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У статті представлені результати 

дослідження вмісту окремих фракцій 

ліпідів (фосфоліпіди, моно-, ди- і 

тригліцероли, неетерифіковані жирні 

кислоти (НЕЖК), холестерол і його 

етерифікована форма) у плазмі крові курчат-

бройлерів перед забоєм. Додатково 

до основного раціону птиці дослідних груп за 

п’ять діб до забою вводили аерозольним 

методом екстракт селезінки (70° спиртовий 

розчин біологічно активних речовин об’ємом 

1,4 мл на курча), одержаний із застосуванням 

та без використання ультразвуку. Птиці 

контрольної групи (третя група) за п’ять діб 

до забою таким же чином додавали до корму 

70° спиртовий розчин в аналогічному об’ємі. 

Із фосфоліпідів у крові курчат-

бройлерів досліджували вміст: лізолецитину, 

сфінгоміеліну, фосфатидилсерину, 

фосфатидилхоліну, фосфатидилінозитолу, 

фосфатидилетаноламіну, кардіоліпіну, 

фосфатидної кислоти.) Встановлено вплив 

біологічно активних речовин з екстракту 

селезінки при передзабійному стресі на вміст 

окремих фракцій ліпідів та підкласів 

фосфоліпідів у плазмі крові курчат-бройлерів. 

Перед забоєм у плазмі крові курчат-бройлерів 

усіх експериментальних груп переважають 

фосфоліпіди, а найменше є холестеролу 

і тригліцеролів. Найвищий рівень фосфоліпідів 

та НЕЖК встановили у курчат-бройлерів 

першої дослідної групи, яким додатково до 

основного раціону вводили екстракт селезінки, 

одержаний із застосуванням ультразвуку. У 

плазмі крові курчат-бройлерів усіх 

досліджуваних груп переважають 

фосфоліпіди: лізолецитин та 

фосфатидилетаноламін, тоді як встановлено 

менший вміст фосфатидилхоліну, 

фосфатидилінозитолу і фосфатидної 

кислоти. Рівень лізолецитину у плазмі крові 

курчат-бройлерів першої дослідної групи 

підвищився, а фосфатидної кислоти — 

знизився майже у три рази; вміст 

фосфатидилхоліну дещо зменшився. Рівень 

фосфатидилінозитолу знизився, а 

фосфатидилетаноламіну — підвищився 

майже вдвічі у плазмі крові курчат-бройлерів 

обох дослідних груп. 
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The results of researches of some lipid 

classes content (phospholipids, 

monoacylglicerols, diacylglicerols, 

triacylglicerols, non-etherified fatty acids 

(NEFA), cholesterol and its etherified form) in 

broiler chickens blood plasma before slaughter 



Біологія тварин, 2013, т. 15, № 4 

The Animal Biology, 2013, vol. 15, no. 4 
25 

 

are presented in the article. The spleen extract 

(biologically active substances) has been 

additionally entered to the basic ration of 

experimental groups of bird by aerosol method 

which was obtained with and without application 

an ultrasound. The content of such phospholipids 

as lysolecithin, sphingomielin, phosphatidylserine, 

phosphatidylcholine, phosphatidylinositole, 

phosphatidylethanolamine, cardiolipin, 

phosphatidic acid in broiler chickens blood was 

determined.  

The results about influence biologically 

active compounds from the spleen extract at for 

pre-slaughter stress on separate lipids and 

phospholipids classes content in broiler chickens 

blood plasma were obtained.  

Before slaughter the phospholipids are 

prevailed in broiler chickens blood plasma of all 

experimental groups, less content of free 

cholesterol and triglycerides content was 

observed.  

The highest level of phospholipids and 

NEFA content was observed before slaughter 

crucial period in broiler chickens blood of the 

first experimental group, which additionally to the 

basic ration entered the spleen extract, obtained 

with the application of ultrasound. Such fractions 

of phosphotides prevail in broiler chickens blood 

plasma of all groups: lysolecithin and 

phosphatidylethanolamine, while less than there is 

phosphatidylcholine, phosphatidylinositole and 

phosphatidic acid.   

