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Досліджували морфометричні характеристики печінки щурів за умов 

передзабійного стресу на тлі використання біологічно активних речовин рослинного і 

тваринного походження: екстракти селезінки, ехінацеї та лимоннику китайського, 

пророщене зерно. За введення екстракту селезінки до корму протягом п’яти днів перед 

забоєм у тварин спостерігалися помірні відхилення морфологічного стану печінки, що 

свідчить про антистресорні властивості поліамінів, що містяться в екстракті. 

Результати, отримані нами у модельному експерименті на щурах, можуть бути 

використані у дослідженнях на сільськогосподарських тваринах з метою корекції 

впливу передзабійного (стресового) стану тварин та отримання якісної продукції. 

Ключові слова: печінка, щури, передзабійний стрес, екстракти селезінки, ехінацеї 

та лимоннику китайського, пророщене зерно  
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We have studied morphometric parameters of rats’ liver under stress conditions using 

the biologically active substances of plant and animal origin: spleen, Echinacea and Chinese 

lemon extracts, sprouted grain.  

Aerosol introduction of spleen extract to the rats feed for five days before slaughter was 

caused to liver morphological state moderate deviation, indicating the antistressors 

properties of polyamines contained in this extract. 

The results of model experiment on rats can be used in research of farm animals for 

correction of pre-slaughter stress influence and getting the receiving of quality industrial 

production. 
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Исследовали морфометрические показатели печени крыс при предубойном 

стрессе на фоне использования биологически активных веществ растительного и 

животного происхождения: экстракты селезенки, эхинацеи и лимонника китайского, 

проросшее зерно. При введении дополнительно к корму экстракта селезенки в течение 

пяти дней перед убоем у животных наблюдаются умеренные отклонения 

морфологического состояния печени, что свидетельствует об антистрессорных 

свойствах полиаминов, содержащихся в экстакте. Результаты, полученные нами в 

модельном эксперименте на крысах, могут быть использованы в исследованиях на 

сельскохозяйственных животных с целью коррекции влияния предубойного 

(стрессового) состояния животных и получения качественной продукции. 

Ключевые слова: печень, крысы, предубойный стресс, экстракты селезенки, эхинацеи и 

лимонника китайского, проросшее зерно 

 

Сьогодні переоцінюються наукові уявлення щодо біологічної ролі 

високоефективних низькомолекулярних метаболітів природного походження, 

які мають високу багатовекторну біологічну активність. Насамперед це 

стосується поліамінів (сперміну, спермідину та путресцину), які беруть участь 

у різноманітних обмінних процесах і діють як імуномодулятори й 

антистресори (Graboskyi, 2013; 2014a). 

Не викликає сумнівів важлива роль речовин, що продукуються 

у надниркових залозах, у реалізації відповіді організму на дію стресового 

чинника (Emadali et al., 2005; Kim et al., 2010; Lou et al., 2009;  Malhi & Kaufman, 

2011). Печінка — багатофункціональний орган, що відіграє важливу роль в 

метаболізмі — біосинтезі, секреції, детоксикації і екскреції різних речовин в 

усіх процесах, які направлені на підтримку гомеостазу. При цьому печінка 

постійно піддається навантаженням і впливу різноманітних чинників, 

пов’язаних не тільки з дією токсичних речовин, але й стресу. Все це може 

привести до ушкодження печінки і порушення її функції. Є багато досліджень 

щодо характеристики змін у печінці під дією різних стресових факторів 

(Rutkowski et al., 2008; Kammoun et al., 2009; Lee, Scapa, Cohen & Glimcher, 2008).  
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Проте, однозначної думки про морфологічні та ультраструктурні зміни 

у печінці і, зокрема перед забоєм не існує, що пов’язано, насамперед, із різним 

за тривалістю та моделями індукуванням стресу. Введення тканинних 

препаратів викликає реакцію зі сторони гормональної системи організму: 

збільшується утворення адренокортикотропного гормону і стимулюється 

виділення кортикостероїдів та підвищується продуктивність тварин.  

