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Мета даної робота полягала у дослідженні 
змін гематологічних та імунологічних показників 
крові щурів за дії хлорпірифосу (CPF) та додатко-
вого введення L-глутамінової кислоти (L-Glu) та 
L-цистеїну (L-Cys) як окремо, так і в комплексі. 

Дослідження проводили на білих щурах, котрі 
були поділені на п’ять експериментальних груп 
(чотири дослідні та одна контрольна). Вони роз-
міщувалися в клітках при стандартних лаборатор-
них умовах з 12-годинним циклом світла/12 годин 
темряви. Всім щурам дозволяли вільний доступ до 
стандартної дієти гризунів і води ad libitum. Твари-
нам першої (Д1), другої (Д2), третьої (Д3) та чет-
вертої (Д4) дослідних груп внутрішньоочеревинно 
одноразово вводили досліджуваний ксенобіотик, 
після чого тваринам другої дослідної групи до-
датково вводили розчин L-Glu, тваринам третьої 
дослідної групи вводили розчин L-Glu та розчин 
L-Cys, тваринам четвертої дослідної групи розчин 
L-Cys. Тваринам контрольної групи вводили від-
повідну кількість фіз. розчину. Під час проведення 
досліджень на тваринах дотримувалися принци-
пів біоетики, законодавчих норм та вимог згідно з 
положенням «Європейської конвенції про захист 
хребетних тварин, що використовуються для до-
слідних та наукових цілей» (Страсбург, 1986) і 
«Загальних етичних принципів експериментів на 
тваринах», ухвалених Першим Національним кон-
гресом з біоетики (Київ, 2001). У крові визначали 
загальну кількість еритроцитів, лейкоцитів, лейко-
формулу, показники Т- і В-клітинного імунітету. 

Отримані результати показали, що у групи 
тварин, що отримувала CPF виявили зменшення 
загальної кількості еритроцитів, кількості лімфо-
цитів за рахунок збільшення кількості сегменто-
ядерних нейтрофілів, зміни загальної кількості 
Т-лімфоцитів з середньою щільністю рецепторів. 
Додаткове введення амінокислот мало позитив-
ний вплив на організм тварин.

Ключові слова: амінокислоти, ксенобіотики, 
Т-лімфоцити, В-лімфоцити, клітинний імунітет.

Зв’язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Робота виконана в рамках на-
уково-дослідної програми Інституту біології тварин 
31.00.01.01.03 Ф «Вивчити біологічну дію комплек-

сного застосування окремих мікроелементів на 
метаболічні процеси у тварин». 

Вступ. Метаболічні процеси, що відбувають-
ся в організмі людини та тварин за дії ксенобіо-
тиків різної природи призводять до використання 
великої кількості глутатіону, попередниками якого 
є L-Glu та L-Cys [1-3]. Зниження рівня L-Glu бло-
кує проліферацію і продукцію цитокінів. Регуля-
ція рівня вищезгаданої амінокислоти є важливою 
складовою Т-клітинної активації [4]. При актива-
ції Т-клітин підвищується експресія глутамінових 
транспортерів та активація ензимів, що необхідні 
при використанні L-Glu як субстрату циклу Креб-
са. L-Glu служить «паливом» для належної роботи 
імунної системи. Низький вміст цієї амінокислоти 
у крові може негативно впливати на роботу імун-
них клітин, що в кінцевому випадку приводити до 
важких наслідків для організму [5, 6]. Запаси L-Cys 
також є лімітуючим фактором для проліферації 
Т-клітин і інтенсивно використовується для синте-
зу протеїнів та глутатіону. 

Зважаючи на важливу роль вищеописаних 
амінокислот, метою даного дослідження було 
вивчення впливу L-Glu та L-Cys на окремі гемато-
логічні та імунологічні показники за дії CPF. 

Матеріал та методи дослідження. Дослі-
дження проводились в Інституті біології тварин 
НААН на білих щурах-самцях лінії Вістар масою 
200-220 г, які були розділені на 5 груп (чотири 
дослідні та одна контрольна). Тваринам першої 
(Д1), другої (Д2), третьої (Д3) та четвертої (Д4) до-
слідних груп внутрішньоочеревинно одноразово 
вводили CPF у дозі 50 мг/кг, після чого тваринам 
другої дослідної групи додатково вводили розчин 
L-Glu у дозі 750 мг/кг, тваринам третьої дослідної 
групи вводили розчин L-Glu у дозі 750 мг/кг та роз-
чин L-Cys у дозі 300 мг/кг, тваринам четвертої до-
слідної групи розчин L-Cys у дозі 300 мг/кг. Щурам 
контрольної групи вводили відповідну кількість 
фіз. розчину. Тваринам згодовували стандартний 
комбікорм для лабораторних щурів. 

