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Представлено результати досліджень впливу зго-
довування різних доз ацетату свинцю на імунобіоло-
гічні показники курей-несучок. Встановлено, що за 
надходження в організм курей іонів свинцю в кілько-
стях 2,5; 5 та 12,5 мг/кг маси тіла протягом 45 діб 
відбувається вірогідне зростання концентрації сере-
дньомолекулярних циркулюючих імунних комплексів у 
сироватці крові птиці всіх дослідних груп порівняно з 
контрольною. Також у курей-несучок дослідних груп 
відзначена тенденція до зростання ступеня ендоген-
ної інтоксикації, про що свідчить збільшення в сиро-
ватці крові вмісту молекул середньої маси. 
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Постановка проблеми. Багаточисленними 
дослідженнями встановлено, що в останні деся-
тиліття вплив негативних техногенних факторів 
на довкілля став більш інтенсивним і масштаб-
ним [2, 6]. Одним з основних негативних наслід-
ків такого впливу є погіршення стану довкілля за 
рахунок надходження забруднюючих речовин в 
екосистеми та їх міграція по харчових ланцюгах 
[1]. Як відомо з літературних джерел, на даний 
час особливе місце серед хімічних полютантів 
займають сполуки важких металів, які є одними 
із пріоритетних забруднювачів навколишнього 
середовища. Стійкість металів у об’єктах до-
вкілля та включення їх до колообігу речовин 
(розчинність у атмосферних опадах, здатність до 
сорбції ґрунтами, донними відкладами, засвоєн-
ня рослинами) – все це в сукупності призводить 
до їхнього поступового накопичення у трофіч-
них ланцюгах [3]. Серед них варто виокремити 
сполуки свинцю, який є одним з найпоширені-
ших токсикантів з групи важких металів, що ча-
сто міститься у відходах промислового виробни-
цтва.  Даний елемент не піддається деструкції і 
біотрансформації, а лише перерозподіляється 
між окремими компонентами екосистеми [9]. 
Щоправда, за даними ВООЗ, гострі отруєння 
тварин і птиці сполуками важких металів у наш 
час трапляються досить рідко, тому особливої 

актуальності набуває проблема довготривалого 
впливу на організм малих доз ксенобіотиків [3]. 

Аналіз основних досліджень і публікацій,  
у яких започатковано розв’язання проблеми.  
У науковій літературі повідомляється, що важкі 
метали можуть пошкоджувати мембрани клітин, 
змінювати їх проникність, знижувати стійкість до 
осмотичного шоку, порушувати біоенерґетичні 
процеси в клітинах [8]. Зокрема, сполуки свинцю 
здатні впливати на імунну систему, пригнічувати 
неспецифічну резистентність і стійкість організму 
тварин та птиці до інфекцій, стимулювати авто-
імунні реакції [11]. Встановлено, що надходження 
в організм даного ксенобіотика супроводжується 
інгібуванням синтезу окремих імунних білків та їх 
комплексів [2]. Однак, наявна у наукових повідом-
леннях інформація щодо впливу йонів свинцю на 
імунну систему птиці досить обмежена, а проана-
лізовані показники є суперечливими [12, 13]. Та-
ким чином, з’являється необхідність дослідження 
змін імунобіологічних показників крові птиці за 
аліментарної хронічної інтоксикації ацетатом  
свинцю. 

Мета і завдання досліджень. Метою нашої 
роботи було дослідження змін деяких імунобіо-
логічних показників курей-несучок у відповідь 
на дію різних доз ацетату свинцю за хронічної 
інтоксикації.  

Завданням роботи було дослідити зміни кон-
центрації ЦІК і МСМ у сироватці крові курей-
несучок за впливу на їх організм різних доз аце-
тату свинцю. 

Матеріали і методи. Для вирішення постав-
лених завдань було сформовано чотири дослідні 
групи курей: контрольна і три дослідні за прин-
ципом аналогів, враховуючи масу тіла та 
фізіологічний стан. Кожна група складалася з 
п’яти курей-несучок кросу Lohmann Brown віком 
210 діб та середньою живою масою по групі 1,8–
1,9 кг на початок досліду. Утримання курей 
кліткове, з вільним доступом до корму і води. 
Птиця всіх груп отримувала стандартний 
комбікорм, збалансований згідно з нормами 
живлення (4169 Р, ТзОВ «ПРОВІМІ»).  
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Токсичне ураження птиці важкими металами 
викликали шляхом щоденного внутрішньо 
шлункового введення водного розчину ацетату 
свинцю (Pb(CH3COO)2) протягом 45 діб в дозах 
(у перерахунку на катіон металу): І група – 
2,5 мг/кг, ІІ група – 5 мг /кг, ІІІ група – 12,5 мг/кг 
маси тіла птиці. 

Матеріалом досліджень була змішана перифе-
рична кров, яку отримували після забою птиці.  
У крові визначали рівень середньо-молекулярних 
циркулюючих імунних комплексів – у реакції пре-
ципітації з поліетиленгліколем (ПЕГ); вміст моле-
кул середньої маси в сироватці крові визначали 
спектрофотометрично [10]. 

Експерименти проводили відповідно до 
конвенції Ради Європи щодо захисту хребетних 
тварин, які використовуються для експеримен-
тальних і наукових цілей (Страсбург, 1985). Стати-
стичну обробку одержаних цифрових даних про-
водили за допомогою комп’ютерної програми 
Exсel (Microsoft, США). Вірогідність розходжень 
між показниками оцінювали за критерієм Стью-
дента. 

