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ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ПЕЧІНКИ У КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ  
ЗА ВИКОРИСТАННЯ ПРЕПАРАТУ ДЕКАВІТ 

У статті наведено результати досліджень щодо впливу препарату Декавіт на функціональний стан печінки у ку-

рчат-бройлерів в умовах науково-виробничого апробування у ННДЦ Білоцерківського національного аграрного 

університету. Результати досліджень показали, що використання препарату Декавіт у рекомендованих дозах 1 і  

2 мл/л води істотно не вплинуло на показники білкового обміну, за винятком концентрації сечової кислоти, що мала 

тенденцію до зменшення (–18,9 %) у групі птиці, яка отримувала 2 мл препарату. Також за дози 2 мл/л води частко-

во відновилися цитозольна і мітохондріальна структури гепатоцитів, на що вказує зменшення активності АсАТ на 

15,5 % (3,04±0,15 ммоль/(год•л). 
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Постановка проблеми. 2014 року основними тенденціями ринку м’яса стало зростання його 

виробництва, підвищення цін та значне скорочення імпорту. За дев’ять місяців всіма категоріями 

господарств було вироблено 1,66 млн т м’яса в забійній масі. Експорт м’яса за 9 міс. 2014 року 

зріс на 20 % і склав 114 тис. т. Найбільшу частку в структурі експорту займало м’ясо птиці –  

86 % [1]. Станом на 1 жовтня 2014 р. в Україні налічувалось 246 млн голів птиці всіх видів. 

Виробництво м’яса птиці в Україні за підсумками дев’яти місяців 2014 р. склало 850 тис. т, тобто 

зросло на 8 % порівняно з 2013 р. [2, 3]. Незважаючи на позитивні показники, проблема 

отримання якісної продукції галузі птахівництва залишається однією з найбільш актуальних.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Часто виникнення хвороб тварин спричинено ме-

таболічною патологією [4, 5]. Із внутрішніх хвороб у курчат-бройлерів найбільш поширеними є: 

гепатодистрофія, А-, D- і Е-гіповітамінози (субклінічний перебіг), нестача Мангану та холіну [6, 7]. 

Оскільки в організмі птиці всі види обміну речовин тісно пов’язані між собою, патологія одного 

або декількох з них спричиняє більш складні з тяжким перебігом захворювання [8]. Одночасно у 

птиці високопродуктивних кросів можуть виникати А-, D- і Е-гіповітамінози, пероз та В1-

гіповітаміноз, жирова дистрофія печінки і сечокислий діатез, нефрит та остеодистрофія, гепато-

дистрофія і остеопороз [9–13]. 

На великих промислових комплексах та в умовах приватних фермерських господарств, виник-

нення внутрішніх хвороб метаболічної етіології прямо пов’язано з якістю та режимом годівлі 

птиці [14–16]. Тому використання для годівлі птиці різноманітних сорбентів, пре- та пробіотиків, 

біогенних стимуляторів росту стало невід’ємною складовою рецептур комбікормів [17–19]. Про-

те навіть такі заходи не убезпечують птицю від метаболічних хвороб. Хвороби, спричинені по-

рушенням обміну речовин, реєструються у птиці високопродуктивних кросів. Для профілактики 

та лікування птиці з патологією обміну речовин використовують вітамінні, гепатопротекторні, 

антистресові та інші препарати [20–26]. 

Мета досліджень – вивчити вплив ветеринарного препарату Декавіт (розчин для перорально-

го застосування, виробництва ООО «Ветсинез», м. Харків) на функціональний стан печінки у  

курчат-бройлерів. 

Матеріал та методи досліджень. Дослідження проводили у 2014 році у Науково-дослідному 

інституті внутрішніх хвороб тварин та навчально-науково-дослідному центрі Білоцерківського 

національного аграрного університету. 

Матеріалом для дослідження слугували 90 курчат-бройлерів кросу Cobb-500, розділених на 

три групи (контрольна і дві дослідні) по 30 у кожній. Поголів’ю 1 та 2 дослідних груп дворазово 

на 8–14 і 25–31 добу випоювали препарат Декавіт у дозах 1 та 2 мл/л води відповідно. 1 мл пре-

парату Декавіт містить діючі речовини: вітаміни А (ретинолу ацетат) – 10000 МО; D3 (холекаль-

циферол) – 1000 МО; Е (α-токоферолу ацетат) – 15 мг; К3 (менадіон) – 2 мг; В1 (тіаміну гідрохло-
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рид) – 2 мг; В3 (пантотенат кальцію) – 8 мг; В6 (піридоксину гідрохлорид) – 2 мг; В12 

(ціанокобаламін) – 30 мкг; С (аскорбінова кислота) – 20 мг; L-лізин – 2,5 мг. 

