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У статті представлені результати визначення вмісту протеїнових фракцій та рівня 

кортизолу у плазмі крові кроликів, яким додатково до корму додавали біологічно 

активні речовини тваринного походження: екстракт селезінки. Як антистресори та 

імуномодулятори у передзабійний період застосовували біологічно активні речовини 

з екстракту селезінки. Аерозольне введення екстракту селезінки до корму збільшує 

порівняно з контролем концентрацію фракції преальбумінів вдвічі (P ≤ 0,05) та 

2,8 разу (P ≤ 0,01) відповідно та вірогідно знижує рівень кортизолу у плазмі крові 

кроликів, що може свідчити про зменшення стресу перед забоєм. Отримані нами 

результати можуть бути використані у дослідженнях показників клітинного імунітету і 

концентрації стресових гормонів, зокрема кортизолу, на сільськогосподарських 

тваринах з метою підвищення резистентності організму, корекції та нівелювання 

стресового стану тварин перед забоєм та покращення якості продукції. 

Ключові слова: кролики, передзабійний стрес, екстракт селезінки, білкові фракції, 
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The results of determination of protein fractions, cortisol content in blood of rabbits, 

which further added to the feed of natural origin biologically active substances are presented 

in the article. As an antistressors and immunomodulators in pre-slaughter period are using of 

spleen extract biologically active substances were obtained with ultrasound application. The 

purpose of research — determination of changes of protein fractions, cortisol content in 

rabbits blood before slaughter and their correction of natural origin biologically active 

substances (spleen extract). 
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Object and research methods. The experiment was conducted on 15 rabbits with 

standard diet. Three groups of rabbits five month of age (5 rabbits each) was formed for 

research. The spleen extract were using as an biologically active substances to the feed rabbits 

in pre-slaughter period (five days before slaughter). The extracts were applied to feed by 

aerosol method (70 °alcohol solution of spleen extract volume of 1.4 ml per rabbit) (group I). 

The rabbits (group II) received to the feed in the same way of 70 °alcohol solution in the same 

volume. The control group rabbits received the standard feed in the same volume. The feed 

eating by rabbits was exercised daily. The rabbits ate food completely. The rabbits slaughter 

was carried out in the morning. The blood plasma protein fractions separation was carried 

out by horizontal electrophoresis in polyacrylamide gel (PAAG).  

Mathematical treatment of the research results worked statistically using the software 

package Statistica 6.0 and Microsoft Excel for Windows XP. Probability differences was 

assessed by Student t-test and results considered likely at P ≤ 0.05. 

Results and discussion. We measured the ratio of blood plasma protein fractions of 

rabbits, which in addition to the feed fed of natural origin biologically active substances. As a 

result of research was found that aerosol introduction of the spleen extract to the rabbits feed 

increases the Prealbumin concentration in rabbits blood plasma of two experimental groups 

twice (P ≤ 0.05) and 2.8 times (P ≤ 0.01) compared to the control. 

Cortisol level in rabbits (which further added to the feed of spleen extract (I research 

group) blood plasma was reliable lower by 40 % (Р<0.05) compared to control, that may to 

indicate decreasing of stress before slaughter. On the rabbits feeding final stage is necessary 

to consider a pre-slaughter stress and to apply of natural origin biologically active 

substances. The results which obtained can to use in researches of stress hormones, such as 

cortisol, on farm animals for organism resistance increasing, correction and avoid their pre-

slaughter stress and improve product quality. 

Keywords: rabbits, pre-slaughter stress, spleen extract, protein fractions, cortisol 

 

