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У статті представлено результати досліджень морфологічних та біохі-
мічних показників крові курчат-бройлерів КОББ-500, хворих на орнітобак-
теріоз, яких не лікували, та хворої птиці, для лікування якої застосовували 
препарати Польодоксин (діюча речовина – доксицикліну гіклат) та Тилмокс 
25 % (діюча речовина – тилмікозину фосфат). Дослідженнями встановлено, 
що орнітобактеріоз курчат-бройлерів характеризується еритроцитопенією, 
гіпогемоглобінемією та зменшенням показника гематокриту. У птиці дослід-
них груп, яким відповідно до схеми лікування застосовували польдоксин та 
тилмокс 25 %, кількість еритроцитів, вміст гемоглобіну в крові та показник 
гематокриту на 216 год досліду були більшими ніж у контролі: кількість ери-
троцитів – на 19 та 36 % відповідно; вміст гемоглобіну – на 17 % у птиці обох 
дослідних груп; показник гематокриту – на 19 та 23 % відповідно (р≤0,05).

У складі білків сироватки крові хворих на орнітобактеріоз курчат-брой-
лерів контрольної групи було встановлено диспротеїнемію, за якої на 216 год 
досліду спостерігали зменшення вмісту протеїну загального та альбумінів 
на 12 та 34 % відповідно. Одночасно спостерігали збільшення вмісту гло-
булінів на 32 %. Уміст протеїну загального та альбумінів у сироватці крові 
птиці 2 та 3 дослідних груп збільшувався і на 216 год перевищував показник 
контролю  на 24 та 33 % (р≤0,05) відповідно, альбумінів – на 56 % у пти-
ці обох дослідних груп. Уміст глобулінів у сироватці крові птиці дослідних 
груп за період від 24 до 216 год досліду був у межах 10,72–11,98 г/л, тоді як у 
контролі – 11,32–15,21 г/л. У сироватці крові курчат-бройлерів контрольної 
групи за період з 24 до 216 год зростала активність аланінової амінотранс-
ферази на 14 %, тоді як у сироватці крові птиці дослідних груп, яким засто-
совували польодоксин та тилмокс 25 % її активність знижувалася, і на 96, 
120 та 216 год була вірогідно меншою, ніж у контролі. За орнітобактеріозу 
курчат-бройлерів контрольної групи спостерігали гіпокальціємію, тоді як у 
сироватці крові птиці 2 та 3 дослідних груп, яким застосовували лікуван-
ня, вміст кальцію загального у період з 24 до 216 год був вірогідно вищим, 
ніж у контролі. У птиці контрольної та 2-ї дослідної груп (застосовували по- 
льодоксин) спостерігали гіпофосфатемію, а вміст фосфору неорганічного у 
їх сироватці крові на 216 год був меншим ніж у птиці 3-ї дослідної групи 
(застосовували тилмокс 25 %) на 43 та 23 % відповідно.   
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O. Rhinotracheale, антибіотики, біодоступність.

УДК 636.52/.58.053.09:616.9:612.12

Морфологічні і біохімічні показники крові  
курчат-бройлерів, хворих на орнітобактеріоз,  
та за застосування польодоксину і тилмоксу 25 % 

Тишківська А.М.1 , Духницький В.Б.1 , Тишківський М.Я.2

1 Національний університет біоресурсів і природокористування України 
2 Білоцерківський національний аграрний університет 

 Тишківська А.М. annatyshkivska@gmail.com 

Постановка проблеми та аналіз остан-
ніх досліджень. Для лікування птиці, хворої 
на орнітобактеріоз, використовують антибіо-
тики з попередньо встановленою чутливістю 
до них виділеного збудника. За вибору анти-
бактеріального засобу необхідно враховувати 

місце локалізації збудника та біодоступність 
препарату. О. rhinotracheale уражує, насампе-
ред, органи дихання, а захворювання має пе-
ребіг в асоціації з іншими збудниками, часто 
ускладняється супутньою патологією. Тому лі-
карі ветеринарної медицини надають перевагу 
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антибіотикам широкого спектру дії з високою 
біодоступністю [1, 2].

У лабораторних умовах щодо орнітобакте-
рій ефективними є низка антибіотиків, однак у 
виробничих умовах результати неоднозначні. 
Причину вбачають у тому, що збудник орніто-
бактеріозу  поширений в асоціації з іншими па-
тогенами та наявна значна кількість серотипів 
орнітобактерій, чутливість яких до хіміотера-
певтичних засобів швидко змінюється [12, 13].

Орнітобактерії найбільш чутливі до тетра-
циклінів, макролідів, флуорфеніколу, напівсин-
тетичних пеніцилінів, у країнах Європи для 
захисту від орнітобактеріозу найбільш рекомен-
дованими є тетрацикліни та макроліти [3, 7, 8]. 

Відомо, що дія антибіотиків проявляється 
не лише на збудника захворювання, але й на 
організм тварини [17, 18, 19]. Попередніми  
дослідженнями з’ясовано вплив польодоксину 
(діюча речовина (д. р.) доксицикліну гіклат) і 
тилмоксу 25 % (д. р. тилмікозину фосфат) на 
організм здорових курчат-бройлерів. Вста-
новлено еритроцитоз, а кількість еритроцитів 
у крові курчат-бройлерів залежно від періоду 
досліджень збільшувалась під впливом докси-
цикліну на 4–59 %, тилмікозину – на 8–46 % 
(р ≤ 0,05); вміст гемоглобіну зменшувався на 
11 та 10 % (р≤0,05) відповідно, а зменшення  
вмісту гемоглобіну в 1 еритроциті та середньо-
го об’єму еритроцитів засвідчували про розви-
ток мікроцитарної гіпохромної анемії [15, 16]. 
Зміни біохімічних показників сироватки крові 
курчат-бройлерів під впливом  польодоксину 
та тилмоксу 25 % характеризувалися гіпопро-
теїнемією, яка розвивалася через зменшення 
вмісту альбумінів на 10–53 %  (р≤0,05); збіль-
шенням вмісту сечової кислоти під впливом 
обох препаратів на 21 % та креатиніну на 15 
і 14 % відповідно; зменшенням вмісту фосфо-
ру неорганічного на 10–19 % за застосування 
доксицикліну [4, 5, 6].

Метою роботи було дослідити деякі мор-
фологічні та біохімічні показники крові і си-
роватки крові курчат-бройлерів, хворих на 
орнітобактеріоз без лікування, а також за за-
стосування доксицикліну гіклату у формі пре-
парату Польодоксин та тилмікозину фосфату у 
формі препарату Тилмокс 25 %.

Матеріал і методи дослідження. Загалом 
етапи досліджень виконано згідно із «Євро-
пейською конвенцією про захист хребетних 
тварин, що використовуються для дослідних та 
інших наукових цілей» (Страсбург, 1986) та за-
тверджені комісією з біоетики (Протокол № 10 
від 28 січня 2021 року). Дослідження проводи-
ли у 2019–2020 рр., на базі Експертного центру 
діагностики та лабораторного супроводу «Біо-

лайтс» (смт Баришівка), акредитованого відпо-
відно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 за 
№ 201864 та на базі птахівничого господарства 
Івано-Франківської області. Статистику для 
аналізу експериментальних даних проведено 
звичайними методами варіаційної статисти-
ки та за допомогою комп’ютерної програми 
Microsoft Excel 2019. Статистичну обробку 
проводили методом багаторазового порівнян-
ня дисперсій за допомогою розподілу Фішера 
(ANOVA). Результати статистично оброблені 
за допомогою Statistica 13.3 Значущість отри-
маних даних оцінювали за допомогою багато-
разового тесту Дункана (значення p≥ 0,05).

