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Досліджено неспецифічні адаптивні реакції організму курей за впливу довжини світлової хвилі монохромного світла. Для цього в умовах сучасного комплексу з виробництва
харчових яєць було сформовано 4 групи яєчних курей промислового стада «Hy-Line
W-36», кожну з яких утримували у окремому пташнику-аналогу за площею та клітковим устаткуванням. Курей 1-ї групи утримували з використанням світлодіодних
світильників з піковою довжиною світлової хвилі 460 нм, 2-ї групи — 600, 3-ї групи —
630 та 4-ї групи — 650 нм. Для оцінки адаптаційного і загального реактивного
імунологічного потенціалу курей визначали інтегральні імуногематологічні індекси
інтоксикації, активності запалення та неспецифічної реактивності на основі розширеного загального аналізу крові. Виявлено, що за зменшення довжини хвилі світла
спостерігається підвищення індексів зсуву лейкоцитів, співвідношення гетерофілів та
лейкоцитів, імунореактивності, співвідношення гетерофілів і моноцитів, співвідношення лімфоцитів та моноцитів, а також співвідношення лімфоцитів й еозинофілів.
Це свідчить про зсув лейкоцитарної формули вліво, перевагу неспецифічних захисних
клітин, що відбувається внаслідок функціонального підвищення проліферативної активності кісткового мозку і виражається у збільшенні кількості гетерофілів, підвищенні їх активності у мікрофагально-макрофагальній системі імунної відповіді. Окрім
того, свідчить про наявність в організмі курей високого рівня ендогенної інтоксикації
і порушення імунологічної реактивності, а також може інформувати про аутоімунний характер патологічного процесу. Показано, що водночас відбувається зниження
лімфоцитарно-гранулоцитарного індексу, індексу співвідношення лейкоцитів і ШОЕ,
загального та лімфоцитарного індексів, що підтверджує зсув лейкоцитарної формули вліво, а також про домінування активації клітинної ланки системи імунітету,
вказує на активну адаптивну реакцію білої крові й зниження неспецифічного проти
інфекційного захисту внаслідок інтоксикації. Одночасне підвищення індексу зсуву
лейкоцитів та зниження лімфоцитарно-гранулоцитарного індексу свідчить про розвиток ендогенної інтоксикації у курей та порушення у них імунологічної реактивності
внаслідок автоінтоксикації організму під час деструкції власних клітин.
Ключові слова: кури-несучки, технологічний стресор, неспецифічні захисні клітини,
лейкоцитарна формула, ендогенна інтоксикація.

