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У статті наведені дані щодо впливу на організм курей нового антигельмінтного препарату 
«Неоверму» (похідного авермектинів) за умов одноразового введення його у токсичній дозі.

Встановлено, що в результаті утворення підвищеного рівня продуктів ПОЛ у крові птиці недо-
статньо потенціалу власних ресурсів антиоксидантної системи (АОС) для запобігання впливу АМК 
і від повідного включення протективних антирадикальних механізмів, але цей процес можна корегу ва ти 
за допомогою препарату «Е-селен» у 5-кратній дозі.

Механізм прооксидантної дії «Неоверму» у токсичній дозі (0,4 см3/кг маси тіла) полягав у над-
лиш ко вому утворенні токсичних продуктів ліпопероксидації — дієнових кон’югатів (ДК) і мало но вого 
діальдегіду (МДА) — в середньому у 2,5 і 2,2 разу (P≤0,05) відповідно відносно значень цих показ ни ків 
у кон трольної птиці на тлі витрачання ємності власних антиоксидантних ресурсів за гальмуванням 
активності каталази та зниження рівня структурних антиоксидантів — вітаміну Е, Селену та ак-
тив ності каталази — у 1,9, 0,23 (P≤0,05) та 2,3 разу (P≤0,01) відповідно, що є ознакою формування окис-
нювального стресу в організмі дослідних курей.

За результатами відновлення пулу ендогенних антиоксидантних ресурсів (посилення актив нос ті 
каталази у 1,9 разу (P≤0,01), ніж у птиці, якій вводили тільки «Неоверм», нормалізації до фізіо ло гіч-
ного рівня загальної антиокиснювальної активності, підвищення концентрації структурних скла до вих 
неферментативної ланки АОС — вітаміну Е і Селену у 6,1 і 1,3 разу (P≤0,001) відповідно) у крові курей 
можна стверджувати про виражений антиоксидантний вплив препарату «Е-селен».
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The data on the effect of a new antihelminthic preparation «Neoverm» (a derivative of avermectins) on 
hens have been presented in the article. The preparation was administered at a single toxic dose.

It has been found out that as a result of the production of a higher level of POL products in the blood 
of the fowl there was not enough potential of the fowl’s own resources of AOS to prevent the influence of AMO 
and the corresponding inclusion of protective antiradical mechanisms but the above process can be corrected 
with the help of the preparation «E-selen» at 5-fold dose.

The mechanism of proоxidant action of «Neoverm» at a toxic dose (0.4 cm3/kg body weight) was to 
form the surplus of toxic products of lipid peroxidation — DC and MDA (on average by 2,5 and 2,2 times 
(P≤0,05), respectively, as compared to the values of the above indices in the control hens) — when the fowl’s 
own antioxidant resources were lost because of the inhibition of catalase activity and the reduction of the 
level of structural antioxidants — vitamin E, selen and catalase activity (by 1.9, 0.23 (P≤0,05) and 2.3 times 
(P≤0,01), respectively) that demonstrates the formation of oxidative stress in the experimental hens.
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One can assert the expressed antioxidant effect of the preparation «E-selen» by the results of the restor-
ation of the pool of endogenic antioxidant resources (intensification of catalase activity by 1.9 times (P≤0,01) as 
compared to the fowl that received only «Neoverm», the normalization of the general AOA to physio lo gical level, 
increase in the concentration of structural components of non-fermentative part of AOS — vita min E and selen 
by 6.1 and 1.3 times (P≤0,001), respectively) in the blood of hens.

Keywords: NEOVERM, HENS, PEROXIDATION OF LIPIDS (POL), DIEN CONJUGATES 
(DC), MALONE DIALDEHYDE (MDA), ANTIOXIDANT SYSTEM (AOS), ANTIOXIDATION 
ACTYVITY (AOA), ESELEN, VITAMIN E, ACTIVE FORMS OF OXYGEN (AFO)
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В статье представлены данные о воздействии на организм кур нового антигельминтного препа ра-
та «Неоверма» (производного авермектинов) при условии однократного введения его в токсичес кой дозе.

Установлено, что в результате образования повышенного уровня продуктов ПОЛ в крови пти цы 
недостаточно потенциала собственных ресурсов антиоксидантной системы (АОС) для пред отвра-
ще ния воздействия АМК и соответственного включения протективных антирадикальных меха низ-
мов, но этот процесс можно корректировать при помощи препарата «Е-селен» в 5-кратной дозе.

