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АНОТАЦІЯ 

 Омельчук О.В.  Фізіологічний стан та яєчна продуктивність  курок-

несучок за впливу наноаквахелатів селену, цинку та вітаміну Е. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук   

за спеціальністю 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин».  Білоцерківський 

національний аграрний університет. Київ, 2021.  

Дисертаційна робота присвячена експериментальному обґрунтуванню  

застосування наноаквахелатних розчинів селену, цинку та вітаміну Е  і їх 

впливу на фізіологічний стан курок несучок та показники їх крові, обміну 

білків, ліпідів, мінеральних речовин. Вивчена активність  окремих ферментів 

крові та ферментних систем органів травлення (амілолітичнa, протеолітичнa та 

ліполітичнa)  у шлунку, печінці, тонкому та товстому кишечнику, а також їх 

активність у підшлунковій залозі за впливу наноаквахелатних розчинів селену, 

цинку та вітаміну Е. Вивчався також вплив вище згаданих препаратів на яєчну 

продуктивність та якість отриманих яєць.  

Метою досліду було з’ясувати вплив різних доз наноаквахелатів селену, 

цинку і вітаміну Е на фізіологічний стан несучок: температуру тіла, пульс, 

дихання, поведінку;  морфологічні та біохімічні показники крові. Несучкам 

дослідних груп до основного раціону (ОР) додавали розчини наноаквахелатів 

селену, цинку та вітаміну Е у різних дозах. У птиці, з інтервалом 15 діб, 

відбирали кров для гематологічних та біохімічних досліджень. Яєчну 

продуктивність визначали підрахунком знесених яєць протягом всього 

експерименту в контрольній та дослідних групах.  

          На першому етапі визначали оптимальні дози розчинів наноаквахелатів 

селену, цинку та вітаміну Е. Експерименти проведено на курках-несучках 

породи Ломан Браун, які були розподілені на чотири групи, в кожній по 50 

голів віком 30 тижнів: перша група була контрольною, а друга, третя та 

четверта – дослідні.  



 

 

3 

На другому етапі дослідів використали дві групи курок-несучок по 50 голів 

у кожній: перша група отримувала основний раціон, а друга ОР + Zn 30 мл/ кг + 

Sе 30 мл/кг + 40 мг вітаміну Е. Під час цього досліду вивчали вплив заданих 

препаратів на гематологічні показники, вміст загального білка, його фракцій і 

сечової кислоти у крові, показники мінерального обміну, активність  АлАТ і 

АсАТ, лужної та кислої фосфатаз, а також активність ферментів органів  

травлення; обмін ліпідів: загальні ліпіди, триацилгліцероли, холестеролу, а 

також яєчну продуктивність. Визначали вміст каротиноїдів, вітамінів А, В2 та Е 

у яйцях, а також вплив препаратів на яєчну продуктивність, морфологічний 

склад яйця: його масу, масу жовтка, білка, шкаралупи, її товщину, індекс 

форми, вміст у яйцях Селену та Цинку. 

На третьому етапі досліду вивчали вплив наноаквахелатів селену, цинку та 

вітаміну Е  на яєчну продуктивність несучок у виробничих умовах 

господарства «ВЕСТА-ЛЮКС», Кіровоградської області. Для цього було 

відібрано дві групи несучок по 100 голів у кожній. Птицю утримували у 

кліткових батареях, параметри мікроклімату в приміщенні відповідали 

існуючим нормам і були однакові для всіх груп. Курок годували двічі на добу 

(вранці та ввечері). Для кожної групи комбікорми готували окремо, з 

розрахунку на 5 діб використання. Наноаквахелати та вітамін Е вводили в 

комбікорм методом вагового дозування та багатоступеневого змішування. 

Утримання дослідної птиці та використання її в експериментах 

здійснювали з дотриманням вимог Директиви Європейського союзу 2010/63 

(2010) щодо гуманного відношення до тварин та статті 26 закону України «Про 

захист тварин від жорстокого поводження» (2006). У курок-несучок, за 

згодовування комплексу наноаквахелатів селену, цинку та вітаміну Е в дозі ОР 

+ Se, 30 мл/кг +Zn, разом з 30мл/кг+40 мг вітаміну Е, встановлені деякі зміни 

морфологічного складу крові. На 30-ту добу експерименту спостерігалася 

тенденція до збільшення кількості еритроцитів у крові несучок дослідних груп, 

а надалі на 60-ту та 90-ту добу встановили вірогідне збільшення їх кількості в 

крові птиці четвертої групи, в середньому на 18,0–28,7% відповідно (р<0,05) 
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порівняно з контрольною групою. Кількість лейкоцитів, протягом 

експерименту в крові несучок за впливу наноаквахелатів селену, цинку та 

вітаміну Е не змінилася. приведені результати морфологічного дослідження 

крові і, зокрема, кількості еритроцитів та вмісту гемоглобіну свідчать про 

стимулюючу дію наноаквахелатів селену, цинку та вітаміну Е на процеси 

кровотворення. 

         У дисертаційній роботі відповідно до поставленої мети наведене 

теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової задачі та представлено  нові 

наукові результати досліджень щодо впливу нанохелатних розчинів селену, 

цинку  та токоферолу на показники обміну білків. Аналізуючи отримані дані 

щодо зміни вмісту загального білка і альбумінів в печінці і яєчниках, необхідно 

відзначити позитивний вплив застосованого нами комплексу наноаквахелатів 

селену, цинку та вітаміну Е  на показники обміну білка. 

        Відомо також про вплив вітаміну Е на процеси транскрипції та синтезу 

РНК у мітохондріях печінки та яєчників. Вище сказане підтверджується 

зменшенням вмісту амінного азоту та сечовини в сироватці крові курей 

дослідної групи на 14,5 та 12,5% відповідно, порівняно з контролем. За 

повідомленнями багатьох вчених, сечова кислота є одним із кінцевих 

метаболітів обміну азоту в організмі птиці. До 90% у сечовій кислоті становить 

азот, що виводиться з організму, а тому синтез та виділення цього компоненту в 

курей є одним із регуляторів балансу азоту. Зниження рівня сечової кислоти 

може свідчити, як про деяке зменшення її синтезу, так і виділення з організму, 

що певною мірою сприяє нормалізації балансу азоту в організмі тварин. 

Вивчення впливу застосованих препаратів на активність амілолітичних, 

протеолітичних та ліполітичних травних ферментів у крові, залозистому 

шлунку, печінці,  підшлунковій залозі, тонкому і товстому кишечнику 

показало, що активