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Актуальність теми. Промислове птахівництво, ведення якого на 

сучасному рівні технологій не завжди відповідають фізіологічним 

особливостям організму птиці, а особливо у ранньому віці. Найбільш актуальні 

проблеми ведення птахівництва завжди торкаються підвищення збереженості 

курчат та високої інтенсивності росту на всіх етапах вирощування. У ранньому 

віці резистентність курчат є низькою і обумовлена їх біологічними 

особливостями, високою щільністю поголів’я на 1м
2
, негативним впливом 

технологічних факторів і недостатньо збалансованою годівлею, що спричиняє 

розвиток оксидативного стресу. Разом з тим в клітинах накопичуються 

вільнорадикальні форми Оксигену, що посилюють процеси пероксидного 

окиснення.  

Продукти пероксидного окиснення ліпідів спричиняють деструкцію 

клітинних мембран за багатьох захворювань різної етіології (Dalle-Donne I. 

et al., 2003; Зенков Н. К., 2009; Salvayre R. et al., 2016).  

У профілактиці і ліквідації багатьох захворювань у птахівництві була і 

залишається проблема створення надійного і повноцінного імунного захисту 

організму й індукції специфічної несприйнятливості шляхом їх активної чи 

пасивної імунізації. В сучасних умовах стратегія профілактики інфекційних 

захворювань бажає бути на вищому науковому і практичному рівні. 

Директиви МЕБ та країн-членів СОТ постійно посилюють контроль та 

істотно впливають на скорочення обсягів використання у тваринництві 

кормових антибіотиків або їх повної заборони з метою недопущення їх 

попадання у продукти харчування. 

На сучасному етапі ведення птахівництва як в Україні, так і країнах ЄС 

використовують для нормалізації мікрофлори кишечника і посилення імунних 

та антиоксидантних впливів птиці велику кількість пробіотиків. Мікробні 

препарати з асоціацій накопичених бактерій, що належать до різних 

таксономічних груп (Bifidobacterium, Streptococus, i Lactobacillus), позитивно 

впливають на продуктивність та природну резистентність організму. Бактерії 

роду Bacillus  при пероральному застосуванні у великих дозах підвищують 

імунний й антиоксидантний потенціал організму. Літературні дані вказують на 

пробіотики роду дріжджів Saccharomyces, які стимулюють ріст і активність 

мікрофлори кишечника. Каротиноїди, що синтезуються дріжджами володіють 
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антимутагенними та антиканцерогенними властивостями (Капітанова А.Б., 

Пименов А.М., 1996). 

Такі дані обґрунтовують доцільність дослідження впливу вказаних про 

біотичних препаратів на активність системи антиоксидантного захисту та 

імунну функцію у курчат бройлерів. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана у 2016-2018 роках відповідно до плану науково-

дослідних робіт кафедри епізоотології Львівського національного університету 

ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького згідно з 

завданням «Особливості епізоотичного процесу у Західному регіоні України, 

вдосконалення методів діагностики та імунокорекції інфекційних захворювань 

тварин і птиці, розробка профілактичних і протиепізоотичних заходів» (номер 

державної реєстрації 0116U004257) та лабораторії імунології Інституту біології 

тварин НААН згідно з завданням 35.00.02.06.03 Ф «Стан природної 

резистентності та імунобіологічної реактивності у курчат-бройлерів за умов 

вакцинації та дії пробіотичних препаратів» (номер державної реєстрації 

0116U001415), де аспірант вивчав інтенсивність процесів ПОЛ і окисної 

модифікації протеїнів (ОМП), активність ензимів системи антиоксидантного 

захисту (САЗ), показники протеїнового обміну й імунобіологічної реактивності 

та продуктивності курчат-бройлерів за дії пробіотичних препаратів. 

Мета роботи. Мета роботи полягала у з’ясуванні впливу препарату 

БПС-44 та дріжджів Saccharomyces cerevisiae на стан системи 

антиоксидантного захисту, гематологічний профіль крові й активність 

клітинної і гуморальної ланок імунітету курчат-бройлерів упродовж періоду їх 

вирощування.  

Завдання роботи передбачало проведення таких досліджень: 

  біохімічних та морфологічних показників крові у курчат-бройлерів 

упродовж періоду їх вирощування та застосуванні препарату БПС-44 та 1 % і 

2 % дріжджів Saccharomyces cerevisiae; 

  інтенсивності процесів пероксидного окиснення ліпідів та окисної 

модифікації протеїнів й активність ензимів системи антиоксидантного захисту 

у курчат-бройлерів за дії пробіотичних препаратів; 

 стану природної резистентності, активності Т- і В-клітинної ланок 

специфічного імунітету в рецепторну фазу імунної відповіді у бройлерів за 

згодовування досліджуваних про біотичних препаратів; 

 формування напруженості поствакцинального імунітету проти 

хвороби Гамборо у курчат-бройлерів, їх ріст та збереженість за дії препарату 

БПС-44 та 1 % і 2 % дріжджів Saccharomyces cerevisiae; 

  теоретично й експериментально обґрунтувати можливість 

застосування пробіотичних препаратів з метою підвищення імунного 

потенціалу, антиоксидантного захисту та продуктивності курчат-бройлерів. 

Об’єкт дослідження – інтенсивність процесів пероксидного окиснення 

ліпідів і протеїнів, активність системи антиоксидантного захисту, процеси 

імуногенезу у курчат-бройлерів за дії про біотичних препаратів. 
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Наукова новизна отриманих результатів. В своїх дослідженнях автор 

забезпечує комплексне дослідження показників, що характеризують 

гематологічний профіль, інтенсивність процесів ПОЛ і ОМП, стан системи 

антиоксидантного захисту, протеїнового обміну, природної резистентності й 

імунобіологічної реактивності у курчат-бройлерів упродовж періоду їх 

вирощування та за дії пробіотичних препаратів. Дослідник уперше проводить 

порівняльний аналіз впливу препарату БПС-44 та 1 і 2 % дріжджів 

Saccharomyces cerevisiae на функціонування вказаних систем у курчат-

бройлерів, теоретично й експериментально обґрунтовує можливість 

застосування вказаних пробіотичних препаратів у якості ад’ювантів для 

підвищення напруженості поствакцинального імунітету, антиоксидантного 

потенціалу та продуктивності курчат-бройлерів.  

Результати проведених досліджень доповнюють сучасні уявлення про 

вплив пробіотичних препаратів на гістоструктуру імунокомпентентних органів, 

антиоксидантний потенціал та процеси імуногенезу у пташенят. 

Практичне значення одержаних результатів. Дисертант обґрунтовано 

показує доцільність застосування препарату БПС-44 та 1 і 2 % дріжджів 

Saccharomyces cerevisiae як засобів для підвищення імунобіологічної 

реактивності, збереження та продуктивності курчат-бройлерів. 

На основі одержаних результатів здобувач запропонував «Спосіб 

корекції інтенсивності пероксидного окиснення ліпідів у крові курчат-

бройлерів на тлі вакцинації проти хвороби Гамборо» (Деклараційний патент 

України на корисну модель UA №123273 від 25.10.2018 р.), який апробовано у 

господарствах Хмельницької області й рекомендовано для застосування. 

Матеріали дисертаційної роботи використовуються у навчальному 

процесі в Подільському державному аграрно-технічному університеті, 

Національному університеті біоресурсів і природокористування України. 

Особистий внесок здобувача. Аспірант Романович М. М. самостійно 

підібрав й опрацював первинні дані, провів науково-виробничі, 

експериментальні та лабораторні дослідження, статистично опрацював, 

проаналізував й узагальнив одержані результати. Планування досліджень, 

обговорення одержаних результатів, висновки та пропозиції виробництву 

здійснено за участю наукового керівника. 

Апробація результатів дисертації. Наведені в дисертації результати 

оприлюднені на щорічних звітних сесіях Львівського національного 

університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. 

Результати дисертаційної роботи доповідалися на Міжнародних науково-

практичних конференціях: «Інновації у ветеринарній медицині та аграрному 

виробництві» (м. Львів, жовтень 2016 р.); «Аграрна наука та освіта Поділля» 

(м. Кам’янець-Подільський, березень 2017 р.); «Aktualne problem w patologii 

drobiu – stare i nowe wyzwania istotne w produkcji drobiarskiej» (м. Вроцлав, 

Польща, травень 2017 р.). 

Публікація результатів досліджень. Основні положення дисертаційної 

роботи й отримані результати досліджень опубліковані в 11 наукових працях, у 

тому числі 7 – у фахових наукових виданнях України, включених до 
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міжнародних наукометричних баз (3 – в журналах, 4 – у вісниках); 2 – 

матеріали і тези конференцій; 1 – деклараційний патент на корисну модель; 1 – 

методичні рекомендації. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота сформована зі 

вступу, огляду літератури, матеріалів і методів досліджень, результатів 

досліджень та їх обговорення, аналізу й узагальнення одержаних результатів, 

висновків, списку використаних джерел, який налічує 314 найменувань, з них 

141 латиницею. Робота викладена на сторінках комп’ютерного тексту 

(загальний обсяг – 179 сторінок), містить 18 таблиць, 18 рисунків, 8 додатків. 

