідження не 
виявили наявності діючої речовини. В подальшо-
му було досліджено кров та деякі органи птахів. 
Для підрахунку еритроцитів у пробірку вносили 4 
мл 0,9 % розчину натрію хлориду і додавали по 
0,02 мл крові та перемішували. Клітини підрахо-
вували в рахунковій камері Горяєва за загально-
прийнятим методом. Кількість еритроцитів об-
числювали за формулою: Х = а × 4000 × 20080  

X – число еритроцитів у 1 мм крові;  
 а – загальна кількість клітин у 80 квадратах;  
200 – ступінь розведення крові. 
Підрахунок тромбоцитів проводили за схе-

мою: у пробірку вносили по 0,4 см' 0,01 % розчи-
ну метилвіолету на основі 0,9 % розчину натрію 
хлориду, а потім додавали 20 мм3 крові, перемі-
шували та ставили в термостат за температури 
37°С на 15 хвилин. Підрахунок тромбоцитів про-
водили в камері Горяєва у 100 великих квадра-
тах, із використанням об’єктива - х 40. Для підра-
хунку лейкоцитів використовували рідину Тюрка. 
Кількість тромбоцитів та лейкоцитів обчислювали 
за формулою: Х = а × 250 × 20100  

X – число лейкоцитів (тромбоцитів) в 1 мм3 
крові; 

а – загальна кількість клітин у 100 великих 
квадратах; 

20 – ступінь розведення крові. 
Лейкограму виводили методом розрахунку в 
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мазках крові пофарбованих за Паппенгеймом. На 
нефіксований мазок наносили 2 см3 фарби Май-
Грюнвальда на 3 хв., потім додавали 2 см3 дис-
тильованої води. Через 2 хвилини фарбу зливали 
та наносили 2 см3 розчину азур-еозину. Препара-
ти витримували на впродовж 15 хв., промивали у 
проточній воді та висушували. Рівень гемоглобіну 
у крові встановлювали за допомогою гемометра 
Салі. Після встановлення рівня гемоглобіну та 
кількості еритроцитів у крові розраховували ко-
льоровий індекс крові за формулою:  =   ×      ×   

J–кольоровий індекс; 
NR– середня кількість еритроцитів у даного 

виду (Т/л); 
NHb– середня кількість гемоглобіну в даного 

виду (г/л); 
Нb– встановлена кількість гемоглобіну (г/л); 
R– встановлена кількість еритроцитів (Т/л). 
Швидкість осідання еритроцитів вивчали за 

допомогою уніфікованого мікрометоду Панченко-
ва. Для цього капіляром з апарату Панченкова 
відбирали по 50 мм3 (до мітки Р) 5 % розчину 
цитрату натрію і видували у пробірку. Потім два 
рази капіляром набирали по 100 мм3 (до мітки К) 
крові видували її у пробірку з розчином та пере-
мішували. Після чого отриману суміш набирали 
до мітки К та встановлювали капіляр у штатив 
Панченкова. Через одну годину враховували 
швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ) за висо-
тою стовпчика еритроцитів та виражали в міліме-
трах. 

При дослідженні фагоцитарної активності 
нейтрофілів периферичної крові використовували 
завісь мікробної культури мікрококусу. При цьому 
у пробірку наливали 0,9 см3 стабілізованої крові і 
додавали 0,1 мл завісі мікробної культури (1 
млрд. за оптичним стандартом мутності). Потім 
перемішували та витримували в термостаті за 
температури 37°С впродовж 30 хв. Під час інку-
бації періодично струшували. Після контакту 
клітин з мікробною культурою центрифугували 
при 1500 об/хв. продовж 5 хв. Плазму крові 
відсмоктували, а з осаду готували мазки. Потім 
мазки фіксували у 96 % етиловому спирті про-
довж 20 хв., висушували та фарбували азур-
еозином. Оцінку фагоцитарної реакції проводили 
за такими показниками: 1 – відсоток фагоцитую-
чих клітин по відношенню до загальної кількості 
нейтрофільних лейкоцитів (ФП); 2 – фагоцитарне 
число (ФЧ) – середнє число фагоцитованих 
мікробів, яке припадає на один активний фаго-
цит. 