The lysolecithine level rose in broiler 

chickens blood plasma of the first experimental 

group, and phosphatidic acid — reduced almost 

in three times; phosphatidylcholine content 

diminished a little. The phosphatidylinozitole level 

reduced, and phosphatidylethanolamine — rose 

almost twice in broiler bhickens blood plasma of 

all experimental groups. 
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В статье представлены результаты 

исследования содержания отдельных фракций 

липидов (фосфолипиды, моно-, ди- и 

триглицеролы, неэтерифицированные жирные 

кислоти (НЭЖК), холестерол и его 

этерифицированная форма) в плазме крови 

цыплят-бройлеров перед убоем. 

Дополнительно к основному рациону птице 

опытных групп за пять суток до убоя 

аэрозольным методом вводили экстракт 

селезенки (70° спиртовой раствор 

биологически активных веществ в объеме 

1,4 мл на цыпленка), полученный с 

использованием ультразвука и не используя 

ультразвук. Птице контрольной группы за 

(третья группа) за пять суток до убоя таким 

же образом добавляли к корму 70° спиртовой 

раствор в аналогическом объеме. 

Из фосфолипидов в плазме крови 

циплят-бройлеров исследовали содержание: 

лизолецитина, сфингомиелина, 

фосфатидилсерина, фосфатидилхолина, 

фосфатидилинозитола, 

фосфатидиэтаноламина, кардиолипина, 

фосфатидной кислоты.  

Установлено влияние биологически 

активных веществ из экстракта селезенки 

при передубойном стрессе на содержание 

отдельных фракций липидов и подклассов 

фосфолипидов в плазме крови цыплят-

бройлеров. Перед убоем в плазме крови 

цыплят-бройлеров всех экспериментальных 

групп превалируют фосфолипиды, а 

наименьшее количество наблюдается 

холестерола и триглицеролов. Самый высокий 

уровень фосфолипидов и НЭЖК наблюдали 

перед убоем у цыплят-бройлеров 

первой опытной группы, которым 

дополнительно к основному рациону вводили 

экстракт селезенки, полученный с 

использованием ультразвука. В плазме крови 

цыплят-бройлеров всех исследуемых групп 
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превалируют фосфолипиды: лизолецитин и 

фосфатидиэтаноламин, тогда как 

установлено меньшее содержание 

фосфатидилхолина, фосфатидилинозитола 

и фосфатидной кислоты. Уровень 

лизолецитина в плазме крови цыплят-

бройлеров первой опытной группы повысился, 

а фосфатидной кислоты — снизился почти в 

три раза; содержание фосфатидилхолина 

незначительно снизилось. Уровень 

фосфатидилинозитола снизился, а 

фосфатидилэтаноламина — повысился почти 

в два раза в плазме крови цыплят-бройлеров 

обеих опытных групп. 
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ПЕРЕДУБОЙНЫЙ СТРЕСС, ЭКСТРАКТ 
СЕЛЕЗЕНКИ, ЦЫПЛЯТА-БРОЙЛЕРЫ, 
ПЛАЗМА КРОВИ, КЛАССЫ ЛИПИДОВ 

 
Відомо, що ліпіди є одними з 

найважливіших біологічних ефекторів, 
регуляторами та медіаторами, які беруть 
участь майже у всіх фізіологічних 
процесах організму. Вивченню ліпідного 
обміну у курей присвячено багато робіт. 
Зокрема розглядається вплив 
транспортування птиці і температурних 
чинників на якість м’яса курей-бройлерів: 
рН м’яса, колір, внутрішній жир [1–3]. 
Зацікавлення викликає вивчення 
оксидаційного стресу у контексті розгляду 
відсутності рівноваги між прооксидантами 
та антиоксидантами. Протягом останніх 
десяти років дослідники визначили роль 
оксидаційного стресу при запальній 
відповіді, особливо, за ураження 
підшлункової залози під час гострого 
панкреатиту. За цих умов вільні радикали 
Оксигену, (активні форми Оксигену 
(АФО)), безумовно, відіграють ключову 
роль, як ініціатори підсилення їх 
негативної дії. Шкідливий вплив (АФО) і 
Нітрогену опосередкований їх прямою 
дією на біомолекули (ліпіди, білки і 
нуклеїнові кислоти) і активацією 
прозапальних каскадних сигналів, які 
згодом призводять до активування імунних 
реакцій. Оксидаційний і нітрозаційний 
стреси є не тільки причиною 
оксидаційного пошкодження при гострому 

панкреатиті, але й можуть бути 
внутрішньоклітинним сигналом запальних 
процесів [4], особливо, у підвищеному 
регулюванні генів прозапальних 
факторів [5]. Відомо, що АФО є 
запальними медіаторами через активацію, 
міграцію і адгезію лейкоцитів, а також 
збільшують експресію інших медіаторів, 
зокрема цитокінів, хемокінів і молекул 
адгезії [6]. 

Продукти перекисного окиснення 
ліпідів можуть модулювати сигнальні 
шляхи стресу, пошкоджувати ДНК 
(включаючи мДНК), інгібувати активність 
міграції клітин кісткового мозку і 
викликати їх апоптоз [7, 8].  

З літературних джерел відомо про 
вплив стресових факторів на курей 
у пренатальний період [9]. Для того, щоб 
зменшити вплив стресорів у передзабійний 
період окремі науковці використовували 
вітамін С [10], який не вплинув на 
концентрацію кортизолу в плазмі крові 
курей [11, 12] і людей [13, 14], вітамінне 
доповнення не змінювало і активність 
креатинкінази. Науковці пояснювали це 
тим, що вітамін C не впливає на зняття 
окиснювального стресу [15]. У літературі є 
дослідження з впливу генотипу та 
концентрації глікогену в грудині курей у 
передзабійний період [16–18], але відносно 
мало даних про вплив стресу перед забоєм 
на вміст окремих класів ліпідів: 
фосфоліпідів, моно-, ди- і тригліцеролів, 
НЕЖК, холестеролу та його 
етерифікованої форми у крові птиці, 
зокрема курей-бройлерів. 

Власне тому, метою нашої роботи 
було дослідження змін рівня різних 
фракцій ліпідів у плазмі крові курчат-
бройлерів перед забоєм і їх кореляція 
біологічно активними речовинами 
природного походження (екстракту 
селезінки). 

 
Матеріали і методи 
 
Дослід провели на 15 курчатах-

бройлерах, які утримувалися на 
стандартному раціоні ТзОВ 
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«Великолюбінське» смт Великий Любінь 
Городоцького району Львівської області. 
Для дослідження було сформовано три 
групи птиці 3-місячного віку (по 5 курчат 
у кожній).  

Як біологічно активні речовини у 
передзабійний період (за п’ять діб до 
забою) використовували екстракт 
селезінки, одержаний із застосуванням 
ультразвуку (перша дослідна група) та без 
використання ультразвуку (друга дослідна 
група). Екстракти наносили на комбікорм 
аерозольним методом (70° спиртовий 
розчин об’ємом 1,4 мл на курча). Птиці 
контрольної групи (третя група) таким же 
чином додавали до корму 70° спиртовий 
розчин в аналогічному об’ємі. Контроль за 
поїданням комбікорму здійснювали 
щоденно. Курчата-бройлери корм поїдали 
повністю. Забій птиці проводили у 
ранковий час.  

Утримання, годівлю, догляд та усі 
маніпуляції з птицею здійснювали згідно з 
Європейською конвенцією «Про захист 
хребетних тварин, які використовуються 
для експериментальних і наукових цілей» 
(Страсбург, 1986 р.) і «Загальних етичних 
принципів експериментів на тваринах», 
ухвалених Першим Національним 
конгресом з біоетики (Київ, 2001). 
Експерименти проводили з дотриманням 
принципів гуманності, викладених 
у директиві Європейської Спільноти [19]. 

Для визначення вмісту фракцій 
ліпідів (фосфоліпідів, моно-, ди- і 
тригліцеролів, НЕЖК, холестеролу та його 
етерифікованої форми) брали 1 мл плазми 
крові та екстрагували за методом Фолча 
[20]. Для розділення нейтральних ліпідів і 
у т. ч. фосфоліпідів на фракції 
використовували метод тонкошарової 
хроматографії [21]. Ідентифікацію 
фосфоліпідів (лізолецитин, сфінгоміелін, 
фосфатидилсерин, фосфатидилхолін, 
фосфатидилінозитол, 
фосфатидилетаноламін, кардіоліпін, 
фосфатидна кислота) проводили за Rf та 
кольоровими реакціями. Математичну 
обробку результатів опрацьовували 
статистично за допомогою пакету програм 
Statistica6.0 и Microsoft Excel for Windows 
XP. Вірогідність різниць оцінювали за t-
критерієм Стьюдента. Результати вважали 
достовірними при P ≤ 0,05. 

