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The purpose of the work was to investigate the effect of the feed supplement “Butaselmevit Plus” on the
antioxidant status of the organism in rats under conditions of oxidative stress. The research was carried out
on white, sexually-mature, young male rats of the Wistar line, with a body weight of 180–200 g, which was
kept on a standard diet of the Institute vivarium of the State Scientific-Research Control Institute of Veterinary Preparations and Feed Supplements. The animals were divided into three groups of 20 animals in
each: 1st group (K) intact animals; Group 2 (R1) – rats, affected with tetrachloromethane; Group 3 (R2) –
rats, affected with tetrachloromethane and used as a feed additive “Butaselmevit-Plus”. The feed supplement “Butaselmevit-Plus” includes the fruits of thistle spotted, methionine, sodium selenite and vitamins A,
E, D3. Significant violation of oxidative-antioxidant balance in animals under oxidative stress conditions,
which is characterized, primarily, by activation of processes of radical lipid oxidation with excessive accumulation of both intermediate and final products of lipid peroxidation oxidation and inhibition of antioxidant defense system activity, is established. The development of oxidative stress leads to the inhibition of the
activity of the glutathione system of antioxidant protection of the body of rats. This is evidenced by the low
activity of glutathione peroxidase and the low level of reduced glutathione in the blood of experimental rats.
The feed supplement “Butaselmeib-Plus” contributed to the activation of the system of antioxidant protection of the body of rats for tetrachloromethane poisoning, as evidenced by the increased activity of glutathione peroxidase and the level of reduced glutathione. In addition, in the blood of experimental rats, inhibition of lipid peroxidation and formation of free radicals was observed. It was determined that the level of
lipids hydroperoxides on the 20th day of the experiment in blood of rats of experimental group R2 decreased
by 35.7%, and the level of TBK-active products – by 21.6% relative to the indices of the first experimental
group of rats. Thus, the feed supplement “Butaselmevit-Plus” when fed to rats for the development of oxidative stress inhibited lipid peroxidation, as indicated by the low level of lipids hydroperoxides and TBKactive products in their blood. This may be due to the fact that the feed additive includes two strong antioxidants, such as vitamin E and selenium, which in turn enhance the action of each other. It should also be
noted that the antioxidant properties of thistle blisters, which, according to the literature, also possess
antioxidant properties. It consists of vitamins B, A, E, K, precursors of vitamin D, carotenoids, macroelements – potassium, calcium, magnesium, ferrum and microelements – Cuprum, Zinc, Manganese, Iodine.
The combined action of these biologically important elements exhibits high hepatoprotective and antioxidant activity.
Key words: rat, blood, oxidation stress, lipid peroxidation, antioxidant defense system, feed additive.

Вплив кормової добавки “Бутаселмевіт-плюс” на антиоксидантний статус
організму щурів за умов оксидаційного стресу
Т.В. Мартишук1, Б.В. Гутий2
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Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького, м. Львів,
Україна

2

Метою роботи було дослідити вплив кормової добавки “Бутаселмевіт-плюс” на антиоксидантний статус організму щурів за
умов оксидаційного стресу. Дослідження проводили на білих статево-зрілих молодих щурах-самцях лінії Вістар масою тіла 180–
200 г, яких утримували на стандартному раціоні інститутського віварію Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок. Тварин було поділено на три групи по 20 тварин у кожній: 1-ша група (К)
інтактні тварини; 2-га група (Д1) – щурі, ураженні тетрахлорметаном; 3-тя група (Д2) – щурі, ураженні тетрахлорметаном та
яким застосовували кормову добавку “Бутаселмевіт-плюс”. До складу кормової добавки “Бутаселмевіт-плюс” входять плоди
розторопші плямистої, метіонін, селеніт натрію та вітаміни А, Е, Д3. Встановлено суттєве порушення окисно-антиоксидантної
рівноваги у тварин за умов оксидаційного стресу, яке характеризується, в першу чергу, активацією процесів вiльнорадикального
окислення ліпідів з надмірним накопиченням вмісту як проміжних, так i кінцевих продуктів перекисного окиснення ліпідів та пригніченням активності системи антиоксидантного захисту. Розвиток оксидаційного стресу призводить до пригнічення активності
глутатіонової системи антиоксидантного захисту організму щурів. Про це свідчить низька активність глутатіонпероксидази та
низький рівень відновленого глутатіону у крові щурів дослідної групи. Кормова добавка “Бутаселмевіт-плюс” сприяла активізації
системи антиоксидантного захисту організму щурів за тетрахлорметанового отруєння, на що вказує збільшення активності
глутатіонпероксидази та рівня відновленого глутатіону. Також у крові дослідних щурів відмічали пригнічення процесів перекисного окиснення ліпідів та утворення вільних радикалів. Встановлено, що рівень гідроперекисів ліпідів на 20-ту добу досліду у крові
щурів дослідної групи Д2 знизився на 35,7%, а рівень ТБК-активних продуктів – на 21,6% відносно показників першої дослідної
групи щурів. Таким чином кормова добавка “Бутаселмевіт-плюс” при згодовуванні щурам за розвитку оксидаційного стресу пригнічувала процеси перекисного окиснення ліпідів, на що вказує низький рівень гідроперекисів ліпідів та ТБК-активних продуктів у їх
крові. Це, можливо пов’язано з тим, що до складу кормової добавки входять такі два сильні антиоксиданти, як вітамін Е та
селен, які у свою чергу посилюють дію один одного. Також слід зауважити про антиоксидантні властивості розторопші плямистої, яка згідно даних літератури також володіє антиоксидантними властивостями. До її складу входять вітаміни групи В, А, Е,
К, попередники вітаміну Д, каротиноїди, макроелементи – Калій, Кальцій, Магній, Ферум та мікроелементи – Купрум, Цинк,
Марганець, Йод. Сумарна дія вказаних біологічно важливих елементів проявляє високу гепатопротекторну та антиоксидантну
дії.
Ключові слова: щурі, кров, оксидаційний стрес, перекисне окиснення ліпідів, система антиоксидантного захисту, кормова добавка.

теми, легень, травного каналу (Chala & Rusak, 2016;
Gutyj et al., 2017).
Активація процесів вільнорадикального окиснення
ліпідів призводить не тільки до пошкодження гепатоцитів, але й до змін у клітинах крові – найбільш мобільній системі організму (Calabrese et al., 1996;
Antonyak еt al., 2000; Weber еt al., 2003; Cherkashina &
Petrenko, 2006). Проте залишаються нез’ясованими
деякі механізми активації процесів ВРОЛ при токсичних ураженнях печінки, їх взаємозв’язок та взаємообумовленість із станом захисних систем організму.
Для підвищення адаптаційної здатності й імунобіологічної реактивності організму, посилення протеїнсинтезувальної та ензимної функції у тварин в останні
роки з успіхом використовують нові комплексні препарати (Lee еt al., 2004; Skry`pny`k, 2007; Saba еt al.,
2010). Окремими авторами встановлено стимулювальний вплив розторопші плямистої, вітамінів, Селену
та бутафосфану на активність антиоксидантної та
гепатопротекторної дії у тварин (Antonyak еt al., 2000;
Belenichev еt al., 2002; Sobolev et al., 2018; Gutyj et al.,
2019). Однак комплексне застосування вказаних препаратів на функцію печінки та захисні системи організму на даний час у науковій літературі висвітлене
недостатньо.
Метою наших досліджень було дослідити вплив
кормової добавки на антиоксидантний статус організму щурів за умов оксидаційного стресу.