Проводили тест відновлення нітросинього 
тетразолію (НСТ - тест) у мазках крові. Реакція 
ґрунтується на відновленні нітросинього тетра-
золію при його взаємодії з активованим 
нейтрофілом. Імунологічні дослідження крові 
проводили з визначенням Т і В - лімфоцитів ме-

тодом розеткоутворення із еритроцитами барана 
згідно методики за Jondalу модифікації А.Н. Че-
редєєвої та співавторів. Виділення лімфоцитар-
ної фракції крові проводили за методом Bojum, 
М. Н. Wansbrough- Jones. При визначенні загаль-
ної кількості: Т - лімфоцитів звертали увагу на 
кількість еритроцитів, що приєдналися впродовж 
40 - 60 хв. Кількість В - лімфоцитів визначали за 
методом N. F. Mendes, у модифікації А. Н. Чере-
деєвої, комплементарним розеткоутворенням з 
еритроцитами барана, що містять активні компо-
ненти. Кількість О - клітин підрахували при 
відніманні від 100 % суми лімфоцитів загальної 
кількості Т - лімфоцитів та В - лімфоцитів. Активні 
Т - лімфоцити ідентифікували як клітини з за-
гального складу Т - лімфоцитів, які утворюють 
розетки з еритроцитами барана в системі Е-акт - 
РУК за методом Asmituта ін. (1995 p.). Активні 
розетки утворюються протягом 10 хв. при певно-
му співвідношенні кількості еритроцитів барана 
та лімфоцитів без інкубації і центрифугування. 
Визначення кількості теофілінчутливих (Т - су-
пресорів) та резистентних до дії теофіліну (Т - 
хелперів) клітин виконували за методом М.Н. 
Wansbrough- Jonesта S. Limatibu (1995 p.). Кіль-
кість теофілін – чутливих Т-клітин з переважно 
супресивною активністю визначали шляхом 
віднімання теофілін - резистентних Т-клітин із 
загального числа Т-лімфоцитів. Імунорегулятор-
ний індекс (ГРІ) розраховували як співвідношення 
Т-хелперів до Т-супресорів. Термостабільні Т-
лімфоцити ідентифікуються як клітини із загаль-
ної кількості Т-лімфоцитів, які створюють розетки 
із еритроцитами барана при 37°С за методом А. 
Н. Чередєєва. Загальний рівень циркулюючих 
імунних комплексів (ЦІК) та їх фракційний склад 
за молекулярною масою визначали методом 
преципітації з 3,5 % розчином полі етилєнгліколю 
(ПЕГ) з молекулярною масою 6000 Д (ПЕГ  – тест 
ОП 280). Суть методу полягає у здатності розчи-
ну ПЕГ осаджувати імунні комплекси й агреговані 
імуноглобуліни сироватки крові. Зміни щільності 
розчину реєстрували на фотоелектричному кон-
центраційному колориметрі КФК-2 МП проти 
фосфатного буферу при довжині хвилі 449 нм. 
Рівень ЦІК виражали в одиницях оптичної щіль-
ності. 

Статистична обробка отриманих резуль-
татів. Статистичну обробку отриманих даних 
проводили на комп’ютерному комплексі за допо-
могою електронних таблиць Microsoft Excel ХР 
Professional. Середню арифметичну величину М 
розраховували за формулою: M = ∑Vn  

V – значення ознаки у кожної особини в групі; 
∑– знак суми; 
п - загальна кількість особин в групі. 
Середнє квадратичне відхиленням δ: 
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δ =  ∑V − (∑V) nn − 1  

∑V2– сума квадратів значень ознак; 
п - загальна кількість особин в групі;  
п - 1 – число ступенів свободи; 
(∑V)2 – квадрат суми. 
Значення помилки середньої арифметичної 

т:  =  √  , де: 
Критерій вірогідності td   =   −       −     

М1 та М2– середні арифметичні відповідно 
першого та другого варіаційних рядів; 

m2
M1–квадрат помилки середньої арифмети-

чної першого варіаційного ряду;  
т2

M2– квадрат помилки середньої арифме-
тичної другого варіаційного ряду. 