Основний зміст роботи. Автор аналізуючи опрацьований огляд 

літературних джерел приводить дані щодо ролі імунної й антиоксидантної 

систем у підтриманні метаболічного гомеостазу організму курей-бройлерів у 

процесі їх вирощування та вплив на організм пробіотичних препаратів на 

основі бактерій Bacillus subtilis та дріжджів Saccharomyces cerevisiae на імунну 

функцію, антиоксидантний захист і продуктивність птиці. Власне дослід 

проведено на чотирьох групах курчат-бройлерів, по 100 голів у кожній, яких 

утримували відповідно до норм ОНТП - 2005. Курчатам контрольної групи 

згодовували стандартний комбікорм (СК), рекомендований для кросу РОСС -

308, а дослідній групі – СК і досліджувані препарати за схемою автореферату.  

Сухі ліофілізовані дріжджі, Saccharomyces cerevisiae отримані із ПРА 

«Ензим» (м. Львів). Вказані препарати застосовували з кормом. 

Вакцинацію курчат проводили згідно з прийнятими в господарстві 

схемами і рекомендаціями.  

У 41-добовому віці, після завершення досліду, курей-бройлерів усіх груп 

забивали шляхом декапітації (по п’ять особин із кожної групи), і одержані від 

них зразки крові та імунокомпетентних органів використовували у 

дослідженнях. 

Для біохімічних та імунологічних досліджень у курчат брали кров у 11-, 

27-, 34- і 41-добовому віці. Зважування птиці проводили на 21-, 28-, 35- і 41-шу 

добу досліду. Для гістологічного дослідження використовували органи імунної 

системи: тимус і клоакальну сумку. За період досліду проводили облік 

продуктивності та збереженості поголів’я. 

Показники продуктивності курчат-бройлерів оцінювали за масою тіла, 

середньодобовими приростами (зважування проводили індивідуально по 5 

голів з кожної групи), європейським коефіцієнтом ефективності (ЄКЕ), 

збереженістю поголів’я та конверсією корму.  

Отримані результати досліджень опрацьовували методом варіаційної 

статистики з використанням t-критерію Стьюдента. Результати середніх 

значень вважали статистично вірогідними при (р<0,05–0,01). 

Результати власних досліджень. У розділі вікової динаміки 

морфологічних і біохімічних показників крові курчат-бройлерів за дії 

препарату БПС-44 та 1 і 2 % дріжджів Saccharomyces cerevisiae і ще при 

застосуванні цих препаратів у складі добавки до комбікорму спричиняло 

збільшення кількості еритроцитів у крові всіх дослідних груп птиці стосовно 

контрольної у 27- добовому віці. 
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А у вказаний період досліджень кількість еритроцитів у крові курчат-

бройлерів, яким застосовували препарат БПС-44 та 1 і 2 % дріжджів 

Saccharomyces cerevisiae, була відповідно на 22,3 (р<0,05) і 34,5 % (р<0,01) 

більша, ніж у контролі. 

У 34-добовому віці вміст гемоглобіну у крові був більший у курчат 

першої і третьої дослідних груп відповідно на 22,2 (р<0,001) і 12,4 % (р<0,01) 

більший, ніж у контролі за використання 1 % дріжджів Saccharomyces cerevisiae 

у складі комбікорму. 

Із віком вміст загального протеїну в сироватці крові курчат поступово 

збільшувався, що пояснюється з збільшенням активності процесів росту і 

транспортної функції крові. 

Разом з тим дисертант встановлює, що при згодовуванні курчатам 

дослідних груп у складі комбікорму препарату БПС-44 та дріжджів 

Saccharomyces cerevisiae спричиняло зниження вмісту проміжних і кінцевих 

продуктів ПОЛ у плазмі крові. Так, у курчат дослідних груп у 27-, 34- і 41-

добовому віці вміст гідроперекисів ліпідів і ТБК-активних продуктів у плазмі 

крові був менший (р<0,01–0,001), ніж у птиці контрольної групи.  

Наведені автором дані свідчать про інгібуючий вплив досліджуваних 

пробіотичних препаратів на вміст продуктів ПОЛ і ОМП у крові курчат, рівень 

яких значною мірою регулюється ферментативною і неферментативною 

ланками системи антиоксидантного захисту. 

