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ГЕМАТОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ
ТА НЕСУЧІСТЬ ПЕРЕПІЛОК ЯПОНСЬКОЇ ПОРОДИ
ЗА ВПЛИВУ КОМПЛЕКСУ АМІНОКИСЛОТ ТА ВІТАМІНУ Е
У статті відображені результати досліджень щодо застосування та впливу комплексу амінокислот та вітаміну Е на
гематологічні показники і несучість перепілок. Неповноцінний рівень забезпеченості амінокислотами та вітаміном Е
організму птиці призводить до порушень процесів кровотворення, обміну речовин, сповільнення росту птиці та зниження яєчної продуктивності. Оскільки зміни в системі крові є об’єктивними показниками, які характеризують фізіологічний стан організму тварин, тому нами було досліджено кров перепілок та встановлено, що додавання комплексу
амінокислот та вітаміну Е до основного раціону справляє позитивний вплив на окремі гематологічні показники. Також
доведено, що додавання лізину, метіоніну, треоніну та вітаміну Е до основного раціону сприяє підвищенню яєчної
продуктивності птиці.
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Постановка проблеми. На сьогодні, розвиток нетрадиційної для нашої країни галузі, а саме
перепелівництва, є одним з шляхів забезпечення населення якісними продуктами харчування і
підвищення економічної ефективності птахівництва [1, 2]. Цьому сприяють біологічні особливості перепелів, серед яких одні з головних – швидкість росту, висока яєчна продуктивність, добрі
смакові, харчові та лікувальні якості яєць і м’яса птиці [3, 4]. Відомо, що продуктивність птиці
значною мірою залежить від кількості протеїну та незамінних амінокислот в раціонах. Тож у разі
зменшення вмісту таких амінокислот як лізин, метіонін та треонін у кормах перепелів встановлено зниження їх продуктивності та сповільнення росту молодняку [5, 6]. Недостатній вміст вітамінів, зокрема токоферолу, в раціоні птиці також призводить до зниження яєчної продуктивності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В годівлі перепелів амінокислоти займають
важливе місце, оскільки кожна із незамінних амінокислот в організмі виконує р яд важливих
функцій [7]. Відомо, що в кормах перепелів здебільшого не вистачає таких незамінних аміно кислот як лізин, метіонін та треонін [8]. Зокрема лізин впливає на стан нервової системи, син тез гемоглобіну крові, тканинний обмін калію, бере участь у транспортуванні речовин через
клітинну мембрану [9]. Метіонін – незамінна амінокислота, яка бере участь у синтезі білків,
процесах синтезу вітамінів, гормонів та ферментів. Він попереджує надлишкове окиснення
білкових речовин, жирове переродження печінки та пов'язаний з кровотворною діяльністю
організму [10, 11]. Разом з треоніном метіонін бере участь в обміні жирів, що позитивно
впливає на функціонування печінки. Треонін також позитивно впливає на імунну систему
птиці [12, 13].
Вітаміну Е відведена важлива роль у регуляції обмінних процесів в організмі сільськогосподарської птиці та окиснювально-відновних реакціях, тому що він є важливим природним антиоксидантом. Забезпеченість птиці різними вітамінами, в тому числі й токоферолом, дозволяє підтримати
високу продуктивність і відтворні якості протягом всього продуктивного періоду [14, 15].
Метою роботи було дослідження впливу різних доз амінокислот – лізину, метіоніну, треоніну
та вітаміну Е на гематологічні показники і продуктивність перепілок.
Матеріал і методика досліджень. Дослід проводили в умовах віварію Білоцерківського НАУ
на перепілках японської породи. Методом аналогів відібрано 100 перепілок віком 45 діб, з яких
було сформовано 4 групи по 25 у кожній. Перша група була контрольною, а 2, 3 та 4 – дослідними. Птиця контрольної групи упродовж досліду отримувала основний раціон, збалансований за
нормами годівлі, а перепілкам дослідних груп до раціону додавали лізин, метіонін, треонін і вітамін Е в різних дозах. Схема досліду представлена в таблиці 1.
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Таблиця 1 – Схема досліду

DL-метіонін
L-лізин
L-треонін
Вітамін Е

1 група
контрольна
ОР
ОР
ОР
ОР

2 група
дослідна
ОР+0,3%
ОР+0,45%
ОР+0,4%
25 мг/кг

3 група
дослідна
ОР+0,1%
ОР+0,2%
ОР+0,24%
25 мг/кг

4 група
дослідна
ОР+0,5%
ОР+0,5%
ОР+0,5%
50 мг/кг

Примітка. ОР – основний раціон.

Матеріалом для дослідження була кров перепілок японської породи. Гематологічні дослідження проводили в науково-дослідній лабораторії кафедри нормальної та патологічної фізіології тварин Білоцерківського НАУ.
Забір крові та лабораторні дослідження здійснювали відповідно до загальноприйнятих правил
і методів [16, 17]. Несучість визначали шляхом обліку знесених яєць по групах за період експерименту.
Результати дослідження та їх обговорення. Зміни в системі крові є об’єктивними показниками, які характеризують фізіологічний стан організму тварин. Результати підрахунку кількості
еритроцитів, лейкоцитів та тромбоцитів представлені в таблиці 2.
Аналізуючи результати морфологічного дослідження крові необхідно відмітити, що кількість
еритроцитів, лейкоцитів та тромбоцитів у контрольній та дослідних групах до згодовування перепілкам лізину, метіоніну, треоніну та вітаміну Е була майже однаковою. Але впродовж досліду кількість
еритроцитів у крові перепілок дещо змінилася. Так, відмічено, що через 15 діб згодовування комолексу амінокислот в поєднанні з вітаміном Е їхня кількість мала тенденцію до збільшення, але не суттєво. Встановлено, що на 30- та 45-ту добу досліду кількість еритроцитів перепілок 2-ї групи вірогідно
збільшилась – на 9,87 % (р<0,05) та 11,3 % (р<0,05) відповідно порівняно з контролем.
Характеризуючи загальну кількість лейкоцитів та тромбоцитів в крові перепілок можна відмітити, що згодовування лізину, метіоніну, треоніну та вітаміну Е на ці показники суттєвого
впливу не мало.
За період проведеного дослідження нами встановлено, що з віком у дослідних перепілок всіх
груп несучість зростає, але за додавання до основного раціону комплексу амінокислот і вітаміну
Е в різних дозах, несучість змінювалась по-різному.
Результати дослідження несучості перепілок представлені в таблиці 3.
Таблиця 2 – Морфологічні показники крові перепілок (M±m, n=4)
Група
Показник