Ознаку вважали: - слабовірогідною (*) як-
щоtd> 2,101, то рівень вірогідності Р<0,05 (95%); - 

середyьовірогідною (**) якщо td> 2,878, то Р<0,01 
(99%); - високовірогідною (***) якщо td>3,920, то 
P<0,001 (99,9%). 

Імунологічні показники на початку дослі-
джень знаходилися у межах фізіологічних пара-
метрів для данного віку птиці (табл. 2). Вже через 
12 годин після введення курчатам сполуки зареє-
стровано деякі відмінності гематологічних показ-
ників відносно контролю. Кількість еритроцитів 
відносно контрольної групи курчат в усіх групах 
через 12 годин після введення сполуки вірогідно 
знизилися. Так у групі №2 відмічали зниження 
абсолютної кількості еритроцитів на 0,89 тис./ 
мкл. (р< 0,001), у групі №3 встановлено зниження 
на 0,72 тис. /мкл. (р<0,001). Вірогідне зниження 
кількості гемоглобіну відбувалося у курчат обох 
дослідних груп, відносно контролю, на 17,1 та 
19,1; г/л відповідно. 

Результати власних досліджень. Введен-
ня препарату «Авесстим» курчатам за вибраною 
схемою не мало негативного впливу на видимий 
клінічний стан птиці (табл. 1).  

Таблиця І 
Показники маси тіла та органів курчат у динаміці  
після введення препарату «Авесстиму» (М±т, п=3) 

Показники 

Групи курчат 
контроль (перша група) друга група третя група 

(0,9 % фізіологічний розчин) Авесстим, 2 % (0,01 мг/мл) Авесстим, 2% (0,01 мг/мл) 
введення сполук 

Абсолютна маса курчат, г 93,66±8,29 122,7±14,43 96,336±,4 118,3±10,36 101,3±9,68 114,71±0,1 7 1 
бурса Фабриціуса 

Абсолютна : маса, г 0,068±0,01 0,062±0,002 0,06±0,01 0,061±0,004 0,07±0,007 0,068±0,002 
Відносна маса, % 0,07±0,008 0,052±0,007 0,070±,008 0,05±0,0 0,069±0,0038 0,057±0,004 
Індекс 0,72 ± 0,08 0,52 ± 0,07 0,62+0,04 0,51 ±0,01 0,70±0,04 0,6±0,03 

тимус 
Абсолютна маса, г 0,61 ±0,02 8 0,78±0,14 1,21±0,11 0,8±0,13 0,71±0,046 0,81±0,07 
Відносна маса, % 0.65±0.01 0,62±0,05 1,17±0,16 0,67±0,06 0,71±0,08 0,71±0,096 
Індекс 6,56±0,028 б,24±0,49 11,69±1,1 6,2±0,6 7,16±0,78 7,16±0,96 

селезінка 
Абсолютна маса, г 0,044±0,003 0,047±0,001 0,048+0,0026 0,045±0,002 0.043±0,003 0,046±0,001 
Відносна маса, % 0.047±0,001 0,039±0,004 0,049±0,001 0,041±0,004 0,043±0,002 0,04±0,003 
Індекс 0,47±0,02 0,39±0,04 0,5±0,01 0,38±0,015 0,43±0,02 0,4±0,027 

 