Вступ
Відомо, що в організмі людей і тварин постійно
відбуваються процеси перекисного окислення органічних молекул. Перекисне окиснення ліпідів (ПОЛ) є
одною із форм тканинного дихання. Інтенсифікацію
перекисного окиснення ліпідів більшість авторів розглядають як один з універсальних механізмів дезорганізації структурно-функціональної цілісності різних
біологічних субстратів (Lavryshyn et al., 2016;
Zhukova et al., 2016; Gutyj et al., 2016; Huberuk et al.,
2017). Власне кажучи, інтенсифікація вільнорадикальних реакцій в клітині є одним із механізмів захисту
та адаптації до нових умов існування. Підвищення
активності процесів вільнорадикального окиснення у
фізіологічних умовах розглядається як адаптаційна
реакція організму на дію стресових факторів (Ahmad
et al., 2011; Khariv et al., 2017). Центральною ланкою
реакцій вільнорадикального окиснення є утворення
вільних ліпідних радикалів (алкіла-радикала, гідроперкисного радикала та інших). Цей процес проходить у
чотири стадії: 1) стадія ініціювання; 2) стадія продовження; 3) стадія розгортання ланцюгів окиснення;
4) обривання ланцюга окиснення.
Продукти ПОЛ за рахунок їх великої окисної здатності є високотоксичними (Martyshuk et al., 2016;
2018). Вони здатні викликати окиснення великої кількості органічних субстратів різної хімічної природи.
Надмірна активація ПОЛ порушує структури мембран
ліпідних оболонок та токсично впливає на тканини,
настає посилений лізис біологічних структур, окиснення сульфгідрильних груп білків, розвиваються
структурні зміни та ураження серцево-судинної сис-

Матеріал і методи досліджень
Дослідження проводили на білих статево-зрілих
молодих щурах-самцях лінії Вістар масою тіла 180–
200 г, яких утримували на стандартному раціоні ін-
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Усі маніпуляції з тваринами проводили відповідно
до Європейської конвенції про захист хребетних тварин, які використовуються для експериментальних і
наукових цілей (Страсбург, 1986 р.).
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.

ститутського віварію Державного науково-дослідного
контрольного інституту ветеринарних препаратів та
кормових добавок. Протягом усього експерименту
щурів утримували на збалансованому раціоні, що
містив усі необхідні компоненти, питну воду тварини
отримували без обмежень із скляних поїлок об’ємом
0,2 літра.
Тварин було поділено на три групи по 20 тварин у
кожній: 1-ша група (К) інтактні тварини; 2-га група
(Д1) – щурі, ураженні тетрахлорметаном; 3-тя група
(Д2) – щурі, ураженні тетрахлорметаном та яким застосовували кормову добавку “Бутаселмевіт-плюс”.
Експериментальну інтоксикацію у тварин проводили
за методикою описаною І. В. Мацьопа у нашій модифікації, шляхом дворазового (через 48 год) внутрішлункового введення тетрахлорметану в дозі 0,1 мл на
100 г маси тіла щура у вигляді 50% олійного розчину.
Дослідній групі Д2 за експериментального токсикозу
впродовж 30 діб згодовували кормову добавку “Бутаселмевіт-плюс” в дозі 0,1 г на 100 г маси тіла разом із
кормом.
Кров для біохімічних досліджень забирали під
ефірним наркозом з яремної вени на п’яту, десяту та
двадцяту, двадцять п’яту і тридцяту доби експерименту.
У плазмі крові визначали вміст гідроперекисів ліпідів (ГПЛ) та рівень ТБК-активних продуктів. Глутатіонпероксидазну активність (ГП) визначали за швидкістю окиснення глутатіону в присутності гідроперекису третинного бутилу та вміст відновленого глутатіону в еритроцитах крові (Vlizlo еt al., 2012).