У курчат-бройлерів кросу КОББ-500, із 
вираженими симптомами ураження органів 
дихання, методами лабораторних досліджень 
було діагностовано орнітобактеріоз. Для ви-
явлення збудників пневмонії та аеросакуліту 
від забитої у стані легкого ефірного наркозу 
птиці, відібрано змиви зі слизової оболонки 
трахеї за допомогою стерильного аплікатора 
SWEB торгової марки Biomerieux. Відібраний 
матеріал із слизової оболонки трахеї розсівали 
прямим посівом на кров’яний агар. Культиву-
вання здійснено у мікроаерофільних умовах за 
температури 37 °С, упродовж 48 годин. Після 
культивування, встановлено ріст дрібних мато-
вих колоній сірого кольору.

Дводобову культуру ідентифікувано за до-
помогою методу Maldi Tof мас-спектометрії 
прямим нанесенням. Основний розчинник 
(OS) готували з 475 мкл ультрачистої деіонізо-
ваної води, 500 мкл ацетонітрилу (ACN) та 25 
мкл 100 % трифтороцтової кислоти (TFA). Для 
підготовки матриці у пробірку із α-ціано-4-гід-
роксикоричневою кислотою (HCCA) внесено 
250 мкл основного розчину (OS). Суміш ре-
тельно перемішено на вортексі впродовж 5 хв 
до повного розчинення. Для контролю відпо-
відності та інтенсивності піків було проведено 
калібрування приладу бактеріальним тестовим 
стандартом 100 % концентрації (BTS) Bruker 
(кат. № 255343). Невелику кількість бактері-
альної культури нанесено тонким шаром на по-
верхню точки-мішені стріпа. Після висихання 
точку накривали 1 мкл розчину матриці HCCA, 
а через годину після її повного висихання про-
водено детекцію. Мас-спектри  отримано за 
допомогою Maldi Tof в масовому діапазоні 
m/z від 3000 до 20000. Для збору спектрів і 
виявлення піків та проведення їх аналізу ви-
користано програмне забезпечення SCiLS Lab 
(налаштування та рекомендації від виробника 
для стандартного застосування). Чутливість до 
антибіотиків виділеної культури мікроорганіз-
мів проводено за допомогою диско-дифузійно-
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го методу. Із чистої добової культури готували 
суспензію в стерильному ізотонічному розчині 
натрію хлориду за шкалою каламутності 0,5 (за 
МакФарлендом). Суспензією засівали середо-
вище Мюллера-Хінтона (Mueller Hinton blood 
agar Biomerieux) та розкладали на поверхні 
диски з  антибіотиками. Культивування куль-
тури виділених мікроорганізмів здійснювали у 
чашках Петрі за температури 37 °С упродовж 
24 годин. Після культивування проводили ви-
мірювання зон затримки росту, відповідно 
до CLSI: M31-A3 та Quality control limits for 
antibiotics based on results using Muller Hinton 
blood agar Biomerieux.

Після встановлення діагнозу на орнітобак-
теріоз, було сформовано три групи птиці, по 20 
курчат-бройлерів у кожній.

Курчатам другої дослідної групи застосо-
вували розчин препарату Польодоксин вироб-
ництва INVESSA (д. р. – доксицикліну гіклат), 
який у кількості 1 мл змішували з 1 л питної 
води. Птиця третьої дослідної групи отриму-
вала розчин препарату Тилмокс 25 % вироб-
ництва AVICO (д. р. – тилмікозину фосфат), 
який у кількості 0,3 мл змішували з 1 л питної 
води. Розчини препаратів курчатам-бройлерам 
дослідних груп випоювали впродовж 4 діб. 
Курчата першої групи були контрольними та 
лікування не отримували. Для годівлі птиці ви-
користовували повнораціонний комбікорм ТМ 
виробництва «Плахтянські корми». 

Перед початком досліду, та щодня протягом 
періоду випоювання препаратів, а також через 
1 та 5 діб після останнього їх застосування, від 
трьох курчат кожної групи відбирали кров з  
підкрилової вени, яку стабілізували антикоагу-
лянтом трилоном Б. Загальну кількість клітин 
(еритроцитів, лейкоцитів) підраховували в лі-
чильній камері з сіткою Горяєва.

Уміст гемоглобіну визначали колориме-
трично гемоглобінціанідним методом, по-
казник гематокриту – центрифужним мікро-
методом, середній об’єм еритроцита (mean 
corpuscular volume, MCV) вираховували ді-
ленням показника гематокриту на кількість 
еритроцитів, середній вміст гемоглобіну в ери-
троциті (mean corpuscular hemoglobin, МСН) 
– за формулою: Hb (г/л): RBC. Для отриман-
ня сироватки кров відстоювали у термостаті 
протягом 4–6 годин, після відділення згустка 
центрифугували у мікроцентрифузі  впродовж 
20 хв за 3000 об/хв. У сироватці крові визна-
чали уміст протеїну загального – біуретовим 
методом, уміст альбумінів – колориметрич-
ним методом з бромкрезоловим зеленим; уміст 
глобулінів – гемоглобінціанідним методом; рі-
вень креатиніну – кінетичним методом; уміст 

сечової кислоти – з фосфорно-вольфрамовим 
реагентом; рівень кальцію загального – арсе-
назним методом; уміст фосфору неорганічного 
– УФ детекцією фосфомолібдатного комплексу, 
згідно з доданим описом; активність трансамі-
наз – аспартатамінотрансферази та аланінамі-
нотрансферази – кінетичним методом [21].

Визначення біохімічних показників сиро-
ватки крові проводили за допомогою готових 
тест-наборів торгової марки «Філісіт-діагнос-
тика», використовуючи описані методики. 
Оптичну щільність вимірювали на спектрофо-
тометрі Agilent Technologies Cary 60 UV-Vis.  

Результати досліджень. За клінічного 
огляду хворих курчат-бройлерів відмічали 
загальне пригнічення, скуйовдженість опере-
ння, апатію та відмову від корму. В окремих 
особин спостерігали витьоки з носа та набряк 
слизової оболонки носової порожнини. Бакте-
ріологічними дослідженнями з ідентифікацією 
Maldi Tof мас-спектрометрії ідентифіковано 
виділену культуру мікроорганізмів із трахеї як 
Ornithobacterium rhinotracheale. Результати до-
слідження, наведені на рисунку 1, є оригіналь-
ними протоколами, які автоматично форму-
ються програмним забезпеченням SCiLS Lab.

За результатами постановки реакції чут-
ливості до антибіотиків встановлено, що 
культура орнітобактерій чутлива до доксици-
кліну, тилмікозину, рифампіцину, цефазоліну, 
амоксиклаву та бензилпеніциліну; помірно 
чутлива до енрофлоксацину, а резистентна до 
гентаміцину та окситетрацикліну (табл. 1).

Кількість еритроцитів у крові курчат-брой-
лерів 2- та 3-ї дослідних груп через 24 год від 
початку застосування польодоксину та тил-
моксу 25 % була більшою від показника у пти-
ці контрольної групи на 4 та 6 % відповідно 
(табл. 2). Через 48 та 72 год спостерігали змен-
шення кількості еритроцитів у крові курчат як 
контрольної, так і дослідних груп. Зокрема, 
їх кількість у крові курчат контрольної та 2-ї 
дослідної групи (застосовували польодоксин) 
на 72 год була меншою від показника на  
24 год – на 10 %; 3-ї дослідної –  (застосову-
вали тилмокс 25 %) – лише на 1 %. Однак, у 
цей період, кількість еритроцитів у крові пти-
ці 2- та 3-ї дослідних груп була більшою ніж 
у контролі на 4,5 та 17 % (p≤0,05) відповідно 
(табл. 2). На 96 год у крові курчат-бройлерів 
2- та 3-ї дослідних груп кількість еритроцитів 
збільшувалася, що засвідчує про терапевтич-
ний ефект антибіотиків та одужання птиці. Зо-
крема, їх кількість у крові птиці 2-ї дослідної 
групи була більшою ніж у контролі на 5,8 %, 
у крові курчат 3-ї дослідної групи – на 21,5 % 
(p≤0,05). 
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Рис. 1. Протоколи ідентифікації досліджуваних культур методом мас-спектометрії, 
отримані за допомогою програмного забезпечення SCiLS Lab.

Таблиця 1 – Чутливість культури Ornithobacterium rhinotracheale, виділеної з трахеї курчат-бройлерів,
                      до антибіотиків (n=3)

Антибіотик
Вміст 

антибіотика 
в диску, мкг/г

Шкала інтерпретації результатів*
Зона затримки

росту, мм
Результат

дослідженьResistant
Moderately 

sensitive
Sensitive

Еритроміцин 10 ≤20 21–22 ≥23  1,0±0,58 резистентна

Енрофлоксацин 10 ≤18 19–22 ≥23 20,0±0,41
помірно 
чутлива

Окситетрациклін 30 ≤24 –** ≥24 21,0±0,58 резистентна

Бензилпеніцилін 
(пеніцилін-G)

10 ≤17 –** ≥17 19,0±0,33 чутлива

Амоксиклав 30 ≤15 –** ≥15 27,0±0,58 чутлива

Гентаміцин 30 ≤23 –** ≥23    7,0±0,58 резистентна

Цефазолін 30 ≤14 15–17 ≥18   21,0±0,58 чутлива

Рифампіцин 15 ≤16 17–19 ≥20   20,6±0,33 чутлива

Доксициклін 30 ≤12 13–15 ≥16  19,67±0,33 чутлива

Тилмікозин 15 ≤13 14–20 ≥21 21,33±0,3 чутлива



169

nvvm.btsau.edu.ua                                                                                             Науковий вісник ветеринарної медицини, 2021, № 1

Уміст гемоглобіну у крові хворих на орні-
тобактеріоз курчат-бройлерів контрольної і 
дослідних груп через 24 год був у межах від 
78,58±2,25 до 80,97±0,70 г/л. У наступні пе-
ріоди досліджень з 24 до 96 год спостерігали 
зменшення вмісту гемоглобіну у  крові курчат 
контрольної групи на 13 %, тоді як у птиці до-
слідних груп його вміст був без змін (табл. 2). 
Через 48 год після застосування польодокси-
ну, уміст гемоглобіну у крові птиці 2-ї дослід-
ної  групи був більшим від показника у курчат 
контрольної групи на 6 %, через 72 год – на 12 
%, а через 96 год на 15 % за вірогідної різниці 
(p≤0,05); у крові птиці 3-ї дослідної групи –  
на 3; 6 (p≤0,05) та 10 % (p≤0,05) відповідно. 

Гематокритна величина у дослідних кур-
чат-бройлерів усіх груп через 24 год від почат-
ку досліджень була майже на однаковому рівні.  
У наступні періоди досліджень спостерігали 
зниження цього показника у курчат як кон-
трольної так і дослідних груп. У курчат кон-
трольної групи за період від 24 до 96 год  його 
значення зменшувалось на 13 %; у курчат 2-ї 
дослідної групи – на 9 %; у курчат 3-ї дослідної 
групи – лише на 7 %. Однак, у птиці 2- та 3-ї 
дослідних груп на 72 та 96 год показник гема-
токриту був більшим від контролю на 9 і 4 та 7 
і 5 % відповідно за вірогідної різниці (p≤0,05). 

Зазнавали певних змін також показники ін-
дексу крові – об’єм одного еритроциту (MCV, 
мкм³) та вміст гемоглобіну в одному еритроци-
ті  (MCH, пг). Зокрема, якщо об’єм еритроцитів 
крові птиці контрольної та 2-ї дослідної груп 

(застосовували польодоксин) не зазнавав суттє-
вих змін, то об’єм еритроцитів крові птиці 3-ї 
дослідної групи (застосовували тилмокс 25 %)  
вірогідно зменшувався від показника у птиці 
контрольної групи на 72 та 96 год (p≤0,05).

Уміст гемоглобіну в еритроцитах кур-
чат-бройлерів контрольної групи на 24 год пе-
ревищував показники у птиці 2- та 3-ї дослід-
них груп на 4 та 9 % відповідно, через 48 год 
його вміст був меншим на  9 % лише в ери-
троцитах птиці 3-ї дослідної групи (табл. 3).  
У наступні періоди досліджень – на 72 та  
96 год вміст гемоглобіну в еритроцитах  курчат 
2-ї дослідної групи (отримували польодоксин) 
зростав і був більшим від показника контро-
лю на 7 та 9 % відповідно, тоді як у курчат 3-ї 
дослідної групи (отримували тилмокс 25 %) – 
меншим ніж у контролі на 10 % в обидва пері-
оди досліджень (p≤0,05).

Кількість лейкоцитів через 24 год у кро-
ві курчат контрольної та дослідних груп була 
у межах від 31,23±0,66 до 32,45±0,40 Г/л.  
У подальші періоди досліджень – з 24 до 96 год 
кількість лейкоцитів у крові курчат контроль-
ної та 2-ї дослідної груп збільшувалась на 7 
та 3 % відповідно, тоді як у птиці 3-ї дослідної 
групи дещо зменшувалась. Зокрема, кількість 
лейкоцитів у крові птиці 3-ї дослідної групи 
(застосовували тилмокс 25 %) була меншою від 
показника контролю через 48 год на 1 %; 72 год  
– на 6 % (p≤0,05); 96 год – на 7 % (p≤0,05).   

Після припинення застосування курчатам 
дослідних груп антибіотиків (120 та 216 год) 

Таблиця 2 – Показники крові курчат-бройлерів, хворих на орнітобактеріоз, та за застосування польодоксину 
                      і тилмоксу 25 %, (M±m), n=3

Показник Група птиці
Час досліджень, год

24 48 72 96

Еритроцити,
Т/л

1 контрольна   1,71±0,14   1,62±0,07   1,54±0,04   1,53±0,05
2 дослідна   1,78±0,05   1,70±0,03   1,61±0,01   1,62±0,01
3 дослідна   1,82±0,09   1,81±0,05   1,80±0,01*   1,86±0,03*

Гемоглобін,
г/л

1 контрольна 80,40 ±0,50 76,15±0,72 71,90±0,94 70,19±0,56
2 дослідна 80,97±0,70 80,79±0,53* 80,61±0,37* 81,20±0,47*
3 дослідна 78,58±2,25 78,50±1,23 76,43±0,72* 77,17±0,59*

Показник
гематокриту,
л/л

1 контрольна 26,32±0,33 24,41±0,49 22,49±0,65 22,90±0,23
2 дослідна 26,04±0,39 25,28±0,43 24,52±0,47* 23,73±0,19*
3 дослідна 25,68±0,32 24,92±0,20 24,16±0,08* 24,06±0,06*

МСV, мкм³
1 контрольна 155,6±12,9 150,7±0,5 145,9±5,5 149,6±4,4
2 дослідна 146,5±4,0 149,5±3,4 152,6±2,8 146,8±0,5
3 дослідна 142,1±7,3 138,1±4,2 134,0±1,1* 129,7±2,2*

МCH, пг
1 контрольна 47,51±3,65 47,09±2,73 46,68±1,82 45,88±1,71
2 дослідна 45,56±1,28 47,87±0,92 50,18±0,56 50,23±0,34*
3 дослідна 43,57±3,30 42,97±1,78 42,38±0,27* 41,59±0,97*

Лейкоцити,
Г/л

1 контрольна 31,23±0,66 32,17±0,44 33,12±0,19 33,62±0,33
2 дослідна 31,94±0,67 32,88±0,59 33,83±0,52 33,00±0,46
3 дослідна 32,45±0,40 31,92±0,40 31,39±0,40* 31,28±0,39*
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кількість еритроцитів у їх крові продовжувала 
збільшуватись, тоді як у крові птиці контроль-
ної групи, навпаки, зменшувалась і станови-
ла на 216 год 1,44±0,03 Т/л, у крові курчат 2-ї 
дослідної групи, що отримували польодоксин  
(д. р. доксицикліну гіклат) була більшою на  
19 %. У крові птиці 3-ї дослідної групи (отри-
мували тилмокс  25 %, д. р. тилмікозину фос-
фат), їх кількість на 120 та 216 год була біль-
шою від показника у курчат контрольної групи 
на 26 та 36 % відповідно (p≤0,05) (табл. 3). 

У період припинення застосування анти-
біотиків курчатам-бройлерам дослідних груп 
(120 та 216 год) вміст гемоглобіну у їх крові 
був у межах 79–81 г/л, що відповідає фізіоло-
гічним значенням, тоді як у птиці контрольної 
групи вміст гемоглобіну був на рівні 69 г/л, що 
менше ніж у птиці дослідних груп на 14–17 % 
(p≤0,05) (табл. 3). 

Отже, препарати Польодоксин та Тилмокс 
25 %, які застосовували хворим на орнітобак-
теріоз курчатам-бройлерам впродовж 96 год, 
не проявляли негативного впливу на синтез 
гемоглобіну в їх організмі, а завдяки протимі-
кробній дії забезпечували високий рівень об-
міну речовин. Зниження рівня гемоглобіну у 
крові птиці контрольної групи засвідчує нега-
тивний вплив O. Rhinotracheale та її токсинів 
на синтез гемоглобіну.

Показник гематокриту у курчат контроль-
ної групи продовжував зменшуватися також у 
період з 120 до 216 год досліду, тоді як у пти-
ці 2- та 3-ї дослідних груп стабілізувався і був 
більшим від показника контролю через 120 год 

на 11 та 14 % (p≤0,05) відповідно, а через 216 
год – на 19 та 23 % (p≤0,05) відповідно (табл. 3).  

Об’єм еритроцитів у крові курчат-брой-
лерів 2-ї дослідної групи під час припинення 
застосування польодоксину (120 та 216 год 
досліду) був на рівні показників у птиці кон-
трольної групи, тоді як у курчат 3-ї дослідної 
групи (застосовували тилмокс 25 %) вірогід-
но меншим на 10 % в обидва періоди дослі-
джень.  

На 120 год вміст гемоглобіну в еритро-
цитах курчат-бройлерів 2-ї дослідної групи 
перевищував показник контролю лише на  
4 %, тоді як на 216 год – був меншим на 2 %; у 
птиці 3-ї дослідної – вміст гемоглобіну в ери-
троцитах був меншим від показника контро-
лю через 120 та 216 год на 10 та 16 % відпо-
відно (p≤0,05) (табл. 3).

Кількість лейкоцитів у крові курчат-брой-
лерів контрольної групи на 120 год була мак-
симальною і перевищувала показник у птиці 
2-ї дослідної групи на 4 %, 3-ї дослідної – на  
10 % (p≤0,05). На 216 год досліду кількість 
лейкоцитів у крові птиці 2-ї дослідної групи 
була на рівні контролю, тоді як у птиці 3-ї до-
слідної групи – на 7,5  % меншою. 

Відомо, що білки виконують найрізнома-
нітніші функції в організмі, із яких найбільш 
важливими є: ензимна, захисна, структурна, 
транспортна, енергетична та інші. Їх концен-
трація у крові птиці в онтогенезі непостійна 
і залежить від низки чинників, таких як вік, 
стать, годівля, фізіологічний стан, час доби, 
стрес, напрям і рівень продуктивності тощо. 

Таблиця 3 – Показники крові курчат-бройлерів, хворих на орнітобактеріоз, після припинення застосування 
                     польодоксину та тилмоксу 25 %, (M±m), n=3

Показник Група птиці Час досліджень, год
120 216

Еритроцити, Т/л
1 контрольна   1,51±0,02   1,44±0,03
2 дослідна   1,68±0,02   1,72±0,02
3 дослідна   1,91±0,03*   1,96±0,03*

Гемоглобін, г/л
1 контрольна 69,37±0,40 69,36±0,59
2 дослідна 80,96±1,10* 81,30±0,54*
3 дослідна 79,17±0,51 80,29±0,43

Показник гематокриту, л/л
1 контрольна 21,07±0,06 20,23±0,12
2 дослідна 23,45±0,17* 24,17±0,08*
3 дослідна 24,13±0,03* 25,03±0,05*

МСV, мкм³
1 контрольна 139,9±1,8 140,6±2,6
2 дослідна 139,6±1,8 140,6±1,5
3 дослідна 126,6±2,3* 127,5±1,4*

МCH, пг
1 контрольна 46,06±0,70 48,21±1,26
2 дослідна 48,20±0,72* 47,27±0,42
3 дослідна 41,55±0,85* 40,91±0,33*

Лейкоцити, Г/л
1 контрольна 34,26±0,11 31,91±1,33
2 дослідна 33,03±0,19* 32,20±0,58
3 дослідна 30,93±0,10* 29,54±0,44
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На 24 та 48 год застосування курчатам-брой-
лерам антибіотиків, вміст протеїну загального у 
сироватці крові птиці 2 дослідної групи (засто-
совували польодоксин) не відрізнявся від показ-
ника у контролі, тоді як у курчат 3-ї дослідної 
групи  (застосовували тилмокс 25 %) був на 4 
та 5 % більшим. У наступні періоди досліджень 
– на 72 та 96 год вміст протеїну загального зро-
став у сироватці крові птиці 2- та 3-ї дослідних 
груп і перевищував показник контролю на 4 і 11 
та 5 і 14 % відповідно (табл. 4).

Уміст альбумінів у сироватці крові кур-
чат-бройлерів контрольної та дослідних груп 
на 24 год був на однаковому рівні.  У подаль-
шому, з 24 до 96 год, їх вміст у сироватці крові 
хворих на орнітобактеріоз курчат-бройлерів 
контрольної групи зменшувався на 35 %, тоді 
як у птиці 2- та 3-ї дослідних груп  не зазна-
вав змін та перевищував показник контролю на 
18–54 %, що засвідчує про їх синтез у гепато-
цитах.

Незначну тенденцію до збільшення вмісту 
глобулінів у сироватці крові курчат-бройлерів 
хворих на орнітобактеріоз контрольної гру-
пи спостерігали уже на 24 год досліду; більш 

вираженою гіперглобулінемія була на 48 год, 
а через 96 год вміст глобулінів у їх сироватці 
крові був більшим від початкового показника  
(24 год) на 21 % (табл. 4). Збільшення вмісту 
глобулінів у сироватці крові птиці контрольної 
групи, хворої на орнітобактеріоз, пояснюємо 
реакцією імунної системи на інфекцію та сти-
муляцією гуморальної ланки імунітету.

Уміст глобулінів у сироватці крові кур-
чат-бройлерів 2- і 3-ї дослідних груп не зазна-
вав змін впродовж періоду застосування їм ан-
тибіотиків і був меншим ніж у контролі через 
24 год на 2 та 3 % відповідно; через 48 год – на 
7 та 13 %, через 72 год – на 14 та 16 %, а через 
96 год – на 20 та 21 % відповідно (табл. 4). 

Рівень сечової кислоти у сироватці крові 
курчат-бройлерів дослідних груп у період за-
стосування їм антибіотиків зменшувався, тоді 
як у птиці  контрольної групи не зазнавав  сут-
тєвих змін. Зокрема, її вміст був меншим у си-
роватці крові курчат-бройлерів 2- та 3-ї дослід-
них груп через 48 год на 2 та 11 % відповідно; 
через 72 год – на 6 та 12  %, а через 96 год – на  
5 та 11 % відповідно від показника у птиці кон-
трольної групи.