Вступ
Штучне світло, як чинник навколиш
нього середовища, має вирішальне зна
чення для вивільнення гормонів, які віді
грають ключову роль у життєдіяльності,
рості, імунітеті та розмноженні птиці. Для
курей-несучок світло відіграє важливу
фунцію у розвитку та функціонуванні ре
продуктивної системи, істотно впливаючи
на вік знесення першого яйця, несучість та
продуктивність взагалі [1; 2].
Джерелом штучного світла останнього
покоління у птахівництві є світлодіодні
світильники (LED). Порівняно із лампами
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розжарювання та люмінесцентними лам
пами, світлодіодні мають більший термін
служби, специфічний спектр, меншу тепло
ву потужність, вищу енергоефективність
та надійність, а також менші витрати на
обслуговування, тому дедалі частіше ви
користовуються виробничниками [3; 4].
Світлодіоди (LED) — це особливий
вид напівпровідникових діодів, які можуть
давати монохромне світло. Колір світла
визначається різною довжиною хвилі ви
димого спектра, а монохромне світло має
одну пікову довжину світлової хвилі. До
ведено, що довжина хвилі світла впливає
на поведінку, добробут та продуктивність
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птиці. Однак інформація щодо впливу
монохромного світла з різною довжиною
пікової світлової хвилі на фізіологічний
стан організму курей відсутня. Тому ак
туальним є вивчення фізіологічного стану
курей за зміни довжини світлової хвилі
монохромного світла [5; 6].
Мета досліджень — виявити неспеци
фічні адаптивні реакції організму курей
за впливу довжини світлової хвилі моно
хромного світла.
Аналіз останніх
досліджень і публікацій
Неспецифічні реакції організму, влас
тиві для всіх видів стресів, — це, переваж
но, реактивність гіпоталамо-гіпофізарноадренокортикальної системи і вегетативних
функцій, у т. ч. серцево-судинної і крово
творення. Г. Сельє визначив стрес як неспе
цифічну реакцію організму, що розвиваєть
ся під впливом різних причинних факторів.
Усі екзогенні й ендогенні чинники, які
створюють підвищені вимоги до організму,
отримали назву стресорів [7; 8].
Активація кори наднирників, як центру
стресових реакцій, супроводжується чис
ленними змінами в складі крові. Багатьма
дослідниками [9] ці зміни були прийняті
як критерії оцінювання стресового стану
птиці, які дають можливість виявити стре
совий вплив на їх організм різних факторів
і визначити інтенсивність та тривалість
стресового стану. Під час виявлення стре
сів за оцінюванням цих критеріїв, які ба
зуються на основі інтенсивної і постійної
реактивної відповіді, найчастіше викорис
товують співвідношення гетерофілів та лім
фоцитів [10]. Оскільки встановлено [11],
що під час розвитку стресового стану цей
показник збільшується внаслідок підви
щеної проліферації гемопоетичних стов
бурових клітин, збільшення вироблення
гетерофілів та за рахунок абортивного ви
киду незрілих клітин гетерофілів із кіст
кового мозку в кровоносне русло і мігра
ції лімфоцитів із нього у тканини. Крім
того, зміни співвідношення гетерофілів і
лімфоцитів корелюють із концентрацією
кортикостерону в крові курей та пропор
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ційного ступеня впливу стресорів різної
природи [12].
Співвідношення гетерофілів і лімфоци
тів є інтегральним імуногематологічним ін
дексом, який у гуманній медицині відомий
як індекс Кребса [13]. Крім нього, у гуман
ній медицині використовують цілу панель
імуногематологічних індексів, що непря
мим чином віддзеркалюють стан імунної системи і характер перебігу адаптацій
них процесів в організмі [14]. Останнім
часом маркерну панель, до якої належать
індекс зсуву лейкоцитів (ІЗЛК), індекс
співвідношення гетерофілів і лімфоцитів
(ІСГЛ, або індекс Кребса), індекс співвід
ношення лейкоцитів і ШОЕ (ІЛШОЕ),
лімфоцитарно-гранулоцитарний індекс
(ІЛГ), загальний індекс (ЗІ), індекс іму
нореактивності (ІІР), індекс співвідно
шення гетерофілів та моноцитів (ІСГМ),
індекс співвідношення лімфоцитів і мо
ноцитів (ІСЛМ), лейкоцитарний індекс
(ЛІ) та індекс співвідношення лімфоцитів
й еозинофілів (ІСЛЕ) використовують і
в тваринництві [15]. Тому актуальним є
вивчення впливу довжини світлової хви
лі монохромного світла на організм курей
саме на основі дослідження їх неспецифіч
них адаптаційних реакцій через інтегральні
імуногематологічні індекси.
Матеріали Та методи
досліджень
В умовах сучасного комплексу з вироб
ництва харчових яєць у пташнику площею
2915 м2 сформували 4 групи яєчних курей
промислового стада «Hy-Line W-36», кожну
з яких утримували в окремому пташникуаналогу за площею та клітковим устатку
ванням. Кожен пташник був обладнаний
клітковими батареями «Big Dutchman»
(Німеччина), що складалися з 1176 клі
ток площею 40544 см 2 (362×112 см).
Відмінності між пташниками стосувалися
лише світлодіодних світильників (табл. 1).
Так, курей 1-ї групи утримували з вико
ристанням світлодіодних світильників із
піковою довжиною світлової хвилі 460 нм
(блакитний колір спектра), 2-ї групи — 600
(жовтий колір), 3-ї групи — 630 (помаран
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Таблиця 1. Схема досліду
Характеристика

