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У статті наведено результати досліджень впливу препарату 
“Польодоксин”, що належить до групи тетрацикліну, та препарату Тилмокс 
25 % з групи макролідів, на деякі морфологічні та біохімічні показники кро-
ві курчат-бройлерів кросу КООБ-500. 

Встановлено, що застосування препаратів Польодоксин та Тилмокс 25 % 
здоровим курчатам-бройлерам згідно зі схемою, рекомендованою для ліку-
вання птиці, хворої на орнітобактеріоз та інфекцій, ускладнених збудником 
орнітобактеріозу, не спричиняє змін клінічного стану та поведінкових реак-
цій птиці.

Дослідженням крові встановлено, що під впливом препарату 
Польодоксин кількість еритроцитів у крові курчат-бройлерів збільшувалась 
на 4–59 % (р< 0,01); у курчат, яким застосовували препарат Тилмокс 25 % 
– на 5–46 % відносно контролю. Величина гематокриту була меншою від по-
казника контролю на 8 % у курчат, яким застосовували польодоксин через 6 
діб досліду (р< 0,05); у курчат, яким застосовували тилмокс 25 % – на 10 % 
(р< 0,05) через 6 і 9 діб досліду. Уміст гемоглобіну в крові птиці дослідних 
груп через добу після випоювання розчинів антибіотиків був меншим від 
контролю на 7 та 8 % відповідно (р< 0,05 і р< 0,01), а через 4 доби – на 11 та 
10 % (р< 0,01).

За впливу польодоксину об’єм одного еритроциту (MCV, мкм3) у крові 
курчат був меншим від контролю на 23–39 % (р< 0,05 і р< 0,01), а за впливу 
тилмоксу 25 % – на 16–35 % (р< 0,01). Уміст гемоглобіну в одному еритро-
циті (MCH, пг) становив 62–83 % від показника контролю за впливу польо-
доксину (р< 0,01), та 69–86 % – за впливу тилмоксу 25 % (р< 0,01).

Кількість лейкоцитів у крові птиці під впливом польодоксину зменшу-
валася на 8 % через добу (р< 0,01), та збільшувалася на 6 і 7 % – через 3 та 
4 доби відповідно (р< 0,01). Зменшення кількості лейкоцитів у крові курчат 
обох дослідних груп на 5–11 % (р< 0,001 і р< 0,01) було встановлено через 
8 та 9 діб. 

Ключові слова: препарату Польодоксин, Тилмокс 25 %, курчата-брой-
лери, еритроцити, гематокрит, гемоглобін, лейкоцити.
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Постановка проблеми та аналіз остан-
ніх досліджень. Для комплексного аналізу 
фізіологічного стану птиці, обміну речовин та 
загального функціонування органів і систем 
за застосування антибіотиків, важливим є до-
слідження морфологічних та біохімічних по-
казників крові [1].

Кров є основним індикатором, що харак-
теризує метаболізм, виконує трофічну, екскре-
торну, респіраторну, захисну, терморегулюючу, 

а також корелятивну функції. Вона транспор-
тує до клітин органів поживні речовини та Ок-
сиген, і поставляє продукти обміну речовин та 
вуглекислоту до органів виведення. За допомо-
гою крові відбувається гормональна регуляція 
фізіологічних функцій організму, підтримуєть-
ся гомеостаз та здійснюється функціонування 
імунної системи. Результати багатьох дослід-
жень засвідчують, що морфологічні та біохіміч-
ні показники крові змінюються за впливу на 
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організм різних речовин (лікарських засобів, 
важких металів, пестицидів, мікотоксинів та 
ін.), реагують на зміну умов утримання, загазо-
ваність повітря та його мікробне забруднення, 
нестачу Оксигену, голодування чи взяття крові 
у нагодованої птиці, вплив стрес-чинників 
тощо [2, 3, 4].

Антибіотики – найпоширеніші та найе-
фективніші засоби у лікуванні бактеріальних 
хвороб птиці, у тому числі респіраторних. Тил-
мікозин – належить до групи макролідів, від-
носно новий на ринку України, синтезований із 
антибіотика тилозину для застосування у вете-
ринарній медицині. Активний від грамнегатив-
них та грампозитивних бактерій, у томі числі 
мікоплазм і орнітобактерій [5]. Володіє вира-
женою активністю in vivo, за рахунок здатності 
зв’язуватись із тканинними макрофагами, тим 
самим краще проникати в осередок інфекції 
[6]. Окрім того, має виражену здатність нако-
пичуватись у легеневій тканині, тривалий час 
зберігаючи там активні концентрації [7]. 