ВСТУП 

Стресовий та імунодефіцитний стан організму — невід’ємні один від 

одного системи. Стрес пригнічує імунну реактивність організму, що 

призводить до порушення його стану і в результаті — до захворювань різної 

етіології. Стресовий чинник збуджує гіпоталамус, продукується речовина, яка 

сигналізує виділення гіпофізом адренокортикотропного гормону, під впливом 

якого наднирники секретують кортикоїди (Reeder, Kramer, 2005; Sapolsky et al., 

2000). Обґрунтування закономірностей розвитку стресу і адаптивних 

властивостей організму — одна із актуальних проблем, зокрема кролівництва, 

оскільки найпоширенішими об’єктами імунологічних досліджень є кролики, 

які мають високореактивну імунну систему (Булгакова, 2011). Порівняно з 

іншими тваринами кролики найбільш піддатливі до стресового стану, зокрема 

у результаті відлучення, перегрупування і транспортування тварин, різних 

технологічних прийомів та за недостатньої фізичнії активності (Сапин, 

Никитюк, 2000; Корнева, 1993; Srivastava et al., 2014; Rizo-Aguilar, et al., 2014; Jen 

et al., 2013). Під час перевезення підвищуються м’язовий тонус, діурез і 
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дефекація, збільшуються рефлекторна збудливість і потовиділення і, як 

результат — загальна дегідратація організму, виникає гіпоксія м’язових і 

паренхіматозних тканин. Усе це призводить до інтенсифікації катаболізму. 

Зміни в організмі виявляють впродовж 20–35 діб, а іноді й довше (Булгакова, 

2011; Волчегорский и др., 1998; Ибрагимова, Исмагилова, 2013; Сеин, Аксёнов, 

2007). Нині як одне з перспективних напрямів підвищення захисних сил 

організму є використання імуномодуляторів, які безпосередньо впливають на 

активізацію адаптаційних властивостей імунобіологічного статусу організму 

тварин (Вишневская, 2012).  

Серед застосованих нами імуномодуляторів найбільший вплив на організм 

тварин і птиці за умов передзабійного стресу мав екстракт селезінки, який 

містить поліаміни, що власне і є антистресорами та імуномодуляторами: 

додаткове введення до корму екстракту селезінки підвищувало концентрацію β- 

і γ-глобулінів та знижувало рівень кортизолу у плазмі крові щурів 

(Грабовський та ін., 2014), призводило до підвищення концентрації γ-глобулінів 

у плазмі крові курчат-бройлерів, які з кормом отримували екстракт селезінки, 

отриманий із застосуванням ультразвуку і знижувало рівень кортизолу, що 

вказує на зменшення стресу перед забоєм (Грабовський, Грабовська, 2014а). 

Особливий інтерес викликають дослідження впливу біологічно активних 

речовин природного походження на співвідношення протеїнових фракцій 

крові та їх корекцію у передзабійний період, тобто за стресового стану 

організму. Тому метою роботи було дослідити вплив екстракту селезінки у 

передзабійний період на рівень кортизолу і співвідношення протеїнових 

фракцій крові кроликів.  

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Дослід провели на 15 кроликах породи білий велетень, яких утримували на 

стандартному гранульованому комбікормі фермерського господарства Бузького 

р-ну Львівської обл. Для дослідження сформували три групи у кожній по п’ять 

тварин 5-місячного віку. За п’ять діб до забою використовували екстракт 

селезінки, одержаний із застосуванням ультразвуку (І дослідна група). 

Екстракти наносили на комбікорм аерозольним методом (70° спиртовий 

розчин екстракту селезінки об’ємом 1,4 мл на тварину). Кроликам ІІ дослідної 

групи таким же чином давали до корму 70° розчин етанолу в аналогічному 

об’ємі. Кролики контрольної групи отримували стандартний комбікорм. 

Утримання, годівлю, догляд та усі маніпуляції з тваринами здійснювали згідно 

з Європейською конвенцією «Про захист хребетних тварин, які 

використовуються для експериментальних і наукових цілей» (Страсбург, 1986 

р.) і «Загальних етичних принципів експери-ментів на тваринах», ухвалених 

Першим Національним конгресом з біоетики (Київ, 2001). Експерименти 

проводили з дотриманням принципів гуманності, викладених у директиві 

Європейської Спільноти (Directive…, 2010).  
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Протеїнові фракції плазми крові розділяли у пластинах 7,5 % 

поліакриламідного гелю (ПААГ). У плазмі крові визначали вміст кортизолу за 

допомогою твердофазного імуноферментного методу імуносорбційним 

набором, створеним за принципом конкуренції. Зразок плазми крові з 

ендогенним кортизолом інкубували у лунці разом з ензимним кон’югатом. 

