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ВПЛИВ ЗЕАРАЛЕНОНУ НА  ПОКАЗНИКИ БІЛКОВОГО ОБМІНУ ЗА УМОВИ 

ТРИВАЛОГО ЙОГО НАДХОДЖЕННЯ ДО ОРГАНІЗМУ КУРЧАТ 

У статті показано вплив зеараленону на показники білкового обміну сироватки крові за тривалого його надходження до 

організму курчат. Встановлено підвищення  вмісту загального білка у сироватці крові курчат дослідних груп відносно цього 

показника у курчат контрольної групи. Дослідження показали, що підвищення рівня загального білка відбувається за рахунок 

глобулінової фракції, зокрема IgМ. Підвищення активності АлАТ і АсАТ реєстрували протягом всього періоду досліду. Над-

ходження зеараленону до організму зумовило зниження приросту маси тіла курчат. 
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Постановка проблеми. Контамінація мікотоксинами різних видів кормових та харчових продук-

тів на сьогодні є глобальною проблемою. Попередніми дослідженнями встановлено, що в Україні з 

2005 до 2010 рр. зеараленоном було контаміновано близько 51 % досліджених кормів для птиці [1]. 

Група трихотеценових мікотоксинів включає зеараленон, який належить до метаболітів грибів роду 

Fusarium [2,3]. Зеараленон є лактоном резорцилової кислоти, просторова структура якого подібна до 

структури стероїдних гормонів, що надає йому естрогенної активності [4]. Цей токсин погіршує жит-

тєздатність курячих ембріонів, знижує виводимість яєць [5, 6].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню токсичного впливу зеараленону на ор-

ганізм тварин присвячено багато досліджень науковців різних країн. Так, вченими Польщі дослі-

джено гено- [7] та цитотоксичність зеараленону [8]. Ембріотоксична дія зеараленону розглянута 

науковцями РФ [8, 9]. Вплив зеараленону на продуктивність корів і органи відтворної та інших 

систем свинок досліджені вченими ФРН [10, 11]. Зміни органів статевої системи кобил під дією 

низьких доз зеараленону були темою досліджень угорських колег [12]. Вплив зеараленону на фі-

зіологічні реакції сперматозоїдів кнурів вивчали науковці з Литви [13]. 

В Україні дію зеараленону на організм птиці досліджували співробітники Інституту птахів-

ництва НААН України, зокрема вплив на збереженість та відтворні якості курей, стан антиокси-

дантного захисту та вплив мікотоксину на організм птиці в онтогенезі [14, 15]. На жаль, стан біл-

кового обміну за токсикозу, спричиненого зеараленоном, залишився невивченим. 
Мета досліджень – вивчити зміни біохімічних показників сироватки крові за умови тривало-

го надходження зеараленону до організму курчат, визначити критерії змін білкового обміну під 

впливом зеараленону. 

Матеріали і методика досліджень. Дослід проводили у лабораторії клінічної біохімії та іму-

нохімії ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини», експериментальні 

дослідження – на курчатах кросу КОББ-500 віком 14 діб, яких утримували у віварії ННЦ 

«ІЕКВМ». Перед дослідом курчат утримували 10 діб в адаптаційному періоді. Птиця мала віль-

ний доступ до води та корму (основний раціон). 

З метою проведення досліду було сформовано чотири групи курчат: три дослідних та одна 

контрольна, по 15 у кожній. Курчата першої дослідної групи впродовж 30 діб отримували додат-

ково до основного раціону зеараленон у дозі 0,5 мг/кг корму, другої та третьої – 1,0 та 2,0 мг/кг. 

Птиця четвертої групи була контрольною, отримувала основний раціон без додавання мікотокси-

ну. Годували птицю вранці та ввечері по дві години, що забезпечувало повне поїдання корму. 

Доступ до води був вільним.  

Упродовж проведення досліду вели спостереження за клінічним станом птиці. На 7, 14 та 30-

ту добу згодовування зеараленону птицю зважували, далі проводили декапітацію курчат після 

попереднього легкого хлороформного наркозу, по п`ять голів з кожної групи, відбирали проби 

крові для визначення біохімічних показників. 
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У сироватці крові визначали біуретовою реакцією вміст загального білка і альбуміну, білко-

вих фракцій, активність аспартат- (АсАТ) та аланін- (АлАТ) амінотрансфераз з використанням 

комерційних наборів ПрАТ «Реагент», рівень імуноглобулінів – за Манчіні [16–18]. 

Результати досліджень та їх обговорення. Спостереження за клінічним станом птиці під час 

проведення досліду не виявило будь-яких змін у їх поведінці. Птиця була активною, охоче прий-

мала корм та воду. 