Курчатам усіх груп згодовували комбікорм, передбачений технологічною картою для 

використання кросу птиці, який включав стартерний (1–14 дні), ростовий (15–28) та відгодівельний 

пе-ріоди (29–42 дні). Поголів’ю 1 та 2 дослідних груп дворазово на 8–14 і 25–31 добу випоювали 

препарат Декавіт у дозах 1 та 2 мл/л води відповідно (табл. 1). 
 

Таблиця 1 – Схема досліду з використанням препарату Декавіт 

Група птиці 
Вік курчат, діб 

8–14 25–31 

Контрольна Основний раціон Основний раціон 

1 дослідна Основний раціон + 1 мл Декавіту Основний раціон + 1 мл Декавіту 

2 дослідна Основний раціон + 2 мл Декавіту Основний раціон + 2 мл Декавіту 

 

Білоксинтезувальну функцію печінки вивчали за визначенням у сироватці крові вмісту 

загального білка – біуретовою реакцією та альбумінів – з бромкрезоловим зеленим. Стан клітин 

печінки оцінювали за активністю індикаторних ферментів у сироватці крові – аспарагінової та 

аланінової амінотрансфераз за методом Райтмана і Френкеля, функціональний стан нирок – за 

вмістом у сироватці крові сечової кислоти (методом Фоліна) [27]. 

Результати досліджень та їх обговорення. За біохімічного дослідження сироватки крові 

клінічно обстеженого поголів’я курчат-бройлерів 16-добового віку контрольної, першої та другої 

дослідних груп встановлено, що вміст загального білка складав 29,9±0,8; 31,2±1,20 та 31,8±1,11 г/л 

відповідно. Частка альбумінів у другій дослідній групі була найвищою – 16,6±0,46 г/л (Lim 14,8–

18,6) – вона становила 52,2 %, проте не мала вірогідної різниці з показником групи контролю 

15,0±0,71 г/л. Концентрація сечової кислоти у сироватці крові курчат 2 дослідної групи 

коливалася в межах 0,18–0,31 ммоль/л (0,25±0,02; табл. 2) і мала тенденцію до зниження. 

Функціональний стан печінки вивчали за активністю індикаторних ферментів, яка у дослідних 

групах мала незначні коливання і вірогодно не змінювалася порівняно з показниками групи 

контролю 16-добових курчат. 
 

Таблиця 2 – Показники функціонального стану печінки у курчат-бройлерів 16-добового віку 

Показник 
 

Група 
Заг. білок, 

г/л 

Альбуміни, 

г/л 

Сечова кислота, 

ммоль/л 

АсАТ, 

ммоль/год•л 

АлАТ, 

ммоль/год•л 

Контроль 
Lim 26,5–33,8 12,1–18,4 0,21–0,41 2,35–3,45 0,51–0,86 

M±m 29,5±0,80 15,0±0,71 0,32±0,03 3,07±0,13 0,72±0,04 

1 дослідна 
Lim 26,2–35,4 12,8–18,5 0,18–0,38 2,84–3,74 0,48–0,97 

M±m 31,2±1,20 15,8±0,80 0,28±0,03 3,21±0,10 0,71±0,06 

2 дослідна 
Lim 28,5–36,7 14,8–18,6 0,18–0,31 2,47–3,25 0,34–0,87 

M±m 31,8±1,11 16,6±0,46 0,25±0,02 2,95±0,09 0,64±0,07 

 

Таким чином, використання препарату Декавіт у дозах 1 і 2 мл/л води курчатам-бройлерам на 8–16 

добу експерименту істотно не вплинуло на гомеостаз білка та функціональний стан печінки. 

Для контролю профілактичної ефективності препарату Декавіт проведено клінічне 

дослідження птиці та аналіз біохімічних показників сироватки крові курчат-бройлерів після 

другого його застосування (25–31 доба). 

Біохімічним дослідженням сироватки крові бройлерів 33-добового віку встановили, що 

концентрація загального білка у птиці контрольної та дослідної груп вірогідно не змінювалась і 

складала 33,1±1,69; 31,1±1,10 та 28,6±1,16 г/л відповідно (табл. 3). Вміст альбумінів також 

вірогідно не відрізнявся: 15,0±0,95 та 14,1±0,36 порівняно з 15,7±0,87 г/л у контролі. Частка 

альбумінів, порівняно з попереднім показником, мала тенденцію до зменшення і складала у 

бройлерів контрольної групи – 47,4, дослідних – відповідно 48,2 і 49,3 %. 