1
контрольна

2
дослідна
Переддослідний період
Еритроцити, Т/л
3,06±0,07
2,98±0,04
Лейкоцити, Г/л
16,3±0,11
16,42±0,09
Тромбоцити, Г/л
79,2±4,4
81,3±3,8
15-та доба експерименту
Еритроцити, Т/л
3,13±0,04
3,08±0,02
Лейкоцити, Г/л
16,61±0,12
16,73±0,14
Тромбоцити, Г/л
82,3±5,2
80,8±4,1
30-та доба експерименту
Еритроцити, Т/л
3,04±0,13
3,34±0,06
Лейкоцити, Г/л
16,43±0,09
16,81±0,16
Тромбоцити, Г/л
84,5±6,2
82,6±5,8
45-та доба експерименту
Еритроцити, Т/л
3,1±0,11
3,45±0,13
Лейкоцити, Г/л
17,04±0,19
16,79±0,09
Тромбоцити, Г/л
84,9±6,1
83,2±5,3
Примітка. *– р<0,05; **р<0,01; ***р<0,001 – порівняно з контролем.
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3
дослідна

4
дослідна

3,02±0,05
15,98±0,21
77,6±3,3

3,11±0,03
15,16±0,18
80,5±4,9

3,10±0,05
16,24±0,08
78,3±3,9

3,16±0,06
15,37±0,11***
81,3±5,1

3,06±0,09
16,17±0,18
80,1±5,4

3,1±0,11
15,42±0,23**
83,2±7,2

3,2±0,09
16,33±0,22*
82,8±6,8

3,3±0,12
15,51±0,17
84,9±5,9
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Таблиця 3 – Яєчна продуктивність перепілок, (M±m, n=25)
Час проведення
досліду
15-та доба
30-та доба
45-та доба
У середньому за період досліду

1 група
контрольна, шт.

2 група
дослідна, шт.

3 група
дослідна, шт.

4 група
дослідна, шт.

14,8±0,29
14,9±0,31
15,1±0,21
14,9±0,33

16,8±0,56*
16,9±0,54**
17,1±0,36***
16,9±0,54**

15,42±0,43
15,7±0,48
16,2±0,31**
15,7±0,32

14,9±0,54
15,0±0,49
15,2±0,41
15,0±0,24

Примітка. *р<0,05; **р<0,01; ***р<0,001 – порівняно з контролем.

За результатами проведеного нами досліду встановлено, що найбільша несучість була у птиці
2-ї дослідної групи. Продуктивність цієї групи була більшою, порівняно з птицею контрольної
групи, на 13,4 % (р<0,001). Також спостерігалась тенденція до збільшення несучості птиці 3-ї
групи, де порівняно з яєчною продуктивністю перепілок контрольної групи, вона була більшою
на 5,37 % (р<0,01), а зміни несучості перепелів 4-ї дослідної групи були несуттєвими.
Висновки та перспективи подальших досліджень. 1. Проведені дослідження свідчать про
те, що додавання перепілкам до раціону комплексу амінокислот в поєднанні з вітаміном Е, сприяло збільшенню їх яєчної продуктивності в межах 5,37–13,4 %.
2. Додавання до комбікорму комплексу амінокислот з вітаміном Е перепілкам справляє позитивний вплив на морфологічні показники крові, зокрема кількість еритроцитів, а кількісні показники лейкоцитів і тромбоцитів залишились незмінними.
Вважаємо, що перспективою подальших досліджень є вивчення впливу комплексу амінокислот і вітаміну Е на процеси обміну речовин у перепелів за їх вирощування.
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Гематологические показатели крови и яйценоскость перепёлок японской породы под влиянием комплекса
аминокислот и витамина Е
Н.П. Нищеменко, Л.С. Стовбецкая, О.А. Порошинская, А.А. Емельяненко
В статье отображены результаты исследования применения и действия комплекса аминокислот и витамина Е на гематологические показатели и яйценоскость перепёлок. Неполноценный уровень обеспеченности аминокислотами и витамином Е
организма птицы приводит к нарушениям процессов кровообразования, обмена веществ, замедляется рост птицы и снижается яичная продуктивность. Так как изменения в системе крови есть обьективным показателем, который характеризует физиологическое состояние организма животных, то нами были изучены морфологические показатели крови перепёлок и установлено, что добавление комплекса аминокислот и витамина Е к основному рациону имеет позитивное влияние на отдельные
гематологические показатели. Также доказано, что добавление лизина, метионина, треонина и витамина Е к основному рациону способствует повышению яичной продуктивности птицы.
Ключевые слова: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, перепёлки, яйценоскость, лизин, метионин, треонин, витамин Е.
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