Пікова довжина хвилі, нм
Колір спектра
Кількість гол. у клітці
Кількість гол. у групі
Щільність посадки, гол./м2
Забезпеченість площею, см2/гол.
Розміри клітки, см: – довжина
– глибина
Площа клітки, см2
Кількість ніпелів у клітці, шт.
Фронт годівлі, см
Площа пташника, м2

Група курей
1

2

460
блакитний

600
жовтий

чевий колір) та 4-ї групи — 650 нм (черво
ний колір спектра).
Упродовж дослідження курей забезпе
чували питною водою, повнораціонними
комбікормами однакового складу та утри
мували згідно з вимогами (ВНТП-АПК04.05).
Гемограму курей-несучок визначали
на гематологічному аналізаторі Micros 60
(Horiba Ltd.) у лабораторії «Бальд» (сер
тифікат № LB/02/2016). Для цього від
бирали по 30 проб цільної крові у несучок
кожної групи віком 52 тижні. Відбирали
по 1,0–1,5 мл крові з підкрильцевої вени у
пробірку з EDTA.
Для оцінювання неспецифічної реак
тивності організму курей визначали інте
гральні імуногематологічні індекси інток
сикації, активності запалення та індекси
неспецифічної реактивності за формулами
1–10 [13].
Індекс зсуву лейкоцитів (ІЗЛК) роз
раховували за формулою (1):
ІЗЛК = (Е + Б + Г) / (Мо + Л),
(1)
де Е — еозенофіли, Б — базофіли, Г — гете
рофіли, Мо — моноцити, Л — лімфоцити.
Індекс Кребса (ІК) розраховували за
формулою (2):
ІК = (П + С) / Л,
(2)
де П — паличкоядерні гетерофіли, С — сег
ментоядерні гетерофіли, Л — лімфоцити.
2021 • № 4 • Агроекологічний журнал

3

630
помаранчевий
101
118776
24,9
401,4
362
112
40544
12
7,8
2915

4

650
червоний

Лімфоцитарно-гранулоцитарний індекс
(ІЛГ) розраховували за формулою (3):
ІЛГ = Л × 10 / (М + Ю + П +
+ С + Е + Б),
(3)
де Л — лімфоцити, М — мієлоцити, Ю —
юні форми, П — паличкоядерні гетерофіли,
С — сегментоядерні гетерофіли, Е — еози
нофіли, Б — базофіли.
Індекс співвідношення лейкоцитів і
ШОЕ (ІЛ ШОЕ) розраховували за фор
мулою (4):
ІЛ ШОЕ = Л × ШОЕ / 100,
(4)
де Л — лімфоцити, ШОЕ — швидкість осі
дання еритроцитів.
Загальний індекс (ЗІ) розраховували
за формулою:
ЗІ = ІЛГ + ІЛ ШОЕ,
(5)
де ІЛГ — лімфоцитарно-гранулоцитарний
індекс, ІЛ ШОЕ — індекс співвідношення
лейкоцитів і ШОЕ.
Індекс імунореактивності (ІІР) розра
ховували за формулою (6):
ІІР = (Л + Е) / Мо,
(6)
де Л — лімфоцити, Е — еозинофіли, Мо —
моноцити.
Індекс співвідношення гетерофілів і мо
ноцитів (ІСНМ) розраховували за форму
лою (7):
ІСНМ = (М + Ю + П + С) / Мо,

(7)
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де М — мієлоцити, Ю — юні форми, П —
паличкоядерні гетерофіли, С — сегменто
ядерні гетерофіли, Мо — моноцити.
Індекс співвідношення лімфоцитів і
моноцитів (ІСЛМ) розраховували за фор
мулою (8):
ІСЛМ = Л / Мо,
(8)
де Л — лімфоцити, Мо — моноцити.
Лімфоцитарний індекс (ЛІ) визначали
із співвідношення лімфоцитів і гетерофілів
(9):
ЛІ = Л / Г,
(9)
де Л і Г — відсотковий вміст відповідно
лімфоцитів і гетерофілів у лейкоцитарній
формулі.
Індекс співвідношення лімфоцитів і
еозинофілів (ІСЛЕ) розраховували за фор
мулою (10):
ІСЛЕ = Л / Е,
(10)
де Е — еозинофіли, Л — лімфоцити.

Отримані цифрові результати опрацьо
вували методами варіаційної статистики.
Достовірність відмінностей між середні
ми величинами визначали за t-критерієм
Ст’юдента, різниці вважали достовірними
за p<0,05.
Результати
та їх обговорення
Виявлено, що лімфоцитарний індекс,
лімфоцитарно-гранулоцитарний індекс
та загальний індекс знижувались із змен
шенням довжини хвилі світла, тоді як ін
декси зсуву лейкоцитів, співвідношення
гетерофілів і лімфоцитів, співвідношення
лейкоцитів та ШОЕ, імунореактивності,
співвідношення лімфоцитів і моноцитів,
співвідношення гетерофілів та моноцитів
та співвідношення лімфоцитів і еозинофі
лів — навпаки, підвищувались (табл. 2).
Індекс зсуву лейкоцитів (ІЗЛК), який
характеризує співвідношення гранулоцитів

Таблиця 2. Інтегральні імуногематологічні індекси курей
Індекс, од.

Індекс зсуву лейкоцитів
Індекс співвідношення
гетерофілів і лімфоцитів
Лімфоцитарногранулоцитарний індекс
Індекс співвідношення
лейкоцитів і ШОЕ
Загальний індекс
Індекс імунореактивності
Індекс співвідношення
гетерофілів і моноцитів
Індекс співвідношення
лімфоцитів і моноцитів
Лімфоцитарний індекс
Індекс співвідношення
лімфоцитів і еозинофілів

Група курей
1

2

3

4

Індекси інтоксикації
1,12±0,069
0,81±0,023**
Індекси активності запалення

0,49±0,006**°

0,42±0,013**°″

1,05±0,064

0,74±0,019**

0,41±0,008**°

0,33±0,013**°″

8,81±0,406

13,13±0,633**

2,80±0,197

2,21±0,004**

15,60±0,077**° 17,85±0,325**°″
1,81±0,019**°

1,62±0,036**°″

11,61±0,405
15,34±0,135** 17,41±0,058**° 19,47±0,293**°″
Індекси неспецифічної реактивності
26,67±0,410
11,11±0,462** 11,02±0,369**° 10,94±0,367**°″
27,63±0,136

7,44±0,359**

25,10±0,301

10,43±0,320**

1,02±0,047

1,66±0,102**

18,02±0,128

12,80±0,191**

4,26±0,248**°

3,42±0,201**°′

10,20±0,364**° 10,12±0,346**°″
2,45±0,049**°

3,10±0,126**°″

12,33±0,364**° 12,27±0,222**°″

Примітка: * р<0,01, ** р<0,001 — порівняно з першою групою; ° р<0,001 — порівняно з другою групою;
′ р<0,01, ″ р<0,001 — порівняно з третьою групою.
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та агранулоцитів і не залежить від кіль
кості лейкоцитів у крові, підвищувався із
зменшенням довжини хвилі світла. Зок
рема, у курей 1-ї групи, яких утримували
за блакитного світла, ІЗЛК був вищим на
38,3% (р<0,001) порівняно з 2-ю групою
та на 128,6% (р<0,001) і 166,7% (р<0,001)
порівняно з 3-ю та 4-ю групами відповід
но. У курей 2-ї групи, яких утримували за
жовтого світла, ІЗЛК був вищим на 62,3%
(р<0,001) і 92,9% (р<0,001) порівняно з
3-ю та 4-ю групами відповідно. У курей
3-ї та 4-ї груп, яких утримували за пома
ранчевого й червоного світла, ІЗЛК пере
бував на одному рівні. Підвищення ІЗЛК
із зменшенням довжини хвилі світла, а
саме за впливу на курей жовтого та блакит
ного світла, вказує на зсув лейкоцитарної
формули їх крові вліво, що свідчить про
порушення імунологічної реактивності і
надходження в периферійну кров вели
кої кількості «молодих» форм лейкоцитів
[14; 15].
Індекс співвідношення гетерофілів і
лімфоцитів (ІСГЛ), який класично є мар
кером стресу й відображає співвідношення
клітин специфічного та неспецифічного
імунітету, підвищувався із зменшенням
довжини хвилі світла. Найвищий ІСГЛ
виявлений у курей 1-ї групи, яких утри
мували за блакитного світла, — на 41,9%
(р<0,001) порівняно з 2-ю групою, та на
156,1% (р<0,001) і 218,2% (р<0,001) по
рівняно з 3-ю й 4-ю групами відповідно.
У курей 2-ї групи, яких утримували за
жовтого світла, ІСГЛ був вищим на 80,5%
(р<0,001) та 124,2% (р<0,001) порівняно з
3-ю та 4-ю групами відповідно. Своєю чер
гою, у курей 3-ї групи, яких утримували за
помаранчевого світла, ІСГЛ був вищим на
24,2% (р<0,001) порівняно з 4-ю групою, в
якій курей утримували за червоного світ
ла. ІСГЛ характеризує активність фагоци
тарних реакцій і факторів специфічного
імунітету, а також їх участь у підтримці
загальної реактивності організму, тому
його підвищення із зменшенням довжи
ни світлової хвилі свідчить про перевагу в
організмі курей неспецифічних захисних
клітин, що відбувається внаслідок функ
2021 • № 4 • Агроекологічний журнал

ціонального підвищення проліферативної
активності кісткового мозку і виражаєть
ся у збільшенні кількості гетерофілів [12;
14; 16].
Лімфоцитарно-гранулоцитарний індекс
(ІЛГ), дає можливість диференціювати ав
тоінтоксикацію, викликану порушенням
роботи імунної або ферментативної сис
теми, та інфекційну інтоксикацію, а також
виражає в числах ступінь зсуву лейкоци
тарної формули крові [10], знижувався
із зменшенням довжини світлової хвилі.
У курей 1-ї групи, яких утримували за бла
китного світла, ІЛГ виявився найменшим
та, водночас, нижчим на 32,9% (р<0,001),
43,5% (р<0,001) та 50,6% (р<0,001) порів
няно з 2-ю, 3-ю й 4-ю групами відповід
но. У курей 2-ї групи, яких утримували
за помаранчевого світла, ІЛГ був нижчим
на 15,8% (р<0,001) і 26,4% (р<0,001) по
рівняно з 3-ю та 4-ю групами відповідно.
Тоді як у курей 3-ї групи, яких утримували
за помаранчевого світла, ІЛГ був нижчим
на 12,6% (р<0,001) порівняно з 4-ю групою,
у якій курей утримували за червоного світ
ла. Зниження ІЛГ із зменшенням довжини
світлової хвилі свідчить про зсув у крові
курей лейкоцитарної формули вліво та
підтверджує наявність аутоімунної інток
сикації. Окрім того, зниження ІЛГ також
можна розглядати як порушення чинників
і механізмів імунологічної реактивності.
Одночасне підвищення ІЗЛК та зниження
ІЛГ свідчить щодо розвитку ендогенної
інтоксикації й порушення імунологічної
реактивності внаслідок автоінтоксикації
організму під час деструкції власних клі
тин [10; 17; 18].
Індекс співвідношення лейкоцитів і
ШОЕ (ІЛШОЕ), зміни якого свідчать про
наявність інтоксикації, пов’язаної з інфек
ційним (зменшення ІЛШОЕ) або аутоімунним (збільшення ІЛШОЕ) процесом
[19], підвищувався із зменшенням дов
жини хвилі світла. Найвищий ІЛШОЕ
виявлено у курей 1-ї групи, яких утри
мували за блакитного світла, — на 26,7%
(р<0,01) порівняно з 2-ю групою та на
54,7% (р<0,001) і 72,8% (р<0,001) по
рівняно з 3-ю та 4-ю групами відповідно.
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У курей 2-ї групи, яких утримували за жов
того світла, ІЛШОЕ був вищим на 22,1%
(р<0,001) і 36,4% (р<0,001) порівняно з
3-ю та 4-ю групами відповідно. Водночас,
у курей 3-ї групи, яких утримували за по
маранчевого світла, ІЛШОЕ був вищим на
11,7% (р<0,001) порівняно з 4-ю групою,
у якій курей утримували за червоного
світла. Зниження ІЛШОЕ із зменшенням
довжини хвилі світла (кольору світла)
свідчить про наявність в організмі курей
вираженої системної запальної відповіді
з високим рівнем ендогенної інтоксикації
і порушенням імунологічної реактивності,
а також підтверджує аутоімунний характер
патологічного процесу [13; 17–20].
Загальний індекс (ЗІ), який є сумою
лімфоцитарно-гранулоцитарного (ІЛГ)
та співвідношення лейкоцитів і ШОЕ
(ІЛШОЕ) індексів та дає можливість роз
різнити характер інтоксикації на ранніх
стадіях розвитку патологічного процесу,
знижувався із зменшенням довжини хвилі
світла. Найнижчий ЗІ виявлено у курей
1-ї групи, яких утримували за блакитного
світла, — на 24,3% (р<0,001) ніж у курей
2-ї групи та на 33% (р<0,001) і на 40,4%
(р<0,01) — ніж у курей 3-ї та 4-ї груп відпо
відно. У курей 2-ї групи, яких утримували
за жовтого світла, ЗІ був нижчим на 11,9%
(р<0,001) і 21,2% (р<0,001) порівняно з
3-ю та 4-ю групами відповідно. Водночас,
у курей 3-ї групи, яких утримували за
помаранчевого світла, ЗІ був нижчим на
10,6% (р<0,001) порівняно з 4-ю групою, у
якій курей утримували за червоного світ
ла. Зниження ЗІ із зменшення довжини
хвилі світла свідчить про наявність в ор
ганізмі курей інтоксикаційного процесу
[18; 21].
Індекс імунореактивності (ІІР), який
відображає стан основних клітин-проду
центів цитокінів та дисбаланс у цитокіно
вому профілі, підвищувався із зниженням
довжини хвилі світла. У курей 1-ї групи,
яких утримували за блакитного світла, ІІР
був вищим на 136,5% (р<0,001) порівняно з