Таблиця 4 – Біохімічні показники сироватки крові курчат-бройлерів, хворих на орнітобактеріоз, 
                     та за застосування їм польодоксину і тилмоксу 25 %, (M±m), n=3

Показник Група птиці Час досліджень, год
24 48 72 96

Протеїн загальний, 
г/л

1 контрольна   38,60±2,80   37,40±2,2   36,40±2,80   36,80±3,11
2 дослідна   37,50±2,30   36,80±3,4   37,90±3,10   38,80±2,42
3 дослідна   40,20±3,60     39,4±3,3   40,50±3,20   42,10±3,34

Альбуміни, г/л
1 контрольна   17,70±1,80   14,45±2,41   11,19±3,10   11,58±2,74
2 дослідна   16,65±2,87   17,15±2,60   16,47±2,34   16,78±2,27
3 дослідна   17,66±2,79   17,59±2,81   17,00±3,35   17,93±3,38

Глобуліни, г/л
1 контрольна   11,32±2,60   12,81±2,31   13,53±2,57   13,69±3,27
2 дослідна   11,11±2,11   11,98±2,8   11,70±3,16   10,91±2,80
3 дослідна   10,97±2,39   11,16±2,20   11,38±2,80   10,86±2,32

Сечова кислота, 
мкмоль/л

1 контрольна 397,55±22,43 410,96±27,46 401,39±28,02 400,89±22,92
2 дослідна 404,57±22,34 405,61±26,27 378,70±29,34 381,87±27,26
3 дослідна 397,87±19,00 367,87±27,07 354,14±24,95 357,20±28,53

Креатинін, 
мкмоль/л

1 контрольна 170,23±17,78 190,39±17,70 190,97±16,85 185,29±16,33
2 дослідна 174,28±14,22 170,48±15,64 171,35±16,44 168,86±16,69
3 дослідна 172,38±16,62 171,59±14,98 169,27±17,59 165,26±15,48

Кальцій загальний, 
ммоль/л

1 контрольна     2,44±0,04     1,84±0,03     1,81±0,06     1,63±0,02
2 дослідна     2,74±0,03*     2,41±0,03*     2,14±0,12*     2,34±0,19*
3 дослідна     2,23±0,14     2,67±0,17*     2,35±0,02*     2,49±0,03*

Фосфор неорга-
нічний, ммоль/л

1 контрольна     1,03±0,05     1,08±0,04     1,23±0,14     1,17±0,03
2 дослідна     1,04±0,07     0,87±0,07*     1,04±0,09     0,99±0,02*
3 дослідна     0,94±0,03*     1,13±0,1     1,38±0,15     1,37±0,04*

АсАТ, Од/л
1 контрольна 177,88±10,46 189,41±12,80 195,66±13,22 194,60±19,36
2 дослідна 181,67±13,89 179,96±13,22 177,23±9,51 177,39±17,60
3 дослідна 188,42±17,51 174,86±19,74 175,91±12,79 171,35±18,50

АлАТ, Од/л
1 контрольна   62,48±5,59   64,57±6,49   65,20±5,74   64,88±5,38
2 дослідна   57,45±6,37   54,80±6,71   54,22±6,56   54,58±5,70
3 дослідна   56,93±7,01   54,94±4,49   55,29±5,98   53,35±4,45*
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Зменшення рівня сечової кислоти у сиро-
ватці крові птиці дослідних груп вважаємо ре-
зультатом нормалізації обміну пуринів у про-
цесі одужання птиці під впливом антибіотиків.

Відомо, що креатинін є продуктом дегідра-
тації креатину, міститься, здебільшого, у м’язо-
вій тканині, а його вміст є відносно постійним. 
Уміст креатиніну у сироватці крові птиці хво-
рої на орнітобактеріоз, якій не застосовували 
лікування (контрольна група) був більшим, ніж 
у курчат, яким застосували антибіотики через 
48, 72 та 96 годин, в середньому на 10–11 %.

Суттєвих змін зазнавав вміст кальцію за-
гального та фосфору неорганічного в сироватці 
крові хворих на орнітобактеріоз курчат-брой-
лерів. Зокрема, встановлено зменшення вміс-
ту кальцію загального у сироватці крові пти-
ці контрольної групи на 34 % за період від 
початку досліду до 96 години, що характери-
зуємо як гіпокальціємію. У сироватці крові 
курчат 2-ї дослідної групи, яким з лікуваль-
ною метою застосовували польодоксин, вміст 
кальцію загального також дещо зменшувався, 
тоді як у птиці 3-ї дослідної групи зростав  
(табл. 4). Через 48 год уміст кальцію загально-
го у сироватці крові курчат 2- та 3-ї дослідних 
груп переважав показник контролю  на 31 та  
45 % відповідно; 72 год – на 18 та 30 %, а через 
96 год – на 43 та 52 % відповідно (p≤0,05).

Уміст фосфору неорганічного у сироватці 
крові курчат-бройлерів контрольної та 2-ї до-
слідної групи (застосовували польодоксин) че-
рез 24 був на однаковому рівні, тоді як у птиці 3-ї 
дослідної групи (застосовували тилмокс 25 %)  
– на 9 % менший. У наступні періоди дослі-
джень спостерігали зростання вмісту фосфору 
неорганічного у сироватці крові птиці кон-
трольної та більш  виражено у птиці 3-ї дослід-
ної груп, тоді як у курчат 2-ї дослідної групи 
– зменшувався.  Зокрема, його вміст у птиці 2-ї 
дослідної групи через 48 год  був меншим від 
контролю на 20 %, через 72  та 96 год – на 16 % 
(табл. 4). У сироватці крові курчат 3-ї дослід-
ної групи уміст фосфору збільшувався та пере-
вищував показник контролю через 48 год – на 
4 %, 72 год – на 12 %, а через 96 год – на 17 % 
(p≤0,05). 

Амінотрансферази (АсАТ) та (АлАТ) – ок-
ремий клас ензимів, які каталізують перене-
сення функціональних груп та молекулярних 
залишків від однієї молекули до іншої, а також 
беруть участь у біохімічних перетвореннях 
вуглеводів, ліпідів, нуклеїнових кислот та амі-
нокислот.

Активність АсАТ у сироватці крові кур-
чат-бройлерів дослідних груп через 24 год піс-
ля застосування антибіотиків була дещо біль-

шою від показника контролю – зокрема у птиці 
2-ї дослідної групи на 2 %, 3-ї дослідної – на 
6 %. У подальші періоди застосування антибі-
отиків птиці дослідних груп активність АсАТ 
у сироватці крові зменшувалась, тоді як у кон-
тролі зростала.  Зокрема, у сироватці крові пти-
ці  2-ї дослідної групи через 48 год активність 
АсАТ була меншою від показника контролю на 
5 %, 72 год – на 10 %,  через 96 год – на 9 %; 
у птиці 3-ї дослідної групи  активність АсАТ 
була меншою від показника контролю на 8, 10 
та 12 % відповідно. 

Активність АлАТ у сироватці крові птиці 
як контрольної так і дослідних груп за період 
від початку досліду до 96 год не зазнавала сут-
тєвих змін, однак більш високою вона була у 
птиці контрольної групи. Зокрема, її активність 
через 24 год у сироватці крові птиці контроль-
ної групи була вищою за показники у птиці 2-ї 
та 3-ї дослідних груп на  9 %, через 48 год – на 
17 %, через 72 год – на 20 та 18 %, а через 96 
год – на 16 та 18 % (p≤0,05) відповідно.

Після припинення застосування птиці 
дослідних груп антибіотиків, вміст протеї-
ну загального у сироватці крові продовжував 
зростати, а максимальні показники було вста-
новлено на 216 год, тоді як у птиці контрольної 
групи зменшувався і на 216 год був наймен-
шим за весь період досліду. На 120 год вміст 
протеїну загального у сироватці крові курчат 
2- та 3-ї дослідних груп перевищував показник 
у контролі на 10 і 22 % відповідно, а на 216 год 
– на 24 і 33 % (p≤0,05) відповідно.

Отримані результати засвідчують про те, 
що за орнітобактеріозу курчат-бройлерів роз-
вивається гіпопротеїнемія, а застосування по-
льодоксину (д. р. доксицикліну гіклат) та тил-
моксу 25 % (д. р. тилмікозину фосфат) сприяє 
одужанню птиці та активації синтетичних про-
цесів, на що вказує збільшення вмісту протеїну 
загального у сироватці крові.

За припинення застосування антибіотиків 
птиці дослідних груп (120 та 216 год досліду) 
вміст альбумінів у сироватці крові був більшим 
від показників у курчат контрольної групи на  
46–56 % (табл. 5).

Отже, гіпопротеїнемія, що розвивається 
в організмі хворих на орнітобактеріоз кур-
чат-бройлерів, зумовлена зменшенням рівня 
альбумінів.

Після припинення застосування антибіоти-
ків курчатам-бройлерам дослідних груп (120 
та 216 год) вміст глобулінів у сироватці крові 
був на рівні попередніх показників, тоді як у 
птиці контрольної групи збільшувався і на 216 
год перевищував показники у курчат дослід-
них груп на 27 і 26 % відповідно (табл. 5).       
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У період припинення застосування антибіо-
тиків – з 96 до 216 год спостерігали зменшення 
вмісту сечової кислоти у сироватці крові кур-
чат-бройлерів не лише дослідних, але й кон-
трольної груп. Однак її вміст у сироватці крові 
птиці 2- та 3-ї дослідних груп через 120 год був 
меншим від показника у контролі на 5 %, тоді як 
через 216 год різниця була несуттєвою.

Уміст креатиніну у сироватці крові кур-
чат-бройлерів дослідних груп продовжував 
зменшуватися навіть після припинення засто-
сування антибіотиків. Зокрема, через 120 год 
його вміст у сироватці крові птиці 2- та 3-ї 
дослідних груп був меншим ніж у контролі на  
8 та 12 % відповідно, а через 216 год – на 10 та 
16 % відповідно.

Після припинення застосування антибіоти-
ків, уміст Кальцію загального на 120 та 216 год 
досліду у сироватці крові птиці 2-ї дослідної 
групи був більшим ніж у контролі на 21 та 24 % 
(p≤0,05), 3-ї дослідної – на 30 та 39 % (p≤0,05) 
відповідно (табл. 5).

За припинення застосування птиці дослід-
них груп антибіотиків уміст Фосфору неор-
ганічного у їх сироватці крові зростав і через  

120 год перевищував показник контролю у 
курчат 3-ї дослідної групи на 24 % (p≤0,05), 
а через 216 год на 35 % (p≤0,05) – курчат  
2-ї дослідної групи, та на 75 % (p≤0,05) –  
3-ї дослідної груп. 

Після припинення застосування антибіоти-
ків курчатам 2-ї та 3-ї дослідних груп, актив-
ність АсАТ у сироватці крові дещо зростала, 
однак була меншою через 120 год від показ-
ника контролю в середньому на 7 %, через  
216 год – на 5 та 7 % відповідно. Активність 
АлАТ на 120 та 216 год у сироватці крові птиці 
дослідних груп зменшувалася, тоді як у контро-
лі зростала. Зокрема, на 120 год її активність 
у сироватці крові птиці обох дослідних груп 
була меншою ніж у контролі  на 16 % (p≤0,05), 
а через 216 год – на 19 % (p≤0,05). 

Обговорення. Отримані результати дослі-
джень свідчать, що збудник О. rhinotracheale 
зумовлює розвиток патологічних змін респіра-
торної системи в організмі курчат-бройлерів. 
Водночас встановлено терапевтичну ефектив-
ність доксицикліну гіклату (д. р. препарату 
Польодоксин ) та тилмікозину фосфату (д. р. 
препарату Тилмокс 25 %). 

Таблиця 5 – Біохімічні показники сироватки крові курчат-бройлерів, хворих на орнітобактеріоз, після 
                     припинення застосування польодоксину та тилмоксу 25 %, (M±m), n=3

Показник Група птиці Час досліджень, год
120 216

Протеїн загальний, г/л
1 контрольна   35,40±3,20   34,10±2,80
2 дослідна   39,10±2,41   42,50±2,70
3 дослідна   43,32±2,70   45,40±2,10*

Альбуміни, г/л
1 контрольна   10,52±3,33   11,69±2,91
2 дослідна   16,41±4,43   16,68±2,81
3 дослідна   16,62±3,32   17,07±2,38

Глобуліни, г/л
1 контрольна   13,39±3,40   15,21±3,56
2 дослідна   11,12±2,78   11,22±2,60
3 дослідна   10,72±2,62   11,27±2,53

Сечова кислота, мкмоль/л
1 контрольна 369,75±25,44 356,51±29,60
2 дослідна 353,77±26,29 352,99±26,42
3 дослідна 351,32±27,06 346,04±28,50

Креатинін, мкмоль/л
1 контрольна 181,00±19,27 179,70±18,74
2 дослідна 166,22±17,57 162,50±17,48
3 дослідна 161,03±18,66 151,26±16,51

Кальцій загальний, ммоль/л
1 контрольна 1,80±0,07     1,82±0,11
2 дослідна 2,18±0,05*     2,26±0,10*
3 дослідна 2,35±0,09*     2,53±0,12*

Фосфор неорганічний,
ммоль/л

1 контрольна 1,29±0,08     0,98±0,17
2 дослідна 1,13±0,08     1,33±0,02*
3 дослідна 1,61±0,04*     1,72±0,08*

АсАТ, Од/л
1 контрольна 195,16±18,50 191,89±23,79
2 дослідна 181,84±22,82 182,47±16,63
3 дослідна 180,31±19,52 179,04±18,39

АлАт, Од/л
1 контрольна  70,55±4,88   71,10±7,67
2 дослідна  52,31±5,96*   50,87±8,31*
3 дослідна  52,34±4,14*   51,05±4,52*
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У хворих на орнітобактеріоз курчат-брой-
лерів контрольної групи зміни морфологічного 
складу крові характеризувалися зменшенням 
кількості еритроцитів упродовж періоду дослі-
джень – від 24 до 216 год на 16 %, що засвідчує 
еритроцитопенію, яка розвивається внаслідок 
пригнічення еритроцитопоезу за дії токсинів, 
які виділяє О. rhinotracheale.

Одночасно кількість лейкоцитів у крові 
хворих на орнітобактеріоз курчат-бройлерів 
контрольної групи збільшувалась у період з  
24 до 120 год на 9 %, що є результатом підви-
щення неспецифічного захисту організму від 
збудника орнітобактеріозу.

Гемоглобін – геміновий дихальний фермент 
крові, до складу якого входить білок глобін, що 
синтезується у печінці та простатична група – 
гем. Основна його функція – транспорт Окси-
гену від легень до тканин, а також у перене-
сенні карбону діоксиду з тканин до легень та 
у підтриманні кислотно-лужної рівноваги в 
організмі.

Упродовж періоду досліджень, з 24 до 216 
год, вміст гемоглобіну  у крові курчат-бройле-
рів контрольної групи зменшувався на 14 %, 
що засвідчує розвиток гіпогемоглобінемії, яка, 
ймовірно, зумовлена зниженням синтезу білка 
(табл. 4, 5).

Гематокритна величина – відношення об’є-
му еритроцитів до об’єму крові. Її виражають у 
відсотках до загального об’єму крові (у %), або 
у літрах на літр, л/л.  Гематокритна величина по-
казує не лише кількість еритроцитів, але і їх роз-
мір, якщо розмір еритроцитів зменшується, то і 
показник гематокриту також буде зменшуватись. 
Зменшення гематокритного показника спостері-
гають за залізодефіцитної анемії, кровотечі, за 
гемолізу еритроцитів, порушення синтезу гемо- 
глобіну та за надмірної гідратації організму.

Отримані результати досліджень показу-
ють, що за орнітобактеріозу курчат-бройлерів 
порушується співвідношення між формени-
ми елементами крові та її плазмою, внаслідок 
чого показник гематокриту зменшується. Вва-
жаємо, що причиною зменшення показни-
ка гематокриту є еритроцитопенія та гіпоге-
моглобінемія, адже кількість еритроцитів та 
вміст гемоглобіну у крові курчат-бройлерів 
контрольної групи були меншими, ніж у пти-
ці дослідних груп. Зменшення показника ге-
матокриту лише у птиці контрольної групи 
підтверджує отримані результати досліджень, 
які засвідчують про відсутність впливу польо-
доксину та тилмоксу 25 % на цей показник у 
здорової птиці [4].

Об’єм еритроцитів крові та вміст гемог-
лобіну в еритроцитах курчат-бройлерів кон-

трольної та 2-ї дослідної груп упродовж періо-
ду досліджень не зазнавали суттєвих змін та не  
відрізнялися між собою, тоді як у птиці 3-ї до-
слідної групи обидва показники були вірогід-
но меншими ніж у контролі на  72, 96, 120 та 
216 год досліду, що засвідчує про розвиток гі-
похромної мікроцитарної анемії. Можливо, це 
відбувається завдяки сумації ефекту за впливу 
О. rhinotracheale і його токсинів та тилмікози-
ну фосфату – діючої речовини препарату Тил-
мокс 25 %, який застосовували курчатам-брой-
лерам 3-ї дослідної групи.

У хворих на орнітобактеріоз курчат-брой-
лерів контрольної групи спостерігали гіпопро- 
теїнемію, уміст протеїну загального та альбумі-
нів у їх сироватці крові за період з 24 до 216 год  
зменшувався на 12 та 34 % відповідно. Нато-
мість у сироватці крові курчат 2- та 3-ї дослід-
них груп спостерігали виражену тенденцію до 
збільшення у сироватці крові протеїну загаль-
ного та альбумінів. На 216 год їх показники пе-
ревищували значення контролю у 1,2 та 1,3 і 1,4 
та 1,5 рази відповідно (табл. 4, 5). Значно вищі 
показники вмісту протеїну загального та альбу-
мінів у сироватці крові птиці дослідних груп є 
свідченням терапевтичного ефекту диксициклі-
ну гіклату та тилмікозину фосфату, активації 
синтетичних процесів і одужання.

Захист організму від інфекційних агентів 
забезпечує імунна система, компоненти якої 
(центральні та периферичні органи) забезпе-
чують клітинну та гуморальну ланки імуніте-
ту. Глобуліни – серед яких виділяють γ-глобулі-
нову фракцію, визначають імунні властивості 
організму. Їх уміст у сироватці крові збіль-
шується за дії різних чинників, зокрема за дії 
збудників інфекційних захворювань. 

У курчат-бройлерів контрольної групи, хво-
рих на орнітобактеріоз, вміст глобулінів у си-
роватці крові зростав з 11,32 г/л на 24 год до  
15,21 г/л на 216 год, що розцінюємо як реак-
цію імунної системи на розвиток інфекційно-
го процесу [11, 12 ]. Підтвердженням цього є 
стабільний уміст глобулінів у сироватці крові 
курчат-бройлерів дослідних груп, який був у 
межах 10,72–11,98 г/л впродовж 216 годин до-
сліду.

Сечова кислота – основний продукт мета-
болізму азотовмісних сполук та кінцевий про-
дукт обміну білків у птиці. Її вміст у сироватці 
крові птиці контрольної та дослідних груп сут-
тєво не відрізнявся, лише спостерігали тенден-
цію до збільшення її рівня у сироватці крові 
курчат контрольної групи. 

Уміст креатиніну у сироватці крові курчат- 
бройлерів хворих на орнітобактеріоз, яким не 
застосовували лікування (контрольна група)  
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також незначно (на 10–16 %) перевищував 
показники у птиці дослідних груп. Незначне 
збільшення вмісту сечової кислоти та креати-
ніну у сироватці крові птиці контрольної групи 
засвідчує про розвиток патологічного процесу 
у нирках, який характеризується зменшенням 
фільтраційної здатності ниркових клубочків.   

Уміст кальцію загального у сироватці крові 
курчат-бройлерів контрольної групи за період з 
24 до 216 год зменшувався на 25 % –  гіпокаль-
ціємія, яка розвивається за орнітобактеріозу.  
Підтвердженням такого висновку є вірогідно 
більший вміст кальцію загального у сироватці 
крові птиці дослідних груп, яким застосову-
вали антибіотики.  Крім того, вміст кальцію 
загального у сироватці крові птиці контроль-
ної групи був меншим від нормативних вели-
чин встановлених для курчат-бройлерів кросу 
Кобб-500 даного віку.

Зниження вмісту фосфору неорганічного у 
сироватці крові курчат-бройлерів контрольної 
та 2-ї дослідної груп менше нормативних зна-
чень (1,5–3 ммоль/л), характеризує розвиток 
гіпофосфатемії за орнітобактеріозу. У птиці 
третьої дослідної групи вміст фосфору у сиро-
ватці крові  з 48 до 216 год  перевищував показ-
ники контролю, на 96, 120 та 216 год досліду 
різниця була вірогідною (табл. 4, 5). 

Отже, застосування тилмікозину фосфату 
(д. р. препарату Тилмокс 25 %) курчатам-брой-
лерам за орнітобактеріозу забезпечує нормалі-
зацію вмісту Фосфору неорганічного у сирова-
тці крові [14].

Активність АсАТ у сироватці крові хворих 
на орнітобактеріоз курчат-бройлерів контроль-
ної та дослідних груп не зазнавала суттєвих 
змін. Активність АлАТ у сироватці крові птиці 
контрольної групи зростала впродовж дослід-
ного періоду, тоді як у птиці 2-ї та 3-ї дослід-
них груп її активність була меншою, а вірогідні 
показники встановлено на 96, 120 та 216 год у 
птиці обох дослідних груп. 

Відомо, що АсАТ та АлАТ беруть участь 
у процесах переамінування, локалізуються у 
цитоплазмі клітин (АсАТ – також у мітохон-
дріях). Збільшення активності обох ензимів 
спостерігають за цитолізу клітин (печінка, сер-
цевий та скелетні м’язи). Враховуючи те, що 
інтерпретація активності вказаних ензимів у 
птиці здійснюється по іншому ніж у ссавців, 
підвищення активності АлАТ не має патогене-
тичного та діагностичного значення за орніто-
бактеріозу курчат-бройлерів [20]. 

Висновки. 1. У крові хворих на орнітобак-
теріоз курчат-бройлерів контрольної групи, 
яким не застосовували лікування, упродовж 
дослідного періоду (216 год), встановлено 

зменшення кількості еритроцитів на 16 %, 
вмісту гемоглобіну у крові – на 14 %, показни-
ка гематокриту – на 24 % та збільшення кілько-
сті лейкоцитів через 120 год на 9 %.

2. У крові хворих на орнітобактеріоз кур-
чат-бройлерів 2-ї дослідної групи (застосовува-
ли польодоксин) та 3-ї дослідної групи (засто-
совували тилмокс 25 %), кількість еритроцитів 
збільшувалася і на 216 год перевищувала по-
казник контролю на 19 та 36 % (р≤0,05) від-
повідно; вміст гемоглобіну – на 17 % (р≤0,05) 
у птиці обох груп; показник гематокриту був 
більшим на 19 та 23 % (р≤0,05) відповідно; 
кількість лейкоцитів була на рівні контролю 
у крові птиці 2-ї дослідної групи, та на 7,5 % 
меншою у крові курчат 3-ї дослідної групи.

