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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 вещества, которые есть термостабильные и вызывают в организме животных изменения, характерные
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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 біотехнологій 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 росту, харчову та біологічну цінність молока [6,7].
і людини функціонує система захисту від дії реа- Проте недостатньо проведено досліджень щодо
кційно здатних кисневих метаболітів, до якої на- їхнього впливу на якість яловичини, зокрема, залежать низькомолекулярні антиоксиданти та ан- лежно від типів вищої нервової діяльності, що
тиоксидантні ферменти. Зміщення рівноваги між становить актуальність досліджень.
Завдання досліджень.
активними формами кисню (АФК) і антиоксидантами в бік збільшення утворення перших є потеВивчення показників стану системи антиокнційною передумовою розвитку в біологічних сис- сидантного захисту у плазмі крові бугайців вотемах оксидаційного стресу, посилення процесів линської м'ясної породи залежно від типу вищої
перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ), що відіграє нервової діяльності.
Матеріал і методи дослідження. Дослінадзвичайно важливу роль у патогенезі багатьох
захворювань [11].
дження проводили в ТОВ «Агрофірма «ДоброУ процесі ПОЛ утворюються вторинні проду- син»» Жовківського району Львівської області на
кти: ліпідні гідропероксиди, 4-гідроксиноненаль і бугайцях м'ясного напряму продуктивності початмалоновий діальдегід (МДА). Альдегідні групи кового періоду відгодівлі у віці 6 місяців.Типи вицих сполук вступають у реакцію з аміногрупами щої нервової діяльності (ВНД) у бугайців визнабілків та нуклеотидів, що призводить до пору- чали при застосуванні позакамерної методики
шення структури і функції таких молекул. У фізіо- вироблення рухово-харчових умовних рефлексів
логічних умовах в організмі існує постійний ба- А.С.Макарова (1968) [7].
ланс між швидкістю ПОЛ та активністю системи
На основі проведених досліджень умовноантиоксидантного захисту (АОЗ). Вивченню про- рефлекторної діяльності з 80 бугайців сформовацесів ПОЛ і активності системи АОЗ присвячені но чотири дослідні групи тварин по десять найтипраці багатьох учених, проте їхні дослідження повіших представників визначених типів ВНД у
виконані вони переважно на лабораторних тва- кожній.
ринах і птиці [1].
Перша група - тварини сильного врівноважеВ останні роки рядом вчених встановлено ного рухливого (СВР) типу ВНД;
позитивну дію жирових добавок при включені їх
Друга група - тварини сильного врівноважедо раціонів різних вікових груп на інтенсивність ного інертного (СВІ) типу ВНД;
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Третя група - тварини сильного неврівноваженого (СН) типу ВНД;
Четверта група - тварини слабкого (С) типу
ВНД.
Тварини усіх груп отримували основний раціон, у якому частину зернової основи раціону
заміняли 5% рослинно-вітамінно-мінеральної добавки «Мікровітоліп».
У плазмі крові визначали показники, що характеризують стан пероксидного окислення ліпідів за наступними методами: вміст малонового
діальдегіду - СН. Коробейникова [2], гідропероксидів ліпідів - В.В. Мирончика[3]; дієнових кон'югатів - И.Д. Стальной [4]. Крім того визначали активність антиоксидантних ферментів ГПО -В.М.
Моин [5] та супероксиддисмутази (СОД) - Е.Е.
Дубининой [6].
Результати дослідження.
Показники крові у тварин у всіх дослідних
груп були в межах величини фізіологічної норми.
З аналізу даних про вміст дієнових кон'югатів
(рис. 1), видно, що він є вищим у бугайців сильного врівноваженого типу порівняно з бугайцями
сильного неврівноваженого типу на 7,7%, проте
найменшим вміст дієнових кон'югатів виявлено у
бугайців СВІ (5,15±0,09 мкмоль/л), що більше,
порівняно з тваринами 1,3 та 4 груп, відповідно,
на 5,2, 13,4 (р<0,05), та 4,2%.