Позитивні зміни у птиці другої дослідної групи встановлені за рівнем основного продукту 

залишкового азоту. Вміст сечової кислоти мав тенденцію до зменшення (–18,9 %), порівняно з 

контрольною групою, і становив 0,30±0,03 ммоль/л (Lim 0,17–0,36), що свідчить про часткове 

відновлення епітелію ниркових канальців під впливом вітаміну А і покращення виведення 

кінцевих продуктів обміну нуклеїнових кислот нирками. 
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Таблиця 3 – Показники функціонального стану печінки у курчат-бройлерів 33-добового віку 

Показник 
 

Група 
Заг. білок, г/л Альбуміни, г/л 

Сечова кислота,  

ммоль/л 

АсАТ,  

ммоль/год•л 

АлАТ,  

ммоль/год•л 

Контроль 
Lim 25,7–39,4 12,5–19,2 0,24–0,56 2,98–3,94 0,18–0,65 

M±m 33,1±1,69 15,7±0,87 0,37±0,04 3,55±0,13 0,38±0,06 

1 дослідна 
Lim 28,5–37,8 11,4–18,5 0,21–0,40 2,63–3,68 0,24–0,77 

M±m 31,1±1,10 15,0±0,95 0,32±0,02 3,17±0,12 0,51±0,07 

2 дослідна 
Lim 24,5–33,4 12,7–15,7 0,17–0,36 2,18–3,64 0,36–0,86 

M±m 28,6±1,16 14,1±0,36  0,30±0,03  3,04±0,15* 0,54±0,06 
 

        Примітка. *– р<0,05 порівняно з показником контрольної групи. 

 

Зниження вмісту сечової кислоти пояснюється також комплексним впливом вітамінів В3 

(інтенсифікація функціонування циклу трикарбонових кислот, синтезу ацетилхоліну, стероїдних 

гормонів, жовчних кислот, синтезу та окиснення жирних кислот і фосфоліпідів), В6 (стимуляція 

синтезу триптофану, метіоніну, цистину, глутамінової кислоти) та В12 (відновлення обміну пуринів і 

піримідинів, глутатіону, коензиму А, гомоцистину, біосинтезу та використання амінокислот). 

Про позитивний вплив компонентів препарату, зокрема ціанокобаламіну та вітаміну Е, на 

обмін речовин і функціональний стан печінки курчат-бройлерів 33-добового віку вказує 

зменшення (– 15,3 %; р<0,05) активності АсАТ у птиці другої дослідної групи до 3,04±0,15 

ммоль/(год•л), порівняно з 3,55±0,13 ммоль/(год•л) у групі контролю. Вірогідної різниці між 

показниками активності АлАТ у курчат контрольної та дослідних груп не відмічено. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. 1. За використання препарату Декавіт у 

рекомендованих дозах 1 та 2 мл/л води вірогідних змін показників загального білка і альбумінів 

не відмічено, але концентрація сечової кислоти мала тенденцію до зменшення (–18,9 %) у групі 

птиці, яка отримувала 2 мл препарату, що є показником більш інтенсивного виведення кінцевих 

продуктів обміну нуклеопротеїнів. 

2. Використання препарату Декавіт у дозі 2 мл/л води частково відновлює цитозольну і 

мітохондріальну структури гепатоцитів, на що вказує зменшення активності АсАТ на 15,5 % 

(3,04±0,15 ммоль/(год•л) (р<0,05) у курчат-бройлерів другої дослідної групи. 

Перспективою подальших досліджень є вивчення впливу препарату Декавіт у схемах 

комплексного лікування та профілактики хвороб печінки у курчат-бройлерів. 
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Функциональное состояние печени у цыплят-бройлеров при использовании препарата Декавит 

А.Ю. Мельник 

В статье приведены результаты исследований по воздействию препарата Декавит на функциональное состояние 

печени у цыплят-бройлеров в условиях научно-производственного апробирования в ННИЦ Белоцерковского национа-

льного аграрного университета. Результаты исследований показали, что использование препарата Декавит в рекомен-

дованных дозах 1 и 2 мл/л воды существенным образом не повлияло на показатели белкового обмена, за исключением 

концентрации мочевой кислоты, которая имела тенденцию к уменьшению (–18,9 %) в группе птицы, получающей 2 мл 

препарата. Также в дозе 2 мл/л воды частично восстановились цитоплазматическая и митохондриальная структуры 

гепатоцитов, на что указывает уменьшение активности АсАТ на 15,5 % (3,04±0,15 ммоль / (ч•л). 

Ключевые слова: печень, общий белок, альбумины, мочевая кислота, АсАТ, АлАТ, цыплята-бройлеры, Декавит. 
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