Утримання тварин та експерименти проводи-
лися відповідно до положень «Європейської кон-
венції про захист хребетних тварин, які викорис-
товуються для експериментів та інших наукових 
цілей» (Страсбург, 2005), Закону України «Про за-
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хист тварин від жорстокого поводження» (2006, ст. 
26), «Загальних етичних принципів експериментів 
на тваринах», ухвалених П`ятим національним 
конгресом з біоетики (Київ, 2013).

Матеріалом для досліджень слугувала кров 
лабораторних щурів, яку відбирали одразу після 
декапітації. У цільній крові визначали загальну 
кількість еритроцитів, лейкоцитів, лейкоформулу, 
показники Т- і В-клітинного імунітету [7]. Цитоло-
гічні дослідження проводили шляхом фарбування 
фіксованих метанолом висушених мазків за мето-
дом Романовського-Гімза. 

Отримані експериментальні дані були про-
аналізовані з використанням статистичних методів 

ANOVA. У всіх випадках достовірні відмінності роз-
глядалися за значенням p <0,05. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Результати наших досліджень показали (рис. 1), 
що при підрахунку загальної кількості еритроцитів 
за дії CPF було відмічено зниження кількості ери-
троцитів у тварин першої дослідної групи стосовно 
контролю. Подібні дані були отримані низкою ав-
торів [8, 9]. У тварин другої та четвертої дослід-
них груп спостерігалось незначне зниження цього 
показника порівняно з контролем. Слід зазначити, 
що у тварин третьої дослідної групи цей показник 
підвищився до рівня контрольних значень порівня-
но з контрольною групою тварин. 

Рис. 1. Вплив амінокислот на загальну кількість еритроцитів  
та лейкоцитів у крові щурів за дії CPF

Примітка: * – вірогідність відмінностей у значеннях показників між контрольною та дослідними групами 
тварин (р<0,05)

Вміст загального гемоглобіну у наших дослі-
дженнях знижувався у першій, другій та четвертій 
дослідних групах тварин стосовно контролю відпо-
відно (табл. 1). Можна припустити, що зниження 
рівня гемоглобіну може бути пов’язано з пригні-
чення еритропоетичної функції кісткового мозку 
внаслідок прояву токсичної дії CPF.

Ще в минулому столітті описана безпосеред-
ня дія ксенобіотиків, які подібні за дією на CPF на 
мембрану лейкоцитів, в результаті чого змінюєть-
ся концентрація калію, натрію і кальцію в клітинах. 
Це призводить до зниження хемотаксису лейко-
цитів, зменшенню секреції гістаміну, серотоніну, 
β-глюкоронідази і лізоциму з лейкоцитів, причому 
певну роль у даному процесі відіграє зниження ак-

тивності естераз даних клітин. В організмі процент-
ний вміст одних видів лейкоцитів зменшується чи 
збільшується за рахунок зменшення або збільшен-
ня інших видів лейкоцитів. За аналізом лейкоци-
тарної формули крові (табл. 2) можна судити про 
стан протікання патологічних процесів, про появу 
ускладнень. Показники лейкограми периферичної 
крові щурів показали зростання кількості сегмен-
тоядерних нейтрофілів у тварин першої дослідної 
групи у порівнянні з контролем. Відповідно у цій 
групі тварин знижувалася кількість лімфоцитів. 

Здатність організму відповідати практично на 
будь-який антиген забезпечується наявністю ве-
ликої кількості різних популяцій лімфоцитів, кож-
на з яких має специфічні рецептори для певних  

Таблиця 1 – Вплив амінокислот на концентрацію гемоглобіну крові щурів за дії CPF

Досліджуваний показник
Група тварин

Д1 Д2 Д3 Д4 К
Концентрація гемоглобіну, г/л 117,00±3,46* 123,40±4,12* 131,80±3,05 119,80±2,94* 137,80±4,00

Примітка: * – вірогідність відмінностей у значеннях показників між контрольною та дослідними групами тва-
рин (р<0,05)
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антигенів. Результати 
наших досліджень по-
казали (рис. 2), що при 
введенні ксенобіотика 
змінюється рецепторний 
апарат Т-лімфоцитів, зо-
крема, загальна кількість 
лімфоцитів з середньою 
(6-10) щільністю рецеп-
торів вірогідно знижува-
лась у тварин першої до-
слідної групи у порівнянні 
до контролю. У тварин 
третьої дослідної групи, 
навпаки, зростала кіль-
кість лімфоцитів з середньою щільністю рецепторів, що свідчить про властивість L-Glu та L-Cys у комп-
лексі стимулювати процеси клітинної активації. Ці дані узгоджуються з даними, де автори [10, 11] ви-
словлюють припущення для Т-клітинної активації потрібен високий рівень L-Glu При оцінці В-клітинної 
ланки імунітету нами не встановлено вірогідних змін між дослідними та контрольною групами тварин. 
Зокрема, кількість В-лімфоцитів з середньою щільністю рецепторів (рис. 3) залишалась на одному рівні 
у всіх групах тварин.

Таблиця 2 – Вплив амінокислот на лейкоцитарну формулу крові щурів за дії CPF

Група 
тварин

Лі
м

ф
оц

ит
и,

%

Ба
зо

ф
іл

и,
 %

Ео
зи

но
ф
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 %
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Ю
ні

, %

П
ал
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я-
де

рн
і,%

С
ег

м
ен

то
я-

де
рн

і, 
%

Д1 57,60±1,31* 0,20 2,40±0,60 - - 1,00 38,80±1,03*
Д2 64,00±2,12 0,80 3,00±0,45 0,20 - 1,40±0,25 30,60±1,40
Д3 69,60±1,07 0,40 2,40±0,40 0,20 - 1,00 26,40±0,93
Д4 65,40±0,93 - 2,40±0,60 - - 1,00 31,20±1,08*
К 69,60±1,49 0,20 2,60±0,51 - - 1,20 26,40±1,51

Примітка: * – вірогідність відмінностей у значеннях показників між контрольною 
та дослідними групами тварин (р<0,05)

Примітки: * – вірогідність відмінностей у значеннях показників між контрольною та дослідними групами 
тварин (р<0,05); ^ – вірогідність відмінностей у значеннях показників між першою дослідною та дослідними 
групами тварин (р<0,05)

Рис. 2. Вплив амінокислот на загальну кількість 
Т-лімфоцитів з середньою щільністю рецепторів  

щурів за дії CPF

Рис. 3. Вплив амінокислот на загальну кількість 
В-лімфоцитів з середньою щільністю рецепторів  

щурів за дії CPF

Аналіз результатів досліджень показав, 
що досліджуваний нами токсикант впливав на 
Т-клітинний імунітет щурів, відмітили зміни у лей-
кограмі, спостерігали зниження загальної кількості 
еритроцитів. Вища концентрація у крові L-Glu та L-
Cys за рахунок додаткового введення покращува-
ла функцію імунних клітин, що проявилось у менш 
помітних змінах досліджуваних показників у порів-
нянні з контролем та першою дослідною групою.

Висновок. На основі проведених досліджень 
можна зробити висновок, що застосовані нами амі-
нокислоти служать додатковим джерелом енергії 

для клітини. Оскільки дія ксенобіотиків приводить 
до виснаження запасів цих амінокислот. L-Glu 
та L-Cys впливали на активацію Т-клітинної лан-
ки імунітету, активувалися рецепторні структури 
на лімфоцитах. Спостерігали менш помітні зміни 
окремих гематологічних показників у порівнянні з 
тваринами, яким вводили лише токсикант. 

Перспективи подальших досліджень. Ви-
вчення впливу амінокислот, котрі володіють імуно-
модулюючими та антиоксидантними властивостя-
ми на організм за дії ксенобіотиків різної природи.
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ВЛИЯНИЕ L-ГЛУТАМИНОВОЙ КИСЛОТЫ И L-ЦИСТЕИНА 
НА ПОКАЗАТЕЛИ ГЕМОПОЭЗА И ИММУННОГО СТАТУСА КРЫС 
ПРИ ТОКСИЧЕСКОМ ДЕЙСТВИИ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
Салыга Н. О. 
Резюме. Цель нашей работы заключалась в исследовании изменений гематологических и имму-

нологических показателей крови крыс при действии хлорпирифоса (CPF) и дополнительного введения 
L-глутаминовой кислоты (L-Glu) и L-цистеина (L-Cys) как отдельно, так и в комплексе. 