Результати досліджень. Аналіз  отриманих 
даних вказує, що показники крові курей-несучок 
дослідних груп, які піддавалися свинцевій 
інтоксикації, суттєво відрізнялися від значень 
показників крові контрольної птиці.   

Для з’ясування фізіолого-біохімічних 
механізмів впливу іонів свинцю на стан імунної 
системи досліджено вміст середньомолекуляр-
них імунних комплексів у сироватці крові 
піддослідних курей. Відомо, що за фізіоло-
гічних умов утворення та присутність цирку-
люючих імунних комплексів (ЦІК) у крові та 
лімфі є одним із проявів імунної відповіді 
організму на надходження антигенів і важливим 
чинником, що забезпечує імунітет. ЦІК характе-
ризують ступінь антитілоутворення в організмі 
тварин, спрямованого на елімінацію патогенних 
антигенів з організму [7]. Їх відносять до висо-
комолекулярних білкових сполук, структура та 
функції яких залежать від фізико-хімічних й 
біологічних властивостей антигену й антитіла. 
Однак, розлади імунного гомеостазу призводять 

до тривалої циркуляції імунних комплексів у 
фізіологічних рідинах організму та сприяють 
нагромадженню їх у тканинах. Це, в свою чергу, 
зумовлює посилену агрегацію та адгезію 
тромбоцитів, що призводить до порушення 
мікроциркуляції крові й облітерації судин 
гемомікроциркуляторного русла, пошкодження і 
некрозу тканин [4].  

Із даних, наведених у таблиці, видно, що збі-
льшення дози токсиканта (2,5; 5; 12,5 мг Pb(ІІ) 
на кг маси тіла) у раціоні веде до вірогідного 
зростання концентрації ЦІК у крові дослідних 
курей, що становило, відповідно, 60,6±1,86, 
67,6±1,53 і 74±2,09 проти контролю – 51,6±2,44 
ммоль/мл. Таким чином, у першій дослідній 
групі, у якій птиці вводили 2,5 мг Pb(ІІ)/кг маси 
тіла, загальна концентрація середньомолекуляр-
них ЦІК збільшилася на 17,4 %, у другій, у якій 
птиця отримувала 5 мг Pb(ІІ)/кг маси тіла, – на 
31,01 %, а в третій групі, де доза свинцю стано-
вила 12,5 мг Pb(ІІ)/кг маси тіла, – на 43,41 % по-
рівняно з контролем. Збільшення кількості ЦІК у 
крові курей під впливом йонів свинцю може бу-
ти обумовлено не тільки синтезом антитіл, а й 
порушенням механізмів їх елімінації. 

Відомо, що довготривале надходження в ор-
ганізм токсиканта спричинює отруєння за раху-
нок підвищення його концентрації в крові та 
внаслідок розвитку ендогенної інтоксикації – 
неспецифічного патологічного процесу, який із 
певного моменту протікає незалежно від етіоло-
гічного фактора й генералізується за накопичен-
ня в організмі токсичних продуктів порушеного 
метаболізму [5].  

Основною причиною розвитку ендотоксикозу 
є накопичення пулу сполук середніх молекул, 
що володіють різною біологічною активністю: 
порушують йонну проникність біомембран, інгі-
бують ферментні системи та ін. Молекули  
середньої маси – це, в основному, фрагменти 
неповного протеолітичного розщеплення білків, 
які виявляються в біологічних рідинах організму 
в результаті недостатності функції системи при-
родної біологічної детоксикації.  
 

Зміни концентрації ЦІК та вмісту МСМ у сироватці крові курей-несучок за дії різних доз  
ацетату свинцю (М±m, n=5) 

Група Показник 
контроль І дослідна ІІ дослідна ІІІ дослідна 

ЦІК, ммоль/мл 51,6±2,441 60,6±1,86* 67,6±1,536*** 74±2,098*** 
МСМ, у.о. 0,179±6,648 0,203±4,087* 0,217±5,573** 0,228±4,707*** 

Примітка: вірогідність відмінностей  у порівнянні з відповідними показниками у контролі: * – р<0,05,  
** – р<0,01, *** – р<0,001 
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Аналіз результатів досліджень показав, що 
внаслідок хронічної інтоксикації ацетатом свин-
цю протягом 45 діб у крові курей усіх дослідних 
груп спостерігали вірогідне збільшення вмісту 
МСМ порівняно з птицею контрольної групи: у 
першій дослідній групі на 13,4 %, у другій і тре-
тій – на 21,2 % і 27,3 % відповідно.  

У цілому на основі отриманих даних можна 
зробити висновок про те, що катіони плюмбуму 
виявляють дозозалежний вплив на імуно-
біологічні показники курей-несучок.  

Висновки:  
1. Внаслідок хронічної інтоксикації курей-

несучок ацетатом свинцю в дозах 2,5; 5 та 12,5 мг 

Pb(ІІ) на кг маси тіла встановлено зростання вмі-
сту середньомолекулярних ЦІК у птиці всіх до-
слідних груп порівняно з контролем. Це вказує 
на наявність тісного зв’язку між проявом ток-
сичної імуносупресії йонів свинцю зі зміною 
концентрації ЦІК у сироватці крові, що в цілому 
свідчить про суттєве зниження детоксикаційного 
потенціалу імунної системи дослідної птиці. 

2. Встановлено зростання вмісту МСМ у си-
роватці крові курей-несучок дослідних груп, що 
вказує на розвиток ендотоксикозу та зміну го-
меостазу організму в бік посилення катаболіч-
них процесів. 
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