2-ю групою та на 142,0% (р<0,001) і 143,8%
(р<0,001) порівняно з 3-ю та 4-ю групами
відповідно. У курей 2–4 груп, яких утриму
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вали за жовтого, помаранчевого та черво
ного світла, не виявлено статистичних змін
ІІР. Підвищення останнього під час утри
мання курей за блакитного кольору світла
свідчить про декомпенсацію в їх організмі
ендогенної інтоксикації [22; 23].
Індекс співвідношення гетерофілів і мо
ноцитів (ІСГМ), який свідчить про спів
відношення компонентів мікрофагальномакрофагальної системи, підвищувався із
зменшенням довжини хвилі світла. Найви
щий ІСГМ спостерігався у курей 1-ї гру
пи, яких утримували за блакитного світ
ла, — на 271,4% (р<0,001) порівняно з 2-ю
групою, та на 548,6% (р<0,001) і 707,9%
(р<0,001) порівняно з 3-ю й 4-ю групами
відповідно. Водночас кури 2-ї групи, яких
утримували за жовтого світла, характери
зувались вищим ІСГМ на 74,6% (р<0,001)
і 117,5% (р<0,001) порівняно з 3-ю та 4-ю
групами відповідно. У курей 3-ї групи,
яких утримували за помаранчевого світла,
ІСГМ був вищим на 24,6% (р<0,001) по
рівняно з 4-ю групою, у якій курей утри
мували за червоного світла. Підвищення
ІСГМ із зменшенням довжини хвилі світла
вказує на підвищення в організмі курей
активності гетерофілів у мікрофагальномакрофагальній системі імунної відповіді
[17; 24].
Індекс співвідношення лімфоцитів і
моноцитів (ІСЛМ) відображає взаємовід
ношення афекторної й ефекторної ланок
імунологічного процесу, підвищувався із
зменшенням довжини хвилі світла. У ку
рей 1-ї групи, яких утримували за блакит
ного світла, ІСЛМ був вищим на 140,7%
(р<0,001) порівняно з 2-ю групою, та на
146,1% (р<0,001) і 148,0% (р<0,001) по
рівняно з 3-ю й 4-ю групами відповідно.
У курей 2–4 груп, яких утримували за жов
того, помаранчевого та червоного світла,
статистичних змін ІСЛМ не виявлено. Під
вищення ІСЛМ свідчить щодо переважан
ня в організмі курей за впливу блакитного
світла ефекторної ланки неспецифічного
імунологічного процесу над афекторною
[21; 25].
Лімфоцитарний індекс (ЛІ), який відображає взаємовідношення гуморальної та
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клітинної ланок імунної системи, знижу
вався із зменшенням довжини хвилі світ
ла. У курей 1-ї групи, яких утримували за
блакитного світла, ЛІ був нижчим на 38,6%
(р<0,001) порівняно з 2-ю групою та на
58,4% (р<0,001) і 67,1% (р<0,001) порівня
но з 3-ю й 4-ю групами відповідно. У курей
2-ї групи, яких утримували за жовтого світ
ла, ЛІ був нижчим 32,2% (р<0,001) і 46,5%
(р<0,001) порівняно з 3-ю та 4-ю групами
відповідно. У курей 3-ї групи, яких утри
мували за помаранчевого світла, ЛІ був
нижчим на 21,0% (р<0,001) порівняно з
4-ю групою, в якій курей утримували за
червоного світла. Зниження ЛІ із змен
шенням довжини хвилі світла свідчить про
домінування в організмі курей активації
клітинної ланки системи імунітету, а також
вказує на активну адаптивну реакцію білої
крові та зниження неспецифічного проти
інфекційного захисту внаслідок інтокси
кації [18; 21].
Індекс співвідношення лімфоцитів
і еозинофілів (ІСЛЕ), який відображає
співвідношення процесів гіперчутливості
негайного і сповільненого типу, підвищу
вався із зменшенням довжини хвилі світ
ла. У курей 1-ї групи, яких утримували за
блакитного світла, ІСЛЕ виявився вищим
на 40,8% (р<0,001) порівняно з 2-ю групою
та на 46,1% (р<0,001) і 46,9% (р<0,001)
порівняно з 3-ю й 4-ю групами відповід
но. У курей 2–4 груп, яких утримували за
жовтого, помаранчевого та червоного світ
ла, не виявлено статистичних змін ІСЛЕ.
Підвищення останнього за використання
блакитного світла відображає переважання
в організмі курей реакцій гіперчутливості
негайного типу над реакціями уповільне
ного типу, що свідчить про наростання ав
тоінтоксикації та порушення імунологічної