Механизм прооксидантного воздействия «Неоверма» в токсической дозе (0,4 см3/кг массы тела) 
заключался в чрезмерном образовании токсичных продуктов липопероксидации — диеновых конъю-
гатов (ДК) и (МДА) (в среднем в 2,5 и 2,2 раза (P≤0,05) соответственно относительно значений этих 
показателей у птицы контрольной группы) — на фоне расхода объема собственных антиоксидантных 
ресурсов при торможении активности каталазы и снижении уровня структурных антиоксидантов — 
витамина Е, Селена и активности каталазы (в 1,9, 0,23 (P≤0,05) и 2,3 раза (P≤0,01) соответственно), 
что является признаком формирования окислительного стресса в организме опытных кур.

По результатам восстановления пула эндогенных антиоксидантных ресурсов (усиление актив-
ности каталазы в 1,9 раза (P≤0,01), чем у птицы, которой вводили только «Неоверм», нормализации 
до физиологического уровня общей антиокислительной активности, повышения концентрации струк-
турных составляющих неферментативного звена АОС — витамина Е и селена в 6,1 и 1,3 раза (P≤0,001)
соответственно) в крови кур можно утверждать о выраженном антиоксидантном воздействии пре-
па рата «Е-селен».

Ключевые слова: НЕОМЕРМ, КУРЫ, ПЕРЕКИСНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ (ПОЛ), 
ДИЕНОВЫЕ КОНЪЮГАТЫ (ДК), МАЛОНОВЫЙ ДИАЛЬДЕГИД (МДА), АНТИ ОКСИ ДАНТ
НАЯ СИСТЕМА (АОС), АНТИОКИСЛИТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ (АОА), ЕСЕЛЕН, ВИТА
МИН Е, АКТИВНЫЕ ФОРМЫ КИСЛОРОДА (АФК)

Погляди науковців на проблему до
слід ження потенційних ризиків отру єнь біо
тичної або ксенобіотичної етіо ло гії, на жаль, 
мають традиційний харак тер та об ме жують
ся визначенням у біологіч них об’єк тах низ ки 
класичних токсикобіохіміч них тес тів — оці
нювання функціонального ста ну пе чінки, сис
теми гемопоезу тощо. Але ці про пус ки до
повнює цитотоксикологія, яка стверд жує, що 
в основі цито токсич них ефек тів будьякого 

по тен ційного токсиканту або отру ти ле жить 
окиснювальний стрес і за паль ні реакції [1]. 
Відомо, що найпершою ушкод жу єть ся цито
плазматична мембрана, оскільки вона слугує 
бар’єром між поза та внутрішньоклітинним 
оточенням, що забезпечує селективний транс
порт речовин [2]. Активні метаболіти кис
ню (АМК), які належать до класу найбільш 
реакційно активних, вважають високо ток сич
ними, здатними ушкоджувати клі тин ні сис
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теми та їх біомембрани через окиснюваль
ну деградацію ліпідів, білків, ДНК і РНК за 
вільнорадикальним механізмом, тому навіть 
відносно невеликі кількості продуктів, зо кре
ма ліпопероксидації, впливатимуть на екс
пре сію генів, репараційні, метаболічні та біо
син те тичні процеси [3, 4].

Метою досліджень є встановлення ток
сичної дії на антиоксидантну систему ку рей 
нового антигельмінтика неоверму за одно
разового його застосування.

Матеріали і методи

У досліді використали 12 курей ма
сою 1100–1200 г, яких утримували на стан
дарт ному раціоні. Птицю розділили на дві 
дослідні (I і II, n=8) та контрольну (n=4) 
гру пи. Кури I групи отримували «Нео верм» 
одноразово внутрішньошлунково у дозі 
0,4 см3/кг маси тіла, кури II групи — 0,4 см3 

«Неоверм» + «Еселен» (10 см3 на 1 дм3 води 
для випоювання). Птиці контрольної групи 
препарат не вводили.

Інтенсивність процесів перекисного 
окиснювання ліпідів (ПОЛ) оцінювали че рез 
7 діб за визначення у плазмі крові кон цен
трації його продуктів — дієнових кон’юга
тів (ДК) і малонового діальдегіду (МДА) — 
у геп танізопропанольних екстрактах з ви
ко рис танням методики В. Б. Гаврилової 
і М. І. Мішкорудної (1985) [5, 6]. Стан 
по казників антиокиснювальної системи 
(АОС) досліджували за активністю каталази 
(КФ 1.11.1.6) з використанням Н2О2 спектро
фото метрич но (SHIMADZU UV-1800, Японія) 
за довжини хвилі 410 нм [5, 7]. Рівень за галь
ної антиокислювальної активності (АОА) 
лі пі дів, екстрагованих з плазми крові, визна
ча ли за ступенем їх здатності гальмувати 
на копичення ТБКактивних продуктів ПОЛ 
за інкубації суспензії жовткових ліпо проте
їдів [5, 8]. Спектр поглинання ТБКактив них 
продуктів реєстрували спектро фото мет рич
но (SHIMADZU UV-1800, Японія) за дов жини 
хвилі 535 нм, вира жа ючи АОА ліпі дів плаз
ми крові у від сот ках (%) інгі бі ції окиснен ня 
жовткових ліпо проте ї нів. Вміст вітамі ну Е 
у плазмі крові екс пери мен таль ної птиці ви

значали так, як опи са но в ме то дичних ре ко
мендаціях (Куцан О. Т., Ороб ченко, 2009) [9]. 
Вміст Се ле ну в плаз мі крові птиці до слід
жу вали мето дом рентгено флуо рес цент ного 
ана лізу, відповідно до мето дич них ре ко мен
да цій на приладі «Спектро сканМАКС» [10]. 
Результати досліджень об роб ле ні ста тис тич
но з використанням пакета про грам Microsoft 
Excel 2003 (for Windows XP).

Результати й обговорення

Дослідженнями встановлено, що одно
разове введення «Неоверму» у 10кратній 
(токсичній) дозі у крові курей І дослідної 
групи спричиняло вірогідне зростання вміс
ту як первинних (ДК), так й кінце вих про
дуктів ліпопероксидації (МДА). Так, у плаз
мі крові курей цієї групи визначе но під ви
щен ня рівня ДК і МДА в середньому в 2,5 
і 2,2 разу (P≤0,05) відповідно відносно зна
чень цих показників у контрольної птиці.

У плазмі крові курей, які на фоні вве
дення токсичної дози «Неоверму» під да ва
лись лікуванню «Еселеном», відбувалось 
упо вільнення інтенсивності процесів ліпо
пер окси дації за рівнем утворення її про дук
тів. Так, за умов застосування «Еселену» 
у 5кратній дозі встановлено вірогідне зни
ження вмісту ДК і МДА у плазмі крові ку
рей ІІ дослідної групи в середньому у 2,1 
і 2,0 разу відносно значень цих показників 
у птиці І дослідної групи. У той же час 
вста новлений рівень ДК в курей після лі ку
вання статистично не відрізнявся від та кого 
у контрольної птиці, тоді як вміст МДА (вто
ринного продукту ПОЛ) вірогідно пере ви
щу вав контроль на 11,5 % (Табл. 1).

Відомо, що надлишкове утворення 
мембранальтеруючих токсичних продуктів 
ПОЛ відображає зрушення збалансування 
ферментативної та неферментативної ланок 
антиокиснювальної системи, якій належить 
визначальна регуляторна та прогностична 
роль у захисті мембран клітин. Згідно з цією 
теорією, розвиток ланцюгових реакцій під 
дією будьякого чинника відбувається на фо
ні ураження або інгібіції активності при род
ної АОС, функція якої полягає у за по бі ганні 
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Таблиця 1
Рівень показників інтенсивності процесів ПОЛ у плазмі крові курей 

за одноразового введення токсичної дози «Неоверму» (М±m; n=3)

Групи тварин Інтенсивність ПОЛ, продукти
ДК, мкмоль/л МДА, ΔД

Контроль 17,91±0,87 2,86±0,06
І дослідна — «Неоверм», 0,4 см3/кг маси тіла 44,09±1,02** 6,34±0,17**
ІІ дослідна — «Неоверм» + «Еселен» 21,06±1,211 3,19±0,07*1

Примітки: * — різниця значень вірогідна за P≤0,05; ** — P≤0,001 відносно значень такого показника 
контролю; 1 — різниця значень вірогідна за P≤0,001 відносно значень такого показника у І дослідної групи

ної групи не було вірогідних змін показника 
загальної АОА ліпідів плазми крові, значення 
якого наближались до контрольного рівня. 
Застосування «ЕСелену» в 5кратній дозі, 
нав паки, призводило до підвищення рівня 
цьо го показника. Так, відсоток інгібіції ТБК
ак тив них продуктів у крові курей ІІ дослід
ної гру пи складав 62,27±3,20, що було ви
щим за його значення у птиці контрольної та 
І дослідної груп у середньому на 14,5 % та 
25,5 % (P≤0,01) відповідно (Табл. 2).