Доксициклін – напівсинтетичний антибіо-
тик із групи тетрацикліну, що широко вико-
ристовується у ветеринарній медицині для 
лікування тварин і птиці за патологій органів 
дихання, інфекцій шлунково-кишкового кана-
лу та сечостатевої системи. Проявляє широкий 
спектр протимікробної дії, високу активність 
від збудників багатьох захворювань та володіє 
здатністю зменшувати інтенсивність перебігу 
запальної реакції [8]. 

Метою роботи було дослідити вплив ан-
тибіотиків доксициклінугіклакту у формі пре-
парату Польодоксин та тилмікозину фосфату 
у формі препарату Тилмокс 25 % на морфоло-
гічні та біохімічні показники крові курчат-бро-
йлерів. Дослідження впливу антибіотиків на 
показники крові здорових курчат – один із ета-
пів вивчення показників фармакокінетики Тил-
моксу 25 % та Польодоксину.

Матеріали і методи. Дослідження прово-
дили на 150 клінічно здорових курчатах-бро-

йлерах кросу КОББ-500 віком 16 діб в умовах 
віварію Білоцерківського НАУ, відповідно до 
схеми досліду (рис. 1). До проведення дослід-
жень курчат вакцинували від хвороби Гамбо-
ро, Ньюкасла та інфекційного бронхіту. 

Для контролю за впливом досліджуваних 
антибіотиків на організм курчат-бройлерів, пе-
ред початком досліду, щодня протягом періоду 
випоювання препаратів та впродовж 5 діб піс-
ля останнього їх застосування, від трьох курчат 
дослідних груп відбирали кров для морфоло-
гічних та біохімічних досліджень. Контролем 
слугували показники крові 6 курчат-бройлерів 
віком 16 діб, отримані до початку досліду. У 
крові визначали кількість еритроцитів, лейко-
цитів, уміст гемоглобіну, показник гематокри-
ту, вираховували середній уміст гемоглобіну в 
еритроциті (MCH), та середній об’єм еритро-
циту (MCV).

3

Рис. 1. Схема дослідження впливу польодоксину та тилмоксу 25 % 
на морфологічні та біохімічні показники крові курчат-бройлерів.
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Результати дослідження. Інтерпретація 
показників крові птиці має свої особливості у 
порівнянні з показниками крові ссавців. Адже 
швидкий обмін речовин, фізіологічні особли-
вості кросу, напрям вирощування – пояснюють 
значну варіабельність показників норми крові 
птиці [9, 10]. За контрольні значення приймали 
показники крові 16-добових курчат-бройлерів 
на нульову (0) добу досліджень, тобто до по-
чатку досліду.

Кількість еритроцитів у крові курчат-брой-
лерів контрольної групи віком 16 діб коливалася 
в межах від 1,8 до 2,0 Т/л за середнього значення 
1,90±0,03 Т/л (табл. 1).

Основною функцією еритроцитів є поста-
чання тканин організму Оксигеном. Завдяки 
вмісту в еритроцитах ферумвмісного білка 
гемоглобіну, еритроцити більш ніж в 70 разів 
швидше насичуються Оксигеном, тому кров 
має велику оксигенну ємність [11].

Одним з найважливіших показників, що 
характеризують рівень обміну речовин, є вміст 
гемоглобіну в крові. У крові курчат віком 16 
діб (0 доба досліду) відзначали досить висо-
кий вміст гемоглобіну з коливаннями значень 
від 87,5 до 102,0 г/л, а середній показник ста-

новив 98,02±2,69 г/л (табл. 1). Високий вміст 
гемоглобіну в крові свідчить про більшу окис-
нювальну її здатність, підвищену інтенсив-
ність обміну речовин, та зумовлює збільшення 
насиченості еритроцитів гемоглобіном [12].

3

3

3

Діагностичне значення має також показник 
умісту гемоглобіну в одному еритроциті, який 
визначають діленням концентрації гемоглобіну 
крові на кількість еритроцитів. Уміст ге-
моглобіну в одному еритроциті курчат-брой-
лерів до початку досліджень (контроль, 0 доба) 
був у межах 51,00–56,05 пг, а середнє значення 
показника становило 51,70±1,76 пг.