Аналізуючи отримані результати біохімічних досліджень сироватки крові, з`ясували, що на 

сьому добу надходження зеараленону рівень загального білка у крові курчат першої та другої 

дослідних груп зростав на 12,6 і 35,3% відносно показника у контрольній групі. У крові курчат 

третьої дослідної групи рівень загального білка вірогідно перевищував контрольний показник на 

42,2% (р<0,01). Курчата другої і третьої дослідних груп на чотирнадцяту добу надходження зеа-

раленону мали підвищення рівня загального білка на 17,1 та 21,4 % відповідно. Наприкінці дос-

ліду зберігалася тенденція до зниження рівня загального білка у сироватці крові курчат дослід-

них груп, але статистично вірогідні зміни, порівняно з рівнем білка у сироватці крові курчат кон-

трольної групи, виявлено лише у третій групі (р<0,01) (табл. 1).  
 

Таблиця 1 – Зміни загального білка (г/л) за умов тривалого надходження зеараленону до організму курчат  

(M±m, n=5) 

Дослідні групи 
Термін надходження зеараленону 

7 діб 14 діб 30 діб 

Контроль 36,4±3,6 37,3±3,0 39,4±1,5 

0,5 мг/кг 41,0±3,5 39,1±1,4 39,6±0,7 

1,0 мг/кг 49,3±6,7 43,7±2,9 41,2±0,6 

2,0 мг/кг 51,8±2,45** 45,3±0,5* 42,9±0,4* 

Примітка: * –р<0,05; ** – р<0,01 відносно контролю. 

 

Упродовж досліду змін рівня альбуміну в крові курчат дослідних груп не виявлено (табл.2), 

однак після аналізу глобулінових фракцій протеїнограми на сьому добу відзначено підвищення 

рівня α- і γ-глобулінів.  Уміст β-глобулінів не мав вірогідних змін порівняно з контролем. На 

сьому добу досліду в сироватці крові курчат другої групи, які отримували 1,0 мг/кг корму зеара-

ленону, вміст α-глобулінів перевищував контрольний показник на 67,5%, а третьої (доза зеарале-

нону 2,0 мг/кг) –73,1 % (р<0,001).У курчат, які отримували зеараленон у дозі 0,5 мг/кг корму, рі-

вень γ-глобулінів зростав на 42,2 %, другої та третьої груп – 76,7 та 84,4 % (р<0,001). 

Через чотирнадцять діб згодовування зеараленону рівень α-глобулінів у курчат першої групи 

знизився до рівня цього показника у курчат контрольної групи, вміст  β-глобулінів не мав вірогі-

дних відмінностей від контрольного показника. Вміст γ-глобулінів у сироватці крові курчат дос-

лідних груп був вищим за контрольний показник: у першій групі на 23,3 %, другій і третій –38,9 

та 44,4 % відповідно.  
 

Таблиця 2 – Протеїнограма сироватки крові курчат за умов тривалого надходження зеараленону (M±m, n=5) 

Дослідні групи 

Білкові фракції, г/л 

альбумін 
глобуліни 

α- β- γ- 

Через 7 діб 

Контроль 16,1±1,0      5,7±0,3 5,6±0,3 9,0±0,5 

0,5 мг/кг 16,6±0,9      5,9±0,5 5,7±0,5 12,8±0,9* 

1,0 мг/кг 17,5±1,3 9,5±0,6*** 6,3±0,4 15,9±0,8*** 

2,0 мг/кг 18,7±1,2 9,9±0,5*** 6,6±0,6 16,6±0,6*** 

Через 14 діб 

Контроль 16,2±1,1 6,8±0,6 5,3±0,2 9,0±0,7 

0,5 мг/кг 16,4±0,6 6,0±0,4 5,6±0,2 11,1±0,9 

1,0 мг/кг 17,3±1,2 7,0±0,7 6,9±0,4 12,5±0,7 

2,0 мг/кг 18,8±1,4 6,9±0,5 6,3±0,4 13,3±0,6* 

Через 30 діб 

Контроль 16,7±1,1 6,8±0,4 6,6±0,5 9,3±0,6 
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0,5 мг/кг 16,5±1,0 6,0±0,3 5,1±0,2 12,0±0,9 

1,0 мг/кг 16,6±0,9 6,1±0,5 6,5±0,4 12,6±1,0* 

2,0 мг/кг 17,3±1,0 6,2±0,3 6,3±0,3 13,1±1,1* 

Примітки: * –р<0,05; ** – р<0,01;***– р<0,001 відносно контролю. 

 

На тридцяту добу досліду було встановлено підвищення рівня γ-глобулінів відносно контролю 

у крові курчат першої дослідної групи на 29,0%, другої і третьої – на 35,5 та 40,9 %.  

Отже, упродовж досліду рівень γ-глобулінів у сироватці крові курчат дослідних груп, маючи 

тенденцію до зниження, був вищим за контрольний показник.   

Аналіз отриманих  результатів свідчить, що підвищення рівня глобулінів відбувалося за рахунок 

імуноглобулінів класу М (IgM). На сьому добу їх рівень у першій дослідній групі був вищим за контро-

льний показник на 63,1 %, у другій – 69,5, третій – 70,5%. На чотирнадцяту добу досліду перевищення 

рівня IgМ у першій групі складало 73 % від контрольного показника, другій та третій – 78 та 81 %, че-

рез тридцять діб від початку досліду – на 55, 58,3 і 58,3 % відповідно (табл. 3).  
 