Таблиця 2
Рівень показників функціональності АОС плазми крові курей 

за одноразового введення токсичної дози «Неоверму» (М±m; n=3)

Показники

Групи птиці 
Контроль І дослідна — 

«Неоверм», 
0,4 см3/кг маси тіла

ІІ дослідна — 
«Неоверм» + 

«Еселен»
Активність каталази, нмоль Н2О2/сек мг білка 17,72±1,44 7,81±0,77** 14,59±1,122

Загальна АОА, % інгібіції 54,40±3,21 49,60±1,97 62,27±3,201

Вітамін Е, мкМоль/дм3 5,03±0,39 2,71±0,39* 16,63±0,62***1

Селен, мг/дм3 0,074±0,004 0,057±0,004* 0,130±0,010**2

Примітки: * — різниця значень вірогідна за P≤0,05, ** — різниця значень вірогідна за P≤0,01, *** — 
P≤0,001 відносно значень такого показника у контролі; 1 — різниця значень вірогідна за P≤0,001, 2 — різниця 
значень вірогідна за P≤0,01 відносно значень такого показника І дослідної групи

спонтанному окисненню, а зру шен ня у робо
ті призводить через ушкод жен ня біо мемб ран 
клітин до змін важ ли вих мета бо лі чних про
цесів і розладу го лов них сис тем де токси
ка ції в організмі. Ад ди тив ність взаємодії 
ен зимних та неензимних антиоксидантних 
систем між собою забезпечує підтримку на 
стаціонарному рівні концентрації продуктів 
ліпо пероксидації та запобігає активації про
цесів ПОЛ.

Встановлено, що внаслідок введення 
«Неоверму» у токсичній дозі (0,4 см3/кг ма
си тіла) в крові курей (І дослідна) від бу ва лось 
гальмування активності ката ла зи. Так, у плаз
мі крові курей цієї гру пи рі вень ак тив нос ті ка
та лази був зни же ний в серед ньо му в 2,3 разу 
(P≤0,01) від нос но зна чень конт ро лю. За сто
сування лікувального пре па ра ту «Еселен» 
призводило до віднов лен ня ак тив нос ті ка та
лази практично до її фі зіо ло гіч но го (конт роль
ного) рівня, а її зна чен ня були в серед ньо му 
в 1,9 разу ви щи ми (P≤0,01), ніж у птиці, якій 
вводили «Нео верм».

Отримані результати свідчать, що вна
слі док введення «Неоверму» в курей І дослід

Вміст вітаміну Е в плазмі крові курей 
І дослідної групи знижувався майже в 1,9 ра зу 
(P≤0,05) відносно його контрольного зна чен
ня. Застосування «Еселену» сприяло сут тє
во му відновленню пулу токоферолів в орга
ніз мі птиці ІІ дослідної групи. Встановлено, 
що вміст вітаміну Е у плазмі крові курей цієї 
гру пи вірогідно збільшувався як відносно 
йо го рівня в контрольної птиці, так і в курей, 
яким вводили «Неоверм», у середньому в 3,3 
і 6,1 разу відповідно.

Антиоксидантна активність Селену зу
мовлена тим, що він входить до скла ду від по
від них ферментів — глютатіонпероксидази, 
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Ійодтиронін5дейодинази. Встановлено, що 
під впливом «Неоверму» за надмірного утво
рен ня продуктів ПОЛ у крові курей вміст 
Се ле ну віро гідно знижувався відносно кон
троль ного рівня у середньому на 23 %. Але 
у ре зуль таті застосування селенвмісного пре
па рату «Еселену» у плазмі крові до слідних 
курей (ІІ дослідна група) рівень Се ле ну збіль
шу вався (P≤0,01) не лише від нос но по каз
ни ка у пти ці І дослідної групи (в 1,3 разу), 
а й від нос но кон троль ної (на 75,7 %) (P≤0,01) 
відповідно.

Висновки

1. Механізм прооксидантної дії «Нео
верму» у токсичній дозі (0,4 см3/кг маси ті
ла) полягав у надлишковому утворенні ток
сич них продуктів ліпопероксидації — ДК 
і МДА — на тлі витрачання ємності власних 
антиоксидантних ресурсів за гальмуванням 
активності каталази та зниженні рівня струк
турних антиоксидантів — вітаміну Е та Се
лену (P≤0,01), що є ознакою формування 
окиснювального стресу в організмі дослід
них курей.

2. За результатами відновлення пулу 
ендогенних антиоксидантних ресурсів (по
силення активності каталази, нормалізації 
до фізіологічного рівня загальної АОА, під
вищення концентрації структурних скла
до вих неферментативної ланки АОС — ві
та міну Е і Селену (P≤0,01) у крові курей, 
можна стверджувати про виражений анти
окси дантний вплив препарату «Еселен» 
у 5кратній дозі (ІІ дослідна група), та в по
дальших дослідженнях — враховувати з ме
тою проведення терапії спрямованої про тек
тив ної дії.

Перспективи подальших досліджень. 
Проведене дослідження дозволить у по даль
шому запропонувати нові методи коре гу ван
ня антиокислювального захисту орга ніз му 
шляхом підбору різних комбінацій екзо ген
них препаратів і стимуляції власних анти
окси дант них ресурсів.
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