Упродовж усього періоду (4 доби) випою-
вання розчинів антибіотиків, поведінкові реак-
ції курчат дослідних груп були в межах фізіо-
логічних: споживання корму та досліджуваних 
розчинів були задовільними, координація руху 
не порушена, змін клінічного стану не спо-

Таблиця 1 – Показники гемоцитопоезу в курчат-бройлерів до початку досліду (n=6)
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стерігали. Загибелі птиці не було. 
У період випоювання птиці першої до-

слідної групи розчину препарату Польодоксин 
кількість еритроцитів у крові збільшувалась 
на 4–20 % (р< 0,01); у курчат другої дослідної 
групи, яким випоювали розчин препарату Тил-
мокс 25 % – на 5–8 % (табл. 2). Показник гема-
токриту у курчат-бройлерів дослідних груп був 
на рівні контролю. 

Уміст гемоглобіну в крові птиці дослідних 
груп через добу після випоювання розчинів ан-
тибіотиків був меншим від показника курчат 
контрольної групи на 7 та 8 % відповідно (р< 
0,05 і 0,01), а на 4 добу – на 11 та 10 % (р< 0,01).

Уміст гемоглобіну в одному еритроциті 
птиці обох дослідних груп був меншим від 
показника контролю впродовж всього періоду 
застосування антибіотиків, а найменший по-
казник встановлено через 4 доби – 75 % від 
показника контролю в курчат першої дослідної 
групи (р< 0,001), та 85 % – другої (р< 0,001).

Випоювання птиці першої дослідної гру-

пи розчину польодоксину супроводжувалося 
зменшенням кількості лейкоцитів крові на 8 % 
відносно показника контролю через добу (р< 
0,05), і збільшенням їх кількості на 6 та 7 % – 
через 3 та 4 доби відповідно (р< 0,01 і р< 0,05). 
Змін кількості лейкоцитів у крові курчат другої 
дослідної групи в період застосування Тилмок-
су 25 % не спостерігали.

У період припинення застосування курча-
там першої та другої дослідних груп розчинів 
антибіотиків кількість еритроцитів у їх крові 
перевищувала показник контролю на 23–59 % 
(р< 0,01) та 21–46 % (р< 0,01) відповідно. По-
казник гематокриту був меншим від показни-
ка контролю на 8 % у курчат першої дослідної  
групи на 6 добу досліду (р< 0,05), а у курчат 
другої дослідної  групи – на 10 % (р< 0,05) на 6 
і 9 добу досліду (табл. 3).

Уміст гемоглобіну у крові курчат обох до-
слідних груп у період припинення застосуван-
ня антибіотиків (5–9 доба досліду) був на рівні 
показника у птиці контрольної групи (табл. 3).

3

Таблиця 2 – Показники крові курчат-бройлерів під час застосування польодоксину та тилмоксу 25 %,  (M±m)

Показники

Група птиці

контрольна (0)
(n=6)

Еритроцити, 
Т/л

1,90 ± 0,03

Показник 
гематокриту, 
л/л

28,67 ± 0,49

Гемоглобін , 
г/л

98,02 ± 2,69

MCV, мкм3 151,2 ± 0,42

MCH, пг 51,70 ± 1,76

Л ейко цит и , 
Г/л

28,15 ± 0,50

Примітка: р< – між контролем та дослідними групами (* – 0,05; ** – 0,01; *** – 0,001).
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Кількість лейкоцитів у крові курчат обох 
дослідних груп була стабільною впродовж 5–7 
доби, і лише на 8 та 9 добу зменшувалася на 
5–11 % відповідно (р< 0,001 і р< 0,01). 

Обговорення. Відомо, що протимікробні 
засоби мають здатність проявляти вплив не 
тільки на мікроорганізми, але й на організм 
тварин (птиці). Тому перед застосуванням ма-
ловивчених антибіотиків з лікувальною метою, 
обов’язково досліджують реакцію організму 
здорової тварини на їх дію. Cаме такими мало-
вивченими препаратами є Польодоксин з гру-
пи тетрацикліну та Тилмокс 25 % з групи ма-
кролідів, які набувають широкого застосування 
за орнітобактеріозу та ускладнених збудником 
орнітобактеріозу інфекцій курчат-бройлерів.

За застосування польодоксину та тилмок-
су 25 % відповідно до рекомендованої схеми 
клінічно здоровим курчатам-бройлерам кросу 
КООБ-500, кількість еритроцитів у їх крові 
в перші 4 доби збільшувалася на 4–20 % (р< 
0,01) та на 5–8 % відповідно, однак не переви-
щувала нормативні значення (1,8–2,4 Т/л) [13].