3. Зміни білкового складу сироватки кро-
ві курчат-бройлерів контрольної групи ха-
рактеризувалися диспротеїнемією, за якої на  
216 год спостерігали зменшення вмісту про-
теїну загального та альбумінів на 12 та 34 % 
відповідно, за одночасного збільшення вмісту 
глобулінів на 32 %. Уміст протеїну загально-
го у сироватці крові птиці 2-ї та 3-ї дослідних 
груп збільшувався і на 216 год перевищував 
показник контролю на 24 та 33 % (р≤0,05) 
відповідно, альбумінів – на 56 % у птиці обох 
дослідних груп. Уміст глобулінів у сироватці 
крові птиці дослідних груп за період від 24 до  
216 год досліду був у межах 10,72–11,98 г/л, 
тоді як у контролі – 11,32–15,21 г/л.

4. За орнітобактеріозу курчат-бройлерів 
контрольної групи спостерігали гіпокальці-
ємію, а вміст Кальцію загального у їх сироват-
ці крові на 216 год був меншим від початкового 
(24 год) на 25 %. У сироватці крові птиці 2-ї та 
3-ї дослідних груп вміст Кальцію загального у 
період з 24 до 216 год був вірогідно вищим, ніж 
у контролі. У птиці контрольної та 2-ї дослід-
ної груп спостерігали гіпофосфатемію, а вміст 
фосфору неорганічного у їх сироватці крові на 
216 год був меншим ніж у птиці 3-ї дослідної 
групи на 43 та 23 % відповідно.

5. Активність аланінової амінотрансферази 
у сироватці крові курчат-бройлерів контроль-
ної групи за період з 24 до 216 год зростала 
на 14 %, тоді як у птиці дослідних груп, яким 
застосовували лікування, знижувалася і на 96, 
120 та 216 год була вірогідно меншою, ніж у 
контролі.  
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Морфологические и биохимические показатели 

крови цыплят-бройлеров при орнитобактериозе, и за 
применения поледоксина и тилмокса 25 %

Тышкивская А.М., Духницкий В.Б., Тышкив-
ский М.Я.

В статье представлены результаты исследований мор-
фологических и биохимических показателей крови цы-
плят-бройлеров КОББ-500 больных орнитобактериозом, 
которых не лечили, и больной птицы, для лечения которой 
применяли препараты Поледоксин (действующее веще-
ство – доксициклина гиклат) и Тилмокс 25 % (действую-
щее вещество – тилмикозина фосфат). Исследованиями 
установлено, что орнитобактериоз цыплят-бройлеров ха-
рактеризуется эритроцитопенией, гипогемоглобинемией 
и снижением гематокрита. В птицы опытных групп, ко-
торым в соответствии со схемой лечения применяли по-
ледоксин и тилмокс 25 % количество эритроцитов, содер-
жание гемоглобина в крови и показатель гематокрита на 
216 ч опыта были большими чем в контроле: количество 
эритроцитов – на 19 и 36 % соответственно; содержание 
гемоглобина – на 17 % у птиц обоих опытных групп; пока-
затель гематокрита – на 19 и 23 % соответственно (р≤0,05).

В составе белков сыворотки крови больных орни-
тобактериозом цыплят-бройлеров контрольной группы 
было обнаружено диспротеинемию, при которой на 216 
ч опыта наблюдали уменьшение содержания протеина 
общего и альбуминов на 12 и 34 % соответственно. Од-
новременно наблюдали увеличение содержания глобули-
нов на 32 %. Содержание протеина общего и альбумина 
в сыворотке крови птицы 2- и 3-й опытных групп увели-
чивался и на 216 ч превышал показатель контроля на 24 
и 33 % (р≤0,05) соответственно, альбуминов – на 56 % 
у птиц обоих опытных групп. Содержание глобулинов в 
сыворотке крови птицы опытных групп за период от 24 
до 216 ч эксперимента было в пределах 10,72–11,98 г/л, 
тогда как в контроле – 11,32–15,21 г/л. В сыворотке кро-
ви цыплят-бройлеров контрольной группы за период с 24 
до 216 ч росла активность аланиновой аминотрансфера-
зы на 14 %, тогда как в сыворотке крови птицы опытных 
групп, которым применяли поледоксин и тилмокс 25 %, 
ее активность снижалась, и на 96, 120 и 216 ч была ве-
роятно ниже, чем в контроле. При орнитобактериозе 
цыплят-бройлеров контрольной группы наблюдали гипо-
кальциемию, тогда как в сыворотке крови птицы 2- и 3-й 
опытных групп, которых лечили антибиотиками, содер-
жание кальция общего в период с 24 до 216 ч было досто-
верно выше, чем в контроле. В птицы контрольной и 2-й 
исследовательской группы (применяли поледоксин) на-
блюдали гипофосфатемию, а содержание фосфора неор-
ганического в их сыворотке крови на 216 ч было меньше, 
чем у птицы 3-й опытной группы (применяли тилмокс  
25 %) на 43 и 23 % соответственно.

Ключевые слова: доксициклин, тилмикозин, респи-
раторные болезни птицы, O. Rhinotracheale, антибиоти-
ки, биодоступность.
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Morphological and biochemical parameters of the 
blood of broiler chickens with ornithobacteriosis, and for 
the use of Poledoxin and Tilmox 25%

Tyshkivska A., Dukhnitsky V., Tyshkivsky M.
The article presents the results of studies of morpholog-

ical and biochemical parameters of blood of broiler chickens 
KOBB-500, patients with ornithobacteriosis, who were not 
treated, and sick birds, for the treatment of which were used 
drugs "Poledoxin" (active substance - doxycycline hyclate) 
and "Tilmox 25%" (active substance - tilmicosin phosphate). 
Studies have shown that ornithobacteriosis in broiler chickens 
is characterized by erythrocytopenia, hypohemoglobinemia 
and decreased hematocrit. In the birds of the experimental 
groups, which in accordance with the treatment regimen used 
poledoxin and tilmox 25% erythrocyte count, hemoglobin 
content in the blood and hematocrit at 216 h of the experi-
ment were higher than in the control: erythrocyte count - 19 
and 36%, respectively; hemoglobin content - by 17% in poul-
try of both experimental groups; hematocrit - by 19 and 23%, 
respectively (p≤0.05).

In the serum proteins of patients with ornithobacteriosis 
of broiler chickens of the control group was found dysprotein-
emia, in which at 216 h of the experiment there was a decrease 
in total protein and albumin by 12 and 34%, respectively. At 

the same time there was an increase in the content of globu-
lins by 32%. The content of total protein and albumin in the 
serum of poultry 2 and 3 experimental groups increased and 
by 216 h exceeded the control index by 24 and 33% (p≤0.05), 
respectively, albumin - by 56% in poultry of both experimental 
groups. The content of globulins in the serum of poultry of 
the experimental groups for the period from 24 to 216 h of the 
experiment was in the range of 10.72 - 11.98 g / l, while in the 
control - 11.32 - 15.21 g / l. In the serum of broiler chickens 
of the control group for the period from 24 to 216 h increased 
the activity of alanine aminotransferase by 14%, while in the 
serum of poultry of experimental groups treated with poledox-
in and tilmox 25% its activity decreased by 96, 120 and 216 
h was probably less than in the control. Hypocalcemia was 
observed in the control group of broiler chickens ornithobac-
teriosis, whereas in the serum of poultry 2 and 3 experimental 
groups treated, the total calcium content in the period from 24 
to 216 h was probably higher than in the control. Hypophos-
phatemia was observed in the control and 2 experimental birds 
(poledoxine), and the inorganic phosphorus content in their 
serum was 216 h lower than in the experimental group 3 birds 
(tilmox 25% was used) by 43 and 23%, respectively.

Key words: doxycycline, tilmicosin, respiratory diseas-
es of poultry, O. Rhinotracheale, antibiotics, bioavailability.
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