На початку експерименту маса тіла курчат у 
дослідних групах не мала різниці з масою курчат 
контрольної групи. При цьому маса курчат кон-
трольної групи склала 985±20 г, у групі №2 – 
1015±24 г та у групі №3 – 1000±22 г. Через 24 
години після першого введення сполук також не 
виявлено вірогідної різниці абсолютної маси кур-
чат між дослідними групами. Водночас у 2-й групі 
зареєстроване незначне підвищення цього по-
казника (на 15,0 г), у порівнянні з контролем. В 
цей же час встановлено вірогідне підвищення 
(Р<0,001) абсолютної маси бурси Фабриціуса. 
Після введення препарату «Авесстим» вірогідно 
(Р<0,001) підвищилася абсолютна та відносна 
маса тимусу. Вірогідну різницю ( Р<0,001) мав 
індекс тимусу відносно контролю. В 2-й та 3-й 
групі вірогідно вищою ( Р<0,001) була абсолютна 
та відносна маса селезінки. Після 5-ї доби вве-

дення сполуки абсолютна маса курчат у групах 
не відрізнялася. Проте відбувалося підвищення 
абсолютної та відносної маси бурси Фабриціуса, 
індексу бурси Фабриціуса у групі №2 (Р<0,001). 
Відносна маса тимусу була вищою ( Р<0,001) в 
обох дослідних групах по відношенню до контро-
лю. Також збільшилася відносна маса селезінки 
(Р<0,001) птиць із груп №2 та №3. Індекс се-
лезінки в 2-й групі вірогідно відрізнявся від кон-
тролю. Зниження кількості тромбоцитів виявлене 
у курчат відносно контролю на 17 тис./ мкл. 
(р<0,001). Кількість лейкоцитів у групі контролю 
була вищою за показник у дослідних групах кур-
чат (р<0,001), при цьому найбільша різниця ви-
явлена у групі №2. Кольоровий індекс вірогідно 
знизився (р<0,001) у групі 2 відносно контролю, 
тоді як у 3-й групі не відбувалося вірогідних коли-
вань. У 2-й та 3- й групі вірогідно знизився рівень 
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еозинофілів (р<0,001) відносно контрольної гру-
пи. Підвищення показника відбувалося на 2,1 та 

1,5 % відносно групи контролю (табл.2). 

Таблиця 2 
 Гематологічні показники курчат  

через 12 годин після закінчення введення препарату, (п=10) 
Показники крові Група №1 (контроль) Дослідна група №2 Дослідна група №3 

Еритроцити, Т /л 3,51±0,07 2,62±0,09*** 2,79±0,02*** 
ШОЕ, мм / год. 2,9±0,28 3,5±0,43 2,8±0,29 
Гемоглобін, г/л 108,6 ± 1,01 91,5 ±0,76*** 89,5± 1,17*** 
Тромбоцити, Г/л 80 ± 5,16 61,4 ±5,37 57,0 ± 3,27 
Лейкоцити, Г /л 18,3 ±0,15 13,5 ± 0,48*** 15,9 ± 0,5*** 
Кольоровий індекс 0,89 ±0,01 0.79 ± 0,01 0,82 ± 0,01*** 
Лімфоцити, % 64,5 ± 1,38 63,6 ±0,58 64,9 ± 0,35 
Базофіли, % 0,3±0,15 0,5±0,17 0,3±0,15 
Моноцити, % 2,3±0,15 3,8±0,13 4,4±0,27 
Еозинофіли, % 2,0±0 1,4±0,16*** 4,1 ±0,23 
Псевдоеозинофіли,% 30,9± 1,53 30,7±0,45 26,3±0,75* 

*- порівняно до контрольної групи курчат 
 

Контроль імунологічних показників курчат 
через 12 годин після введення сполуки (табл. 3) 
виявив зниження загальної кількості Т- лімфоци-
тів, порівняно до контрольної групи, ( р < 0,01). 

Кількість Т- супресорів була нижчою в усіх дослі-
дних групах відносно контролю (р < 0,01). Вірогі-
дне збільшення кількості Т- 0 клітин відбулося в 
групі  №3 – р <0,01. 