З метою нівелювання стресу перед забоєм тварини нами були проведені 

дослідження впливу імуномодуляторів природного походження. Аерозольне 

введення до раціону екстракту селезінки, в якому містяться поліаміни, мало 

найбільший позитивний вплив на організм тварин за умов передзабійного 

стресу (Graboskyi, 2013; 2014a; 2014b). З літературних джерел відомо, що у 

малих кількостях поліаміни синтезуються майже усіма клітинами організму, 

але основну частину ендогенних поліамінів синтезує печінка 

(Jung, Kim, Kwondo & Kim, 2012; Koponen et al., 2012; Tomasi et al., 2013). 

Введення поліамінів, отриманих з екстракту селезінки, як із застосуванням 

так і без використання ультразвуку, супроводжувалось підвищенням загальної 

кількості поліамінів, а також збільшенням концентрації окремих із них: 

путресцину, сперміну та спермідину у крові і тканинах (крім нирок) курчат-

бройлерів. Вірогідно більший вміст поліамінів спостерігали у крові, печінці та 

грудному м’язі у курчат-бройлерів, яким до основного раціону вводили 

екстракт селезінки, отриманий із застосуванням ультразвуку. Найбільший 

вміст поліамінів у печінці, ймовірно, пов’язаний з інтенсивнішим синтезом їх у 

стані стресу та з додатковим введенням до корму екстракту селезінки, що 

свідчить про необхідність підвищення концентрації поліамінів у раціоні 

сільськогосподарських тварин і птиці перед забоєм, оскільки поліаміни 

інтенсивно використовуються організмом за умов стресу, що було встановлено 

нашими попередніми дослідженнями (Grabovskyi, 2014b). 

Морфометричним дослідженням виявляли, що у щурів, яким задавали 

екстракт селезінки, площа острівців Лангерганса підшлункової залози була 

найбільшою, у щурів контрольної групи відзначали незначне локальне 

заміщення жировою тканиною екзокринної частини підшлункової залози, 

особливо в ділянках навколо кровоносних судин, що було в межах норми. 

(Grabovskyi, 2014с). 

Найбільшу концентрацію поліамінів виявлено у підшлунковій залозі, 

тимусі та інших залозах, а також у печінці, тобто в органах, де відбувається 

інтенсивний синтез білків (Berdinskih, 1987; Scalabrino, 1981). 

Метою роботи було дослідити гістологічні характеристики печінки за дії 

біологічно активних речовин різного походження у передзабійний період.  

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ 

Дослідження проводили на білих щурах лінії Вістар, масою тіла 180–220 г, 

яких утримували у стандартних умовах віварію з необмеженим доступом до 
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питної води та корму. Щурам згодовували стандартний брикетований 

комбікорм для лабораторних тварин. Для досліджень було сформовано чотири 

групи: три дослідні (І, ІІ і ІІІ) та контрольну (IV) по п’ять щурів у кожній. Як 

біологічно активні речовини (за п’ять днів до забою тварин) використовували 

екстракт селезінки (I), екстракти ехінацеї та лимоннику (IІ), пророщене зерно 

(III) — як антистресори та імуномодулятори у передзабійний період. Екстракти 

на 70° спиртовому розчині наносили на корм аерозольним розпиленням в 

об’ємі 0,6 мл/тварину. Тваринам контрольної групи (IV) таким же чином 

додавали до корму 70° розчин етанолу в аналогічному об’ємі. Щурам усіх груп 

додатково до стандартного корму давали зерно (10 г/тварину). Поїдання корму 

контролювали щоденно. У кінці досліду всіх тварин декапітували почергово під 

етерним наркозом. 

Усі біоетичні норми витримано (згідно з) або відповідно до Європейською 

(ої) конвенції «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) принципів гуманності, викладених у 

директиві Європейської Спільноти (Directive…, 2010).  