Аналізуючи дані про вміст гідроперекисів ліпідів (ГПЛ), виявлено їх вищий вміст у бугайців
сильного неврівноваженого типу порівняно з бугайцями сильного врівноваженого рухливого типу
на 3,1% (рис. 2). Проте, найменший вміст гідроперекисів ліпідів встановлено у бугайців слабкого
типу (1,79±0,09 ОД Е 480/мл), що більше, порівняно з тваринами 1, 2, З груп, відповідно, на 10%;
13,2 (р<0,01)% та 2,1%/

альдегідів, кетонів, епоксидів, які ще в більшій
мірі, ніж ГПЛ, порушують функцію біологічних
мембран. Серед них найбільш вивченим є малоновий діальдегід (МДА). Реагуючи з SH і СН3 групами білків, МДА гальмує активність ферментів,
зокрема цитохромоксидази, пригнічуючи таким
чином тканинне дихання. Реагуючи з аміногрупами білків, МДА змінює структуру еластичних волокон легеневої тканини.
Продукти ПОЛ окислюють сульфгідрильні
групи білків, пошкоджують ДНК, можуть сповільнювати і навіть припиняти поділ клітин [1,11].
Проте варто зауважити, що ГПЛ, ДК і МДА не
є клітинними шлаками, а нормальними метаболітами клітин. Лише кінцеві продукти ліпопероксидації виявляють токсичну дію на мембрани клітин
і субклітинні структури Найвищий вміст малонового діальдегіду (рис. 3) встановлено у бугайців сильного неврівноваженого типу порівняно з бугайцями
сильного врівноваженого рухливого типу на 8,6%.
Найменший - у бугайців СВІ (2,84±0,09 мкмоль/л),
що менше, порівняно з тваринами 1, З та 4 груп,
відповідно, на 9,8; 18,3 (р<0,01) та 7,3%.

Супероксидисмутаза (СОД) - основний фермент в системі АОЗ. Вона каталізує перетворення супероксидних аніон-радикалів з утворенням
пероксиду водню і молекулярного кисню.
Показники крові у тварин у всіх дослідних
груп були в межах величини фізіологічної норми.
З аналізу даних про активність супероксиддисмутази (рис. 4), видно, що вона є найвищою у
бугайців сильного врівноваженого типу. Порівняно з бугайцями сильного неврівноваженого типу
активність фермента була вищою на 6,4 %
(р<0,05). Проте найменшу активність СОД виявлено у бугайців слабкого типу (0,374 ±0,009 %
блок, реак/1г НЬ), що менше, порівняно з тваринами 1,3 та 4 груп, відповідно, на 22,4, 27,1 та
21,1% (р<0,01).

Первинні продукти ПОЛ нестійкі і швидко
руйнуються з утворенням вторинних - спиртів,
Вісник Сумського національного аграрного університету
Серія «Ветеринарна медицина», випуск 7 (31), 2012

51

Система антиоксидантного захисту (АОЗ)
належить до ключових регуляторних систем тваринного організму, оскільки протидіє процесам
ПОЛ і таким чином сприяє збереженню структурних характеристик мембран Ферментом який контролює рівень Н2О2 у клітинах, є глутатіонпероксидаза (ГПО). Окрім Н2О2, вона каталізує реакції
гідролізу пероксидів жирних кислот, а також пероксиди білкового і нуклеїнового походження.
Аналізуючи дані про активність ГПО, виявлено її найвищу активність у бугайців сильного
врівноваженого типу (рис. 5). Проте найменша
активність ГПО встановлено у бугайців слабкого
типу (345±0,09 мкмоль/хв GSH на 1г НЬ), що менше, порівняно з тваринами 1, 2, 3 груп, відповідно, на 20,5; 23,5 (р<0,01) та 7,0 (р<0,05)%