 
Результати й обговорення 
 
При аналізі отриманих даних щодо 

вмісту окремих фракцій ліпідів у плазмі 
крові курчат-бройлерів у перед забоєм та 
при додаванні до раціону біологічно 
активних речовин виявлено, що в усіх 
досліджуваних групах серед нейтральних 
ліпідів переважають фосфоліпіди, 
найменшу кількість встановлено 
холестеролу і тригліцеролів (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Вміст нейтральних ліпідів у плазмі крові курчат-бройлерів перед забоєм (%) 

Примітка: тут та у наступному рисунку * — P≤0,05; ** — P≤0,01
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Невисокий вміст вільного 
холестеролу, можливо, пояснюється 
значним використанням його у синтезі 
стероїдних гормонів у курчат-бройлерів 
усіх досліджуваних груп.  

У курчат-бройлерів I дослідної 
групи, яким додатково до основного 
раціону вводили екстракт селезінки, 
одержаний із застосуванням ультразвуку, 
вміст фосфоліпідів становив 35,54±2,46 % 
(Р ≤ 0,05), що є вірогідним порівняно з 
контрольною групою (26,59±3,30 %). 
Значно нижчий рівень 
фосфоліпідів (21,91±8,80 %) встановили у 
курчат другої дослідної групи, яким 
додатково до раціону вносили екстракт 
селезінки, одержаний без застосування 
ультразвуку, хоча ці дані невірогідні у 
порівнянні з контрольною групою. 
Збільшення вмісту фосфоліпідів, можливо, 
зумовлене інтенсивнішим використанням 
не тільки екзогенних, а й ендогенних 
жирних кислот внаслідок посиленого 
ліполізу у курчат-бройлерів. 

Нами відзначено, що вміст 
дигліцеролів та етерифікованого 
холестеролу знаходився практично на 
однаковому рівні у плазмі крові усіх 
курчат-бройлерів перед забоєм.  

Виявлене збільшення вмісту 
неетерифікованих жирних кислот (НЕЖК) 
у курчат-бройлерів I дослідної групи 
(15,96±0,57 %) (Р ≤ 0,01), що було 
вірогідним порівняно з контрольною 
групою (11,13±4,37 %), можна пояснити 
інтенсивнішим розщепленням у них 
тригліцеролів. Вміст тригліцеролів 
практично не зазнавав жодних змін у 
плазмі крові птиці усіх досліджуваних 
груп і перебув у межах величин від 
9,76±1,90 % (перша дослідна група), 
10,23±4,02 % — контрольна група, до 
11,87±5,22 % (друга дослідна група). 

Аналізуючи отримані дані, наведені 
на рисунку 2, нами встановлено, що у 
плазмі крові курчат-бройлерів усіх 
досліджуваних груп переважають 
фосфоліпіди: лізолецитин та 
фосфатидилетаноламін, тоді як вміст 
фосфатидилхоліну, фосфатидилінозитолу і 
фосфатидної кислоти є меншим. 

Рівень лізолецитину у плазмі крові 
курчат-бройлерів першої дослідної групи 
(24,78±3,30; Р ≤ 0,05), яким до основного 
раціону додавали екстракт селезінки, 
одержаний із застосуванням ультразвуку, 
перед забоєм підвищився майже у три рази 
порівняно з контрольною групою 
(8,24±3,26). 

 
Рис. 2. Вміст фосфоліпідів у плазмі крові курчат-бройлерів перед забоєм (%)
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Виявлене нами вірогідне зниження 
вмісту фосфатидилхоліну у плазмі крові 
курчат-бройлерів перед забоєм із 
використанням екстракту селезінки, 
одержаного із застосуванням ультразвуку 
(перша дослідна група (7,16±1,91; 
Р ≤ 0,05)) вказує на активацію 
фосфоліпази Д — ферменту, що каталізує 
його гідроліз з утворенням фосфатидної 
кислоти [22, 23]. Встановлене нами 
зменшення вмісту фосфатидилхоліну може 
бути зумовлено також пригніченням його 
реацилювання. 