Таблиця З 
Імунологічні показники курчат  

через 12 годин після закінчення ведення препарату (n=10) 
Показники Група №1,контроль 2 дослідна група 3 дослідна група 

Т - загальні, % 42.2±0,42 35.1±0.81 35,7±0,52** 
Т - хедгіери, % 27,7±0.4 24,8±0,42 25,8±0,47 
Т - еупресори, % ї 4,5 ±0,43 10,3±0,52** 10,2±0,29** 
Т - нульові, % 38,6±0,7 48,8±0,74** 47,6±0.65** 
ІРІ, ум.од. 1,9±0,07 2,43±0ЛЗ 2,7±0,06 
В - загальні, % 19,2±0,33 16,1 ±0,23 16,7+0.26 
великомолекулярні 3,2±0,84 2,4±0,26 4,5±0,4 
середньомолекулярні б,7±0,15 4,6±0,58** 13,8+0,95** 
дрібномолекулярні 10,8±1.08 12,2=і 0.59 24,4±2,96*** 
Фагоцитарна активність, % 60,0±0 66,0±0,67** 65,0+2,11** 
Фагоцитарне число, од. 3,7±0Д5 2.4±0.26 4,5±0,4* 

Примітки: - слабовірогідно (*) якщо td>2,101, то рівень вірогідності Р<0,05 (95%);  
- середньовірогідною (**) якщо td>2,878, то Р<0,01 (99%); 
- високовірогідною (***) якщо td 3,920, то Р<0,001 (99,9%). 
• порівняно до контрольної групи курчат. 
 

При цьому виявлено зниження кількості В-
лімфоцитів відносно контрольної групи курчат, 
але тільки у курчат 3-ї групи цей показник мав 
вірогідну різницю (р < 0,1). Підвищення серед-
ньомолекулярних ІДІК (р <0,01) відбулося в усіх 
дослідних групах, порівняно до контролю. Вірогі-
дне підвищення рівня дрібно молекулярних ЦІК 
зареєстровано у групах курчат №2 та №3( р < 
0,001) порівняно до контролю. Встановлено сти-
муляцію фагоцитарної активності нейтрофілів в 
усіх групах (р < 0,01). Число фагоцитованих клі-
тин було вище в дослідних 2-й та 3-й групах ( р < 
0,1) та нижче в 1-й контрольній групі. 

Для виявлення можливих залишкових кон-
центрацій діючої речовини у м’ясі та органах пти-
ці було досліджено проби білого (грудинка), чер-
воного (окорок) м’яса, печінки та нирки. Дослі-
дження кожної проби проводили окремо. Після 
гомогенізації проби, дослідження зразку прово-
дили за загальною методикою хіміко-
токсикологічного аналізу (за В.I. Крамаренка). 

Спектрофотометричне вивчення екстракту свід-
чить про відсутність діючої речовини в об’єктах 
дослідження. За результатами досліджень слід 
зазначити, що сполука є нетоксичною та не нако-
пичується у сироватці крові, м’ясі та органах птиці 
впродовж дослідженого терміну, зумовлюють 
позитивний вплив на резистентність курчат. 

Висновки 
1. Діюча речовина експериментального пре-

парату «Авесстим» у концентрації 0,01 мг/мл, при 
пероральному введенні птиці з питною водою є 
нетоксичною сполукою, вона стимулює розвиток 
імунокомпетентних органів птиці, що позитивно 
впливає на імуномоделюючу активність препара-
ту. 