Згодовування курчатам під час досліду вказаних обох препаратів 

спричиняло підвищення супероксиддисмутазної активності крові (рис. 3). У 

курчат другої дослідної групи активність цього ензиму у 41- добовому віці 

зросла на 35 % в порівнянні до контрольної, а третьої – у 27- добовому віці на 

12 %. Привертає увагу вірогідне підвищення вмісту відновленого глутатіону у 

крові курчат другої і третьої дослідних груп стосовно контрольної у 34- і 41- 

добовому віці, а також курчат, яким застосовували препарат БПС -44 на 27-му 

добу життя. 

Результати досліджень показали, що загальна кількість Т-лімфоцитів 

(ТЕ-РУЛ) у крові курчат-бройлерів дослідних груп у всі періоди досліджень 

була більша ніж у контролі. 

Результати проведених досліджень показують, що за згодовування 

курчатам даних препаратів у складі комбікорму збільшувалася кількість Т- і В-

лімфоцитів і підвищувалася їх функціональна активність за рахунок 

перерозподілу рецепторного апарату імунокомпетентних клітин. 

Лізоцимна активність сироватки крові у курчат дослідних груп у всі 

періоди досліджень була більша (р<0,05–0,001), ніж у птиці контрольної групи. 

Більший вміст ЦІК у сироватці крові курей, і особливо у птиці третьої 

дослідної групи, можна пояснити і погодитися з автором про стимулювальний 

вплив досліджуваних препаратів на імунну функцію. 

В науковій праці констатовано пряму залежність між фагоцитарною 

активністю і показниками фагоцитарного числа та індексу у крові курчат-

бройлерів дослідних груп. На це вказують вищі показники фагоцитарного числа 
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та фагоцитарного індексу курчат досліджуваних груп порівняно з показниками 

у птиці контрольної групи.  

Із наведених у табл. 4 результатів досліджень бачимо, що у 11-добовому 

віці середні титри специфічних антитіл до вірусу ІБХ (інфекційної бурсальної 

хвороби) у курчат першої, другої і третьої дослідних груп були вищими 

відповідно в 1,5 (р<0,05), 5,1 (р<0,001) і 9,1 (р<0,001) разу, ніж у курчат 

контрольної групи. Це може свідчити про стабілізуючий вплив досліджуваних 

препаратів на рівень трансоваріальних специфічних антитіл до вірусу ІБХ 

організмі курчат-бройлерів. 

За результатами проведеного гістологічного дослідження центральних 

органів імунної системи курчат-бройлерів констатовано збереженість їх макро- 

і мікроструктури, хоча у птиці контрольної групи у клоакальній сумці виявлено 

внутрішньоепітеліальні мікрокістозні порожнини, а в тимусі розширення 

мозкової речовини, збільшення кількості регресивних тимусних тілець, що 

вказує на недостатній рівень лімфопоезу. 

Дисертант результатами досліджень показує стимулювальний вплив про 

біотичних добавок на основі штаму як Bacillus subtilis 44, так і 1 % і 2 % 

дріжджів Saccharomyces cerevisiae на інтенсивність росту курчат-бройлерів. 

Цей вплив був виражений більшою мірою у бройлерів за дії 2 % дріжджів 

Saccharomyces cerevisiae. 

Повнота викладу результату досліджень. Дисертант на основі 

проведених досліджень сформулював з урахуванням критеріїв вірогідності, 

науково обґрунтував та всесторонньо висвітлив одержані результати і зробив 9 

висновків. 

Список літератури оформлений грамотно, згідно з сучасними вимогами.  

Ступінь обґрунтованості наукових положень, наукова новизна 

одержаних результатів, їх практичне значення, пропозиції виробництву які 

сформульовані в дисертації та авторефераті Романовича М. М. є достатніми, а 

за змістом вони відповідають поставленій меті та завданням. 

Зміст автореферату є ідентичним до основних положень дисертаційної 

роботи і оформлений згідно з вимогами МОН України. 

Окремі дискусійні питання та зауваження. Незважаючи на високу 

позитивну оцінку дисертаційної роботи Романовича М. М. вважаю за доцільне 

виділити окремі дискусійні питання, зауваження та побажання:  

1.  Вважаю за доцільне при написанні дисертації більш ширше 

описати умови в яких проводився дослід, дати характеристику системи 

утримання, показники мікроклімату та вказати сезон в якому проводилися 

досліди. 

2. В розділі мета і завдання дослідження потрібно б провести акцент 

на характеристику комбікорму, його склад, поживність, енергетичну цінність. 

Чи досліджувалися корми на наявність вітамінів, мікроелементів? 

3. Виникає запитання чи у процесі досліду мали місце явища впливу 

стресового характеру? 

4. Не вказує автор яким методом проводилася вакцинація птиці, опис 

вакцини, її доза, кратність щеплення. 