Отже, на основі проведених досліджень, можна зробити висновок, що бугайці сильного врівноваженого інертного типу, порівняно з іншими
групами, мають вищі показники обміну АОЗ у
плазмі крові при додаванні до раціону рослинновітамінно-мінеральної добавки «Мікровітоліп».
Наші дані узгоджуються із даними ряду авторів [8
- 13].
Бугайці сильного неврівноваженого типу, порівняно з іншими групами, мають вищі показники
обміну ПОЛ у плазмі крові. Наші дані узгоджуються із даними ряду авторів [7-9].
Висновки.
1. Встановлено чітку залежність процесів
ПОЛ та активності системи АОЗ від типу ВНД у
бугайців на відгодівлі волинської м'ясної породи.
2. Найбільш оптимальні показники активності
системи антиоксидантного захисту та перекисного окиснення ліпідів виявлено у тварини сильного
врівноваженого інертного типу.
3. Отримані результати досліджень будуть
застосовані у подальшому вивченні активності
системи АОЗ бугайців волинської м'ясної породи
на відгодівлі, залежно від типу ВНД та їхній вплив
на формування м'ясної продуктивності тварин.
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Установлено четкую зависимость процессов перекисного окислення липидов и активности
системы антиоксидантной защиты от типа высшей нервной деятельности у откормочных бычков волынской мясной породи. Наиболее оптимальные показатели активности системы антиоксидантной защиты и перекисного окислення липидов выявленьї у животных сильного уравновешенного инертного типа.
Ключевме слова: физиология, антиоксидантная система, перекисное окисление липидов, бички, высшая нервная деятельность, волынская мясная порода, откорм.
It is set a clear dependence of lipid peroxidation and antioxidant system activity on the type of higher
nervous activity in fattening bull-calves Volyn meat breed. The most optimal performance of antioxidant system activity and lipid peroxidation were found in animals of a strong equilibrium of inert type.
Key words: physiology, antioxidant system, lipid peroxidation, bull-calves, higher nervous activity, Volyn
meat breed, fattening.
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ВПЛИВ МЕТІФЕНУ НА АКТИВНІСТЬ АНТИОКСИДАНТНОЇ ТА ІМУННОЇ СИСТЕМИ
ЗАХИСТУ ОРГАНІЗМУ ПОРОСЯТ ЗА НІТРАТНОГО НАВАНТАЖЕННЯ
Х.Я. Леськів, Львівський національний університет ветеринарної медицини та бютехнологій
ім. С. 3. Гжщького
У статті описана динаміка показників антиоксидантної системи та стану резистентності
організму поросят, а саме, клітинних та гуморальних факторів при нітратно - нітритному навантаженні. Крім того, досліджено вплив антиоксиданту Метіфену, котрий при задаванні у корм в
дозі 0,9 мг/кг., позитивно впливає на стан антиоксидантної та імунної системи при нітратному
навантаженні.
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Індустріалізація народного господарства та біологічних субстратів, надають виражену цитоінтенсифікація рослинництва пов'язані з викидом токсичну дію, ініціюють процеси перикисного окив навколишнє середовище значної кількості оки- снення ліпідів. У процесі окиснення оксигемоглосів азоту і широким застосуванням добрив, які, з біну, активні форми кисню включаються як безодного боку, дають можливість підвищувати вро- посередні учасники елементарних стадій, продужаї с.-г. культур, а з другого - призводять до на- центи токсичного для організму перекису водню,
громадження нітратів у фунті, воді, рослинах і які також беруть участь в реакціях окиснення окпродуктах харчування, що є токсичними для лю- сигемоглобіну. Оксидаційний стрес супроводжудей і тварин. [1]
ється порушенням балансу між інтенсивністю
Випадки отруєння свиней нітратами і нітри- процесів вільно радикального окиснення та систами трапляються часто. Причиною цього пере- темою антиоксидантного захисту [2].
важно, буває поїдання коренеплодів, кормових
Відомо, що неспецифічна резистентність оргабуряків, вирощених на грунтах, багатих азотом. нізму забезпечує першу ланку захисту організму до
[2] Також описані випадки отруєння водою з ви- шкідливих факторів і лежить в основі природнього
сокими дозами азотних сполук [3]. Відомо, що при імунітету. Вона включається на початкових стадіях
концентрації нітритів понад 1,5%, настає нітрат- захворювань, тоді як функція специфічного імунітено-нітритна інтоксикація, яка часто закінчується ту проявляється на пізніших етапах [5].
загибеллю тварин [5]
Досі актуальною проблемою є розробка веТоксичність нітратів небезпечна через їхню теринарних препаратів, здатних підвищувати імуметгемоглобінутворювальну здатність, де двова- нну резистентність організму тварин, нормалізулентне залізо гемоглобіну окиснюється до трива- вати процеси метаболізму у тканинах, відновлюлентного [3]. В теперішній час патогенез цієї про- вати структуру та функції органів і систем. Серед
блеми токсикозу розкритий достатньо, залиша- них великого поширення набули різні специфічні
ється не вивчене питання впливу нітратів на ос- й неспецифічні біологічно активні препарати: імуновні системи захисту організму: імунну та анти- ноглобуліни, вітаміни, макро -та мікроелементи,
оксидантну систему (АОС). Оскільки, при окис- різні тканинні препарати. Проте арсенал викорисненні гемоглобіну утворюється цілий ряд радика- товуваних у ветеринарній медицині імуномодульних метаболітів, які є активними окисниками лювальних препаратів для корекції імунодефіциВісник Сумського національного аграрного університету
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