Таблиця 3 – Зміни вмісту гамма-глобулінів (мг/мл) у сироватці крові курчат за тривалого надходження зеарале-

нону (M±m, n=5) 

Дослідні групи 
Імуноглобуліни 

IgG IgM IgА 

Через 7 діб 

Контроль 5,38±0,3 0,95±0,05 0,75±0,01 

0,5 мг/кг 6,34±0,4 1,55±0,07*** 0,72±0,02 

1,0 мг/кг 7,06±0,5* 1,61±0,06*** 0,73±0,01 

2,0 мг/кг 7,2±0,7* 1,65±0,07*** 0,72±0,01* 

Через 14 діб 

Контроль 6,11±0,8 1,0±0,07 0,74±0,03 

0,5 мг/кг 6,46±0,6 1,73±0,09*** 0,72±0,01 

1,0 мг/кг 6,52±0,4 1,78±0,09*** 0,70±0,01 

2,0 мг/кг 6,6±0,5 1,81±0,09*** 0,70±0,02 

Через 30 діб 

Контроль 6,72±0,4 1,2±0,05 0,79±0,01 

0,5 мг/кг 6,50±0,3 1,86±0,07*** 0,70±0,01*** 

1,0 мг/кг 6,50±0,8 1,9±0,08*** 0,70±0,03* 

2,0 мг/кг 6,57±0,6 1,9±0,09*** 0,65±0,01*** 

Примітка. * –р<0,05, *** – р<0,001 відносно контролю. 

На фоні підвищення вмісту IgM спостерігалась динаміка до зниження IgА: через 7 діб лише у 

курчат третьої групи, через 30 – в усіх трьох дослідних групах (р<0,001). 

Результати дослідження активності аспартатамінотрансферази (АсАТ) свідчать, що на сьому 

добу досліду цей показник підвищується у курчат усіх дослідних груп відносно контролю. На 

чотирнадцяту добу згодовування зеараленону активність АсАТ мала тенденцію до підвищення 

лише у другій групі, а на 30-ту – в усіх групах. Так, наприкінці досліду активність АсАТ була 

вищою за контроль на 4,9 % у першій, 10,6 та 15,0 % відповідно у другій і третій групах (рис. 1). 
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Рисунок 1. – Динаміка активності аспартатамінотрансферази у сироватці крові курчат 

 за тривалого надходження зеараленону(n=5) 

 

Активність аланінамінотрансферази (АлАТ) на сьому добу надходження зеараленону до ор-

ганізму курчат вірогідно не відрізнялася від контрольних показників. На чотирнадцяту добу дос-

ліду активність АлАТ підвищилась у курчат другої та третьої груп на 46,1 та 30,1 % відповідно, 

залишаючись незначно підвищеною в першій групі (рис. 2). 
 

 
Рисунок 2. – Динаміка активності аланінамінотрансферази у сироватці  

крові курчат за тривалого надходження зеараленону (n=5) 

 

Приріст маси тіла курчат першої дослідної групи наприкінці досліду складав 117,9% від по-

чаткової, другої – 68,93; третьої – 45,46 %. Курчата контрольної групи підвищили свою початко-

ву масу на 215,4%.  
Висновки: 1. Надходження зеараленону протягом 30 діб до організму курчат у дозах 0,5; 1,0; 

2,0 мг/кг корму не спричиняє клінічних проявів токсикозу. 

2. Зеараленон за тривалого надходження призводить до підвищення рівня загального білка сиро-

ватки крові: максимальне (на 42,2%) – у курчат, що отримували зеараленон у дозі 2,0 мг/кг корму. 

Гіперпротеїнемія розвивається внаслідок зростання вмісту глобулінової фракції, зокрема IgM. 

3. Підвищення активності АлАТ іАсАТ вказує на токсичну дію зеараленону на печінку, що 

проявляється порушенням проникності клітинних мембран гепатоцитів. 

4. Надходження зеараленону до організму курчат призводить до зниження приросту маси ті-

ла. Найменший приріст (на 45,5 % від маси тіла на початок досліду) зареєстрований під час над-

ходження зеараленону в дозі 2,0 мг/кг корму. 
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Влияние зеараленона на показатели белкового обмена при условии продолжительного его поступления в 

организм цыплят 

Е.Н. Попова  
В статье экспериментальным путем показано влияние зеараленона на показатели белкового обмена сыворотки 

крови при длительном поступлении его в организм цыплят. Выявлено повышение уровня общего белка в сыворотке 

крови цыплят опытных групп относительно этого показателя сыворотки крови цыплят контрольной группы. Установ-

лено, что повышение уровня общего белка происходит за счет глобулиновой фракции белков, в частности Ig-M. Также 

отмечается повышение активности аспартатаминотрансферазы и аланинаминотрансферазы. Изучение прироста живого 

веса показало снижение этого показателя у цыплят опытных групп.  

Ключевые слова: зеараленон, микотоксикоз, цыплята, сыворотка крови, биохимические показатели. 

 

 

 

 