Исследования проводились на белых крысах, которые были разделены на пять эксперименталь-
ных групп. Они размещались в клетках при стандартных лабораторных условиях с 12-часовым циклом 
света / 12:00 темноты. Всем крысам позволяли свободный доступ к стандартной диете грызунов и воде 
ad libitum. Животным первой (Д1), второй (Д2), третьей (Д3) и четвертой (Д4) опытных групп внутрибрю-
шинно однократно вводили CPF, после чего животным второй опытной группы дополнительно вводили 
раствор L-Glu, животным третьей опытной группы вводили раствор L-Glu и раствор L-Cys, животным 
четвертой опытной группы раствор L-Cys. Крысам контрольной группы вводили соответствующее ко-
личество физ. раствора. При проведении исследований на животных придерживались принципов би-
оэтики, законодательных норм и требований в соответствии с положением «Европейской конвенции о 
защите позвоночных животных, используемых для исследовательских и научных целей» (Страсбург, 
1986) и «Общих этических принципов экспериментов на животных», принятых Первым национальным 
конгрессом по биоэтике (Киев, 2001). В крови определяли общее количество эритроцитов, лейкоцитов, 
лейкоформулы, показатели Т- и В-клеточного иммунитета. 

Полученные результаты показали, что у группы животных, получавшей CPF обнаружили уменьше-
ние общего количества эритроцитов, количества лимфоцитов за счет увеличения количества сегмен-
тоядерных нейтрофилов, изменения количества общего количества Т-лимфоцитов со средней плотно-
стью рецепторов. Дополнительное введение аминокислот имело положительное влияние на организм 
животных.

Ключевые слова: аминокислоты, ксенобиотики, Т-лимфоциты, В-лимфоциты, клеточный имму-
нитет.
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Influence of L-Glutamic Acid and L-Cysteine on Hemopoesis 
and Immune Status Indicators of Rats under the Toxic Effect 
of Organophosphorus Compounds
Salyha N. O.
Abstract. The rapidly increasing use of xenobiotics in our life stimulates to pay greater attention to the 

toxic effect of these compounds on human and animal organism. 
The purpose of our work was to study the changes in hematological and immunological parameters of 

rat blood under the action of chlorpyrifos (CPF) and additional administration of L-glutamic acid (L-Glu) and 
L-cysteine (L-Cys) both separately and in the complex. 

Material and methods. Studies were conducted on albino Wistar rats (males), weighing 200–220 g. They 
were housed in cages under standard laboratory conditions with a 12-h light/12-h dark cycle. All rats had free 
access to a standard rodent diet and water ad libitum. After 1 week of acclimatization, the rats were divided 
into five experimental groups. Animals from first (D1), second (D2), third (D3) and fourth (D4) experimental 
groups were intraperitoneally exposed to chlorpyrifos. After that rats from the second experimental group were 
treated with an aqueous solution of L-Glu rats of the third experimental group received L-Glu and L-Cys, rats 
of the fourth experimental group took L-Cys. Rats of the control group were administered to the appropriate 
amount of saline. Rats of the control group were administered to the appropriate amount of saline. After the 
end of exposure period, animals were euthanized. The total number of erythrocytes, leukocytes, white blood 
cell count, indicators of T- and B-cell immunity was determined in the blood. All procedures were conducted 
according to the European Convention for the Protection of Vertebrate Animals used for Experimental and Other 
Scientific Purposes (Strasbourg, 1986) and General Ethical Principles of Experiments using Animals (First 
National Congress of Bioethics, Kyiv, 2001), in accordance with current legislation on animal experimentation 
in Ukraine. 

Results and discussion. Our results showed that the chlorpyrifos group of animals reflected in decrease 
in the total number of erythrocytes, the number of lymphocytes on the background of neutrophil increasing, 
changes in the number of total T-lymphocytes with medium receptor density. 

Conclusion. Additional administration of amino acids had a positive effect on animals.
Keywords: aminoacids, xenobiotics, T-lymphocytes, B-lymphocytes, cell immunity.
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