Збільшення кількості еритроцитів у крові 
курчат першої дослідної групи до 2,83± 0,15 – 
3,03 ± 0,09 Т/л, та до 2,63 ± 0,19 – 2,77 ± 0,18 
Т/л у крові курчат другої дослідної групи в 
період припинення застосування антибіотиків 
оцінюємо еритроцитоз.

Величина гематокриту у птиці обох дослід-
них груп була у межах нормативних значень 
(22,7–28,6 л/л), лише через 6 діб від початку 
досліду  зменшувалася на 8 та 10 % відповідно 
(р< 0,05) відносно контролю.

Зменшення вмісту гемоглобіну у крові пти-

ці дослідних груп (на 11 та 10 % відповідно) 
у період застосування антибіотиків (1–4 доби) 
пояснюємо їх впливом на процес синтезу про-
теїнів, які необхідні для утворення протеїно-
вої частки гемоглобіну, що було встановлено 
за дослідження сироватки крові курчат-брой-
лерів. Окрім того, після припинення застосу-
вання антибіотиків (5–9 доба досліду) уміст 
гемоглобіну в крові птиці обох дослідних груп 
не відрізнявся від контролю (табл. 3). 

Об’єм еритроцитів (MCV) та уміст ге-
моглобіну у них (MCH) у крові птиці обох 
дослідних груп були вірогідно меншими від 
показників контролю впродовж всього досліду 
(1–9 доба). Вираженішими зміни цих показ-
ників були у курчат першої дослідної групи, 
яким застосовували польодоксин (табл. 3). 

Вірогідне зниження вмісту гемоглобіну, 
зменшення середнього об’єму еритроцитів 
(MCV) та вмісту гемоглобіну (MCH) в еритро-
цитах крові курчат обох дослідних груп свід-
чить за розвиток мікроцитарної гіпохромної 
анемії. Хоча після припинення застосування 
досліджуваних препаратів уміст гемоглобіну 
в крові курчат-бройлерів обох дослідних груп 
відновлювався до показника у курчат кон-
трольної групи, проте, ознаки мікроцитарної 
гіпохромної анемії (зменшення середнього 
об’єму еритроцитів та вмісту гемоглобіну в 
них) залишалися. Ймовірно на відновлення 
цих показників потрібно більше часу.

Кількість лейкоцитів у крові птиці, якій 
застосовували польодоксин була через добу 
вірогідно меншою (на 8 %), ніж в контролі, а 
через 3 та 4 добу – збільшувалася на 6 та 7 % 
(р< 0,01 і р< 0,05) відповідно. Зменшення кіль-
кості лейкоцитів через добу після застосування 

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

Примітка: р< – між контролем та дослідними групами (* – 0,05; ** – 0,01; *** – 0,001).
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польодоксину пояснюємо пригніченням мієло-
поезу у червоному кістковому мозку доксици-
клінугіклактом. Збільшення ж їх кількості на 
3 та 4 доби зумовлено, на нашу думку, інтен-
сивнішою продуктивною здатністю кісткового 
мозку після його тимчасового пригнічення. 

У крові птиці, якій застосовували тилмокс 
25 %, змін кількості лейкоцитів з 1 до 4 доби 
досліду не спостерігали. Не було встановлено 
змін кількості лейкоцитів у крові птиці обох 
груп з 5 до 7 доби досліду, лише на 8 та 9 доби 
спостерігали зменшення кількості лейкоцитів 
на 5–11 % (р< 0,01). 

Висновки. 1. Застосування клінічно здоро-
вим курчатам-бройлерам кросу КООБ-500 роз-
чинів польодоксину та тилмоксу 25 % згідно 
з рекомендованою схемою не спричиняло змін 
їх клінічного стану та поведінкових реакцій.

2. Застосування птиці дослідних груп по-
льодоксину та тилмоксу 25 % призводило до 
розвитку еритроцитозу, а кількість еритро-
цитів у крові збільшувалась на 4–59 та 8–46 % 
відповідно (р< 0,01).
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Установлено, что применение препаратов Поледок-
син, и Тилмокс 25 % здоровым цыплят-бройлерам соглас-
но схемы, рекомендованной для лечения птицы, больной 
орнитобактериозом и инфекций, осложненных возбудите-
лем орнитобактериоза, не вызывает изменений клиниче-
ского состояния и поведенческих реакций птицы.
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