2. Доведено, що вже через 12 годин після 
введення препарату «Авесстим» в досліджуваних 
дозах, як після першого, так і після наступних 
введень, не встановлено залишкових концентра-
цій діючої речовини сполуки у сироватці крові, 
м’ясі та деяких органах птиці. 
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Бушуева И.В., Фотина А.А., Панасенко О.И., Кныш Е.Г., Березовский А.В. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОСТАТОЧНЫХ КОЛИЧЕСТВ АКТИВНОГО ДЕЙСТВУЮШЕГО ВЕЩЕСТВА ПРЕПАРАТА «АВЕСС-
ТИМ» В  СЫВОРОТКЕ КРОВИ, МЯСЕ И ОРГАНАХ ПТИЦЫ 

В статье приведены данные о том, что введение препарата « Авесстим » исследовательс-
ким группам цыплят ( оральное из расчета 0,5 мл на 1 литр воды) ежедневно , в течение 5 -ти 
суток , не имело негативного влияния на видимый клиническое состояние птицы. Действующее 
вещество экспериментального препарата « Авесстим » стимулирует развитие иммунокомпете-
нтных органов птицы, обеспечивает рост иммуномодулирующего активности препарата. Через 
12 часов после введения препарата « Авесстим » в исследуемых дозах , как после первого , так и 
после следующих введений , не установлено остаточных концентраций действующего вещества 
препарата в сыворотке крови , мясе и некоторых органах птицы. 

Ключевые слова: цыплята , куры - несушки , препарат « Авесстим » , иммуностимуляция , 
специфическая иммунопрофилактика . 
 

Bushueva I.V., Fotina G.A., Panasenko O. I., Knish E.G., Berezovskiy A. V. DETERMINATION OF 
RESIDUAL QUANTITIES OF ACTIVE DRUG AVESSTYM SUBSTANCE IN SERUM,  MEAT AND OR-
GANS OF POULTRY 

Introduction of Avesstym to experimental chickens group ( orally at a rate of 0.5 ml in 1 liter of water) 
daily for 5 days, it had no negative impact onvisible clinical condition of  birds. The active ingredient of the 
experimental drug Avesstym stimulates the development of birds immune, providing growth of immunomodu-
lating activity of the drug. 12 hours after introduction Avesstym in experimental  doses, as after the first intro-
ductions and after the next introductions it has not set the residual concentration of the active substance of 
drug in serum and meat and some organs of the bird. 

Key words: chicken , hens , Avesstym , immunostimulation . 
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МОНІТОРИНГ КОРМІВ ДЛЯ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ ТА СВИНЕЙ  
НА ЗАБРУДНЕНІСТЬ МІКРОМІЦЕТАМИ ТА МІКОТОКСИНАМИ 

 
А. Й. Краєвський, д.вет.н., професор,  Сумський національний аграрний університет 
О. Т. Куцан, д.вет.н., професор, ННЦ «ІЕКВМ», м. Харків 
С. А. Краєвський, Інститут ветеринарної медицини НААН України 
А. Б. Лазоренко, к.вет.н., доцент, Сумський національний аграрний університет 
 
У статті викладено результати моніторингових досліджень контамінації кормів для корів та 

свиней мікроскопічними грибами та їх токсинами. Встановлено, що мікобіота кормів представлена 
родами (родинами) Aspergillus Mich. - 32 %, Mucoraceae - 19,2 %, Penicillium Linc. - 18,8 % і Fusarium 
Linc. – 5,6% від загальної кількості виділених грибів, відповідно. Відсоток доброякісних кормів (з до-
пустимим та середнім ступенем забрудненості мікроміцетами) кормів для великої рогатої худоби 
склав 62,1% від загальної кількості, а для свиней – 71,1%, тоді як кількість кормів із високим ступе-
нем контамінації становила 37,9 % і 28,9% відповідно. 

Ключові слова: мікотоксини, мікроміцети, корми, корови 
Постановка проблеми у загальному ви-

гляді. Мікотоксини – вторинні метаболіти мікрос-
копічних (плісеневих) грибів, є природними за-
бруднювачами рослин, що мають широке розпо-
всюдження і здатні нанести значну шкоду здо-
ров’ю тварин, а через тваринницьку продукцію – і 
людині. У світі біля 25 – 40 % концентрованих 
кормів щорічно уражуються мікроскопічними гри-
бами [1]. 