Результати та їх обговорення
Однією із захисних систем організму щурів за розвитку оксидаційного стресу є система антиоксидантного захисту. На основі проведених досліджень встановлено пригнічення активності глутатіонової системи антиоксидантного захисту у крові щурів першої
дослідної групи, а саме зниження активності глутатіонпероксидази та рівня відновленого глутатіону. На
5-ту добу досліду встановлено зниження вказаних
показників у крові щурів дослідної групи Д1 відповідно на 11,3 і 15,6% відносно показників контрольної
групи. На 10 і 20-ту доби досліду активність глутатоінпероксидази та рівень відновленого глутатіону продовжував знижуватися до 0,186±0,015 нмоль
GSH/хв×мг білка та 0,403±0,019 мкмоль/мл відповідно. Починаючи з 25-ої доби досліду вказані показники
у крові щурів першої дослідної групи почали дещо
підвищуватися, однак порівняно з контролем залишалися на низькому рівні відповідно на 32,1 і 17,3%
(табл. 1, 2).

Таблиця 1
Активність глутатіонпероксидази у сироватці крові щурів за умов оксидаційного стресу та за дії кормової
добавки “Бутаселмевіт-плюс”, нмоль GSH/хв×мг білка (M ± m; n = 20)
Групи тварин
Дослідна 1
П’ята
0,260 ± 0,014
Десята
0,210 ± 0,009**
0,293 ± 0,012
Двадцята
0,186 ± 0,015**
Двадцять п’ята
0,199 ± 0,016**
Тридцята
0,193 ± 0,011**
Ступінь вірогідності: – Р < 0,05;** – Р < 0,025; *** – Р < 0,001
Доба досліджень

Контрольна

Дослідна 2
0,284 ± 0,010
0,279 ± 0,006
0,271 ± 0,012
0,281 ± 0,011
0,290 ± 0,012

Таблиця 2
Рівень відновленого глутатіону у крові щурів за умов оксидаційного стресу та за дії кормової добавки
“Бутаселмевіт-плюс”, мкмоль/мл (M ± m; n = 20)
Доба досліджень

Контрольна

П’ята
Десята
0,525 ± 0,015
Двадцята
Двадцять п’ята
Тридцята
Ступінь вірогідності: – Р < 0,05;** – Р < 0,025; *** – Р < 0,001

Згодовування білим щурам впродовж 30 діб кормової добавки “Бутаселмевіт-плюс” сприяло активізації як ензимної, так і неезимної системи антиоксидантного захисту протягом усього досліду. Так, акти-

Групи тварин
Дослідна 1
0,443 ± 0,017*
0,412 ± 0,014**
0,403 ± 0,019**
0,434 ± 0,011**
0,441 ± 0,016**

Дослідна 2
0,511 ± 0,013
0,505 ± 0,020
0,518 ± 0,022
0,526 ± 0,015
0,530 ± 0,019

вність глутатіонпероксидази на 10-ту добу досліду
збільшилася на 32,9%, а на 20-ту добу – на 45,7%
відносно показників крові щурів першої дослідної
групи. Аналогічні зміни спостерігаємо і при дослі-
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дженні рівня відновленого глутатіону, який у вказані
періоди досліджень зріс до 0,505 ± 0,020 і 0,518 ±
0,022 мкмоль/мл. На 30-ту добу досліду рівень досліджуваних показників коливався у межах фізіологічних величин.
Пригнічення стану печінки за хронічного експериментального токсикозу відбувалося також через
розвиток у першої дослідної групи щурів оксидаційного стресу. Підтвердженням цього були встановлені
нами зміни показників перекисного окиснення ліпідів
у їх крові. Так, рівень гідроперекисів ліпідів у крові
першої дослідної групи на 5-ту добу досліду становив

0,453 ± 0,0218 одЕ/мл, тоді як у контролі даний показник коливався у межах 0,244 ± 0,0220 одЕ/мл. На 10ту добу досліду рівень гідроперекисів ліпідів у їх
крові продовжував зростати, де відносно контрольної
групи відповідно зріс у 2,03 рази. Найвищим даний
показник був у крові щурів дослідної групи Д1 на 20ту добу досліду, де відповідно коливався у межах
0,510 ± 0,0222 одЕ/мл. У подальшому, на 25 і 30-ту
доби досліду відмічаємо зниження рівня гідроперекисів ліпідів у їх крові, однак при порівнянні з контрольною групою даний показник залишався високим
(табл. 3).

Таблиця 3
Рівень гідроперекисів ліпідів у плазмі крові щурів за умов оксидаційного стресу та за дії кормової добавки “Бутаселмевіт-плюс”, одЕ/мл (M ± m; n = 20)
Групи тварин
Дослідна 1
П’ята
0,453 ± 0,0218***
Десята
0,495 ± 0,0211***
0,244 ± 0,0220
Двадцята
0,510 ± 0,0222***
Двадцять п’ята
0,467 ± 0,0195***
Тридцята
0,452 ± 0,0202***
Ступінь вірогідності: – Р < 0,05;** – Р < 0,025; *** – Р < 0,001
Доба досліджень

Контрольна

Аналогічне зростання рівня продуктів ПОЛ відмічаємо і при дослідженні ТБК-активних продуктів, які
протягом усього досліду у крові першої дослідної
групи зростали до 6,423 ± 0,058 нмоль/мл (табл. 4).
Згодовування щурам кормової добавки “Бутаселмевіт-плюс” сприяло пригніченню процесів перекисного окиснення ліпідів за розвитку оксидаційного
стресу у щурів другої дослідної групи, на що вказує
зниження рівня у їх крові рівня гідроперекисів ліпідів

Дослідна 2
0,398 ± 0,0199**
0,364 ± 0,0227**
0,328 ± 0,0124*
0,275 ± 0,0238
0,249 ± 0,0130

та ТБК-активних продуктів. Встановлено, що рівень
гідроперекисів ліпідів на 20-ту добу досліду у крові
щурів дослідної групи Д2 знизився на 35,7%, а рівень
ТБК-активних продуктів – на 21,6% відносно показників першої дослідної групи щурів. У подальшому
рівень продуктів ПОЛ продовжував знижуватися і на
30-ту добу досліду відповідно коливався у межах
фізіологічних величин.

Таблиця 4
Рівень ТБК-активних продуктів у плазмі крові щурів за умов оксидаційного стресу та за дії кормової добавки
“Бутаселмевіт-плюс”, нмоль/мл (M ± m; n = 20)
Групи тварин
Дослідна 1
П’ята
6,146 ± 0,086***
Десята
6,311 ± 0,071***
Двадцята
6,423 ± 0,058***
4,156 ± 0,105
Двадцять п’ята
6,111 ± 0,091***
Тридцята
6,056 ± 0,080***
Ступінь вірогідності: – Р < 0,05;** – Р < 0,025; *** – Р < 0,001
Доба досліджень

Контрольна

Дослідна 2
5,487 ± 0,099***
5,512 ± 0,053***
5,036 ± 0,101***
4,753 ± 0,057**
4,305 ± 0,074

вiльнорадикального окислення ліпідів з надмірним
накопиченням вмісту як проміжних, так i кінцевих
продуктів ПОЛ.
Кормова добавка “Бутаселмевіт-плюс” сприяла активізації системи антиоксидантного захисту організму
щурів за тетрахлорметанового отруєння, на що вказує
збільшення активності глутатіонпероксидази та рівня
відновленого глутатіону. Також у крові дослідних
щурів відмічали пригнічення процесів перекисного
окиснення ліпідів та утворення вільних радикалів.
Встановлено, що рівень гідроперекисів ліпідів на 20ту добу досліду у крові щурів дослідної групи Д2 знизився на 35,7%, а рівень ТБК-активних продуктів – на

Отже, проведеними дослідженнями встановлено,
що згодовування кормової добавки “Бутаселмевітплюс” щурам, впродовж 30 діб, після експериментально викликаного оксидаційного стресу сприяло активізації системи антиоксидантного захисту організму
щурів.
Висновки
Проведена серія досліджень, дозволила встановити суттєве порушення окисно-антиоксидантної рівноваги у тварин за умов оксидаційного стресу, яка характеризується, в першу чергу, активацією процесів
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