На відміну від описаних вище 
фракцій фосфоліпідів, рівень 
фосфатидилінозитолу знижувався майже 
вдвічі у плазмі крові курчат-бройлерів як 
першої (5,73±2,17; Р ≤ 0,01), так і другої 
дослідної (5,44±2,56; Р ≤ 0,01) груп 
порівняно з контрольною групою 
(10,19±3,68) (рис. 2). Відомо, що 
фосфоінозитоли є залученими у процеси 
сигнальної трансдукції та є джерелом 
таких важливих месенджерів, як 
диацилгліцерол, інозитолфосфати та 
арахідонова кислота [24]. Виходячи з 
вищезазначеного, виявлені нами зміни 
вмісту фосфатидилінозитолу можна 
пояснити інгібуванням активності 
фосфоліпази СВстановлене нами 
збільшення вмісту фосфатидилетаноламіну 
на 4,65 % (Р ≤ 0,05) у плазмі крові курчат-
бройлерів першої дослідної групи та на 
9,08 % (Р ≤ 0,01) — другої дослідної групи 
може бути пов’язане з тим, що цей 
фосфоліпід менш залучений до різних 
фізіологічних процесів: реакції 
дезінтоксикації, енергетичного обміну, 
активації ліпази та регуляції активності 
різних трансмембранних білків, що є 
суперечливим з даними літератури [25].  

Зміна вмісту, а саме: зменшення у 
три рази (з 26,34±9,72 — у контрольної 
групи до 7,98±2,16 (Р ≤ 0,05) — у плазмі 
крові курчат-бройлерів першої дослідної 
групи) фосфатидної кислоти можна 
пояснити тим, що вона є продуктом дії 
ензимів: фосфоліпази С та фосфоліпази Д, 
виступаючи у клітинному матриксі як 
вторинний месенджер [26].  

Спостерігається тенденція до 
зменшення вмісту сфінгоміеліну у плазмі 
крові птиці контрольної групи. Це може 
бути пов’язане з використанням 
сфінголіпідів, як сигналізаторних 
посередників у біосинтезі кортизолу, що 
узгоджується з дослідженнями [27]. 

Проведені нами дослідження 
показали, що вміст окремих підкласів 
фосфоліпідів дещо відрізняється залежно 
від фізіологічного стану (передзабійний 
стрес) курчат-бройлерів і від того, які саме 
біологічно активні речовини 
використовували у передзабійний період: 
екстракт селезінки, одержаний із 
застосуванням ультразвуку (перша 
дослідна група) чи без використання 
ультразвуку (друга дослідна група).    

 
Висновки 
 
1. Виявлено вплив біологічно 

активних речовин, одержаних з екстракту 
селезінки із застосуванням чи без 
використання ультразвуку, при 
передзабійному стресі на вміст окремих 
фракцій ліпідів та підкласів фосфоліпідів 
у плазмі крові курчат-бройлерів. 

2. Перед забоєм у плазмі крові 
курчат-бройлерів усіх експериментальних 
груп переважають фосфоліпіди, а 
найменше є холестеролу і тригліцеролів. 

3. Найвищий рівень фосфоліпідів та 
НЕЖК у плазмі крові спостерігали перед 
забоєм у курчат-бройлерів 
першої дослідної групи, яким додатково до 
основного раціону вводили екстракт 
селезінки, одержаний із застосуванням 
ультразвуку. 

4. У плазмі крові курчат-бройлерів 
усіх груп переважають фосфоліпіди: 
лізолецитин та фосфатидилетаноламін, 
тоді як менше є фосфатидилхоліну, 
фосфатидилінозитолу і фосфатидної 
кислоти. 

5. Рівень лізолецитину у плазмі 
крові курчат-бройлерів першої дослідної 
групи перед забоєм підвищився, а 
фосфатидної кислоти знизився майже у 
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три рази; вміст фосфатидилхоліну дещо 
зменшився. 

 6. Перед забоєм рівень 
фосфатидилінозитолу у плазмі крові 
знизився, а фосфатидилетаноламіну — 
підвищився майже вдвічі у курчат-
бройлерів дослідних груп. 

Перспективи подальших 
досліджень. У подальшому буде 
досліджено вміст фосфоліпідів та їх 
фракцій, моно-, ди- і тригліцеролів, 
НЕЖК, холестеролу, етерифікованої 
форми холестеролу у тканинах курчат-
бройлерів залежно від екзогенних 
чинників з метою: покращення якості 
м’яса, та створення нових ефективних 
ветеринарних препаратів природного 
походження для підвищення природної 
резистентності та попередження перед 
забійного стресу.  
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