Вони здатні збільшувати частоту захворю-
вань і знижувати ефективність тваринницької 
галузі, зокрема, скотарства і свинарства. Еконо-
мічні збитки, які наносять мікотоксини в сільсько-
господарському виробництву, зумовлені не тільки 
зниженням поживності кормів, негативним впли-
вом на організм, а й витратами на проведення 
контролю за їх наявністю, впровадження заходів 
з профілактики і лікування. Підвищена увага до 
вивчення мікроскопічних грибів і їх токсинів зумо-
влена збільшенням чутливості до них високопро-
дуктивних тварин і вимог екологічної безпеки до 
продукції рослинництва і тваринництва, що при-
водить до посилення контролю за микотоксинами 
в сировині та і в продуктах [2,3]. 

Зв'язок роботи з важливими науковими 
чи практичними завданнями. Впровадження 
системи моніторингових досліджень щодо наяв-
ності мікотоксинів і мікроміцетів є пріоритетним 
напрямком для забезпечення санітарно-
епізоотичного благополуччя сільськогосподарсь-
кого виробництва та якості рослинної і тваринної 
продукції, що надходять на переробні підприємс-
тва, а потім і до споживачів. 

Аналіз основних досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання проблеми. 
Мікотоксини, що утворюються в кормах, є мета-
болітами життєдіяльності грибів та являють со-
бою досить стійкі речовини до дії негативних фа-
кторів довкілля, а більшість з них не руйнуються 
за різних технологічних обробок кормів. Мікоток-
сини володіють тератогенною, мутагенною і кан-
церогенною дією, здатні порушувати білковий, 

ліпідний і мінеральний обміни та викликати іму-
носупресію організму [4]. 

У великої рогатої худоби частина мікотокси-
нів руйнується в рубці, через це вивченню їх 
впливу на організм корів не приділяється належ-
ної уваги, водночас вплив мікотоксинів на тварин 
інших видів і птахів є добре вивченим [4,5]. У 
зв'язку з мікробною біотрансформацією мікоток-
синів у жуйних їх вважають більше стійкими до дії 
мікотоксинів. Проте ступінь руйнування мікоток-
синів у рубці є незначним, а деякі продукти роз-
паду можуть бути більш токсичні, ніж їх поперед-
ники. [7]. Давтян Д.А. 2002. Крім того, багато ін-
ших факторів можуть нейтралізувати властивість 
мікрофлори рубця руйнувати мікотоксини. Відо-
мо,що серед біоти рубця, найпростіші проявля-
ють більшу нейтралізуючу активність щодо міко-
токсинів, ніж бактерії. Високий вміст концентратів 
у раціоні, зумовлює зниження pH умісту рубця у 
високопродуктивних корів, що негативно впливає 
на одноклітинних рубця і, відповідно, може обме-
жувати руйнування в рубці мікотоксинів. Висока 
концентрація і швидкий транзит токсинів можуть 
також нейтралізувати властивість мікрофлори 
рубця руйнувати мікотоксини. Виробничі стреси, 
дія інфекційних агентів, незначний дефіцит пожи-
вних речовин, генетична схильність, взаємодія 
між різними мікотоксинами, можуть також впли-
вати на чутливість великої рогатої худоби до мі-
котоксинів [4-7].  

Шкідливий вплив мікотоксинів на тварин 
проявляється через зниження поїдання корму, 
порушення абсорбції поживних речовин і їх мета-
болізму, дію на ендокринну і екзокринну системи, 
пригнічення імунної та антиоксидантної систем. 
Мікотоксини спричиняють підвищення захворю-
ваності та зниження продуктивності тварин. 

Постановка завдання Інформація стосовно 
ступеня контамінації кормів мікроскопічними гри-
бами та їх токсинами в господарствах північно-
східного регіону України є мізерною, тому метою 
наших досліджень було проведення моніторингу 