Для гістологічного дослідження (Merkulov, 1969) взірці тканин фіксували у 

10 % нейтральному розчині формаліну. Після цього їх зневоднювали у ряді 

розчинів спирту з висхідними концентраціями (70°, 80°, 90°, 96°), ущільнювали 

у двох порціях хлороформу та заливали в парафін. На санному мікротомі 

виготовляли зрізи завтовшки від 5 до 15 мкм, які фарбували гематоксиліном та 

еозином. Світлову мікроскопію і мікрофотографування гістопрепаратів 

здійснювали за допомогою мікроскопа Olympus CX 41 та фотокамери Olympus 

С–5050. Морфометрію на тканинному рівні проводили з використанням 

програми DP-Soft для мікроскопа Olympus CX 41. 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ  

При гістологічному дослідженні було встановлено, що у щурів І групи 

часточкова і радіальна балкова будова печінки чітко виражена. Гепатоцити 

полігональної форми з великими круглими ядрами. Хроматин в більшості 

ядер локалізований біля каріолеми. Мембрани клітин контуровані, границі 

між ними чітко видимі. Цитоплазма переважно однорідно забарвлена, 

базофільна. На тлі таких клітин виділялись гепатоцити з двома ядрами, в яких 

цитоплазма і ядра дещо базофільні (Рис. 1). Купферівські клітини 

у центролобулярній чатині більш витягнутої форми, а у перипортальних 

ділянках дещо заокруглені. Ступінь базофілії відображає виражений рівень 

синтетичних процесів у клітині. 
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Рис. 1. Печінка щурів І групи. Гепатоцити з однорідно зафарбованою 

цитоплазмою формують печінкові балки. Гематоксилін та еозин. Ок. 10, об. 20 

 

У щурів ІІ групи порушень часточкової та балкової будови також не 

спостерігали, тоді як у щурів ІІІ групи відмічено часткове порушення балкової 

будови у центролобулярній ділянці часточки, зумовлене помірним мутним 

(набубнявінням) цитоплазми гепатоцитів. Цитоплазма більшості клітин 

неоднорідно забарвлена, внутрішньочасточкові капіляри дещо розширені. 

Печінкові клітини незначно збільшені у розмірі, із зернистою еозинофільною 

цитоплазмою, межі між клітинами слабо проглядаються (Рис. 2) 

.  

 
 

Рис. 2. Печінка щурів ІІІ групи. Зернистість цитоплазми гепатоцитів, часткове 

порушення балкової будови. Гематоксилін та еозин. Ок. 10, об. 20 

 



    Biological Bulletin 

 

ISSN 2225-5486 (Print), ISSN 2226-9010 (Online). Біологічний вісник МДПУ. 2015.  №1 

99 

У щурів IV групи (контроль), спостерігали (набубнявіння), зернисту 

дистрофію гепатоцитів. Серед дистрофічно змінених клітин виявляли 

двоядерні гепатоцити та клітини з великими ядрами (Рис. 3), що, можливо, 

спричинене впливом власне передзабійного стресу. 

 

 
 

Рис. 3. Печінка щурів контрольної групи. Інфільтрація клітинних елементів 

навколо жовчних протоків. Гематоксилін та еозин. Ок. 10, об. 10 

 

Навколо тріад спостерігали помірну кругло-клітинну інфільтрацію та 

збільшення кількості зірчастих клітин. Додавання щурам розчину етанолу 

зумовило розвиток зернистої дистрофії у центролобулярній ділянці 

часточки (Рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Печінка щурів контрольної групи. Зерниста дистрофія гепатоцитів. 

Гематоксилін та еозин. Ок. 10, об. 100 
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ВИСНОВКИ 

Найменш виражені зміни у печінці було зафіксовано у групі лабораторних 

тварин, яким додатково до корму вводили багатий на біологічно активні 

речовини екстракт селезінки, що, на нашу думку, зумовлено позитивним 

впливом саме поліамінів. 

Результати, отримані у модельному експерименті на лабораторних 

тваринах в умовах віварію, можуть бути використані у дослідженнях на 

сільськогосподарських тваринах з метою корекції впливу стресового стану 

перед забоєм тварин і отримання якісної продукції. 

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК  

Дослідження показників клітинного імунітету у крові домашніх тварин 

при використанні імуномодуляторів тваринного походження за умов 

передзабійного стресу.  
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