Після інкубації незв’язаний кон’югат вимивали водою. Кількість зв’язаної 

пероксидази зворотно пропорційна концентрації кортизолу у зразку. Після 

додавання субстрату змінювалась інтенсивність забарвлення, що зворотно 

пропорційна концентрації кортизолу у досліджуваному зразку (Влізло та ін., 

2012).  

Аналіз результатів досліджень проводили за допомогою пакету програм 

Statistica 6.0. Вірогідність різниць оцінювали за t-критерієм Стьюдента. 

Результати вважали вірогідними при P ≤ 0,05. 

ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ  

Аналіз біохімічних показників крові кроликів, що були в умовах стресу 

перед забоєм, показали негативний вплив його дії на адаптивні механізми 

організму. У крові кроликів контрольної групи збільшилась концентрація 

кортизолу на 40 % (P ≤ 0,05) порівняно з тваринами, яким додатково до 

основного раціону додавали екстракт селезінки (Рис. 1). Отримані нами дані на 

кроликах підтверджують результати попередніх досліджень на лабораторних 

щурах (Грабовський, 2014b). 
 

 
Рис. 1. Рівень кортизолу у плазмі крові кроликів перед забоєм, нг/мл 

 

У плазмі крові кроликів дослідних груп, яким додатково до основного 

раціону додавали екстракт селезінки та етиловий спирт перед забоєм, 

збільшилась концентрація фракції преальбумінів вдвічі (P ≤ 0,05) та 
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2,8 разу (P ≤ 0,01) відповідно. На нашу думку суттєвіше збільшення вмісту 

преальбумінів в ІІ дослідній групі пов’язано з дією етанолу (табл. 1). 

Таблиця 1. Співвідношення білкових фракцій плазми крові кроликів 

перед забоєм (%; M ± m; n=5) 
 

Фракції білків (%): 
Група тварин 

І Дослідна ІІ Дослідна Контрольна 

Преальбуміни 4,40±0,351* 5,64±1,768** 1,90±0,546 

Альбуміни 37,72±5,611 33,90±1,669 30,27±15,812 

Глобуліни: 

α 
15,60±1,821 17,90±1,447 23,58±8,967 

β 4,948±2,177 6,93±4,673 5,47±1,544 

γ 35,89±3,774 34,82±3,031 34,17±5,686 

Примітка: статистично вірогідні різниці: * Р≤0,05; ** Р≤0,01 (стосовно контролю). 

 

Преальбумін — білок, який синтезується у печінці і метаболізується 

переважно в нирках. Одна з найважливіших його функцій — транспорт 

гормонів щитовидної залози (тироксину і трийодтироніну) у крові.  У зв’язку з 

тим, що період напіврозпаду цього білка в організмі дуже корткий (1–2 дні), він 

є чутливим показником білоксинтезувальної функції печінки. З тієї ж причини 

преальбумін може слугувати маркером білкової недостатності. 

Враховуючи роль нирок у розпаді преальбуміну, дані про його 

концентрацію у крові використовуються в якості одного з показників, що 

характеризують функції нирок.   Коротший період напіврозпаду преальбуміну 

порівняно з альбуміном дозволяє його рівню у сироватці крові швидше 

реагувати на зміни білоксинтезувальої активності печінки. У зв’язку з цим, 

преальбумін може займати одне з центральних місць у системі діагностичних 

параметрів функціонального стану печінки (Сорнина, Залевская, 1990). 

ВИСНОВКИ 

Внесення до корму екстракту селезінки кроликам дослідної групи впливає 

на рівень кортизолу у плазмі крові кроликів, які отримували екстракт селезінки 

був вірогідно нижчим порівняно з тваринами контрольної групи, що може 

свідчити про зменшення стресу перед забоєм. Спиртовий екстракт селезінки 

збільшує концентрацію преальбумінів. 

Перспективою подальших розвідок є дослідження протеїнових фракцій 

у крові свиней та великої рогатої худоби за використання імуномодуляторів та 

антистресорів, які містяться в екстракті селезінки, за умов передзабійного 

стресу.  
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