реактивності у курей за зменшення довжи
ни хвилі світла [18; 26; 27].
Висновки
Зменшення довжини хвилі світла супро
воджувалось підвищенням індексу зсуву
лейкоцитів, індексу співвідношення гете
рофілів і лейкоцитів, індексу імунореактив
ності, індексу співвідношення гетерофілів
та моноцитів, індексу співвідношення лім
фоцитів та моноцитів й індексу співвідно
шення лімфоцитів і еозинофілів. Це вказує
на зсув лейкоцитарної формули вліво, пе
ревагу неспецифічних захисних клітин, що
відбувається внаслідок функціонального
підвищення проліферативної активності
кісткового мозку і виражається у збільшен
ні кількості гетерофілів, підвищенні їх ак
тивності у мікрофагально-макрофагальній
системі імунної відповіді та свідчить про
наявність в організмі курей високого рівня
ендогенної інтоксикації і порушення імуно
логічної реактивності, а також може інфор
мувати про аутоімунний характер патоло
гічного процесу. Водночас спостерігалось
зниження лімфоцитарно-гранулоцитарного
індексу, індексу співвідношення лейкоци
тів і ШОЕ, загального індексу та лімфо
цитарного індексу, що підтверджує зсув
лейкоцитарної формули вліво та свідчить
про домінування активації клітинної ланки
системи імунітету, вказує на активну адап
тивну реакцію білої крові та зниження не
специфічного протиінфекційного захисту
внаслідок інтоксикації. Одночасне підви
щення індексу зсуву лейкоцитів та знижен
ня лімфоцитарно-гранулоцитарного індексу
свідчить про розвиток ендогенної інтоксика
ції у курей і порушення у них імунологічної
реактивності внаслідок автоінтоксикації ор
ганізму під час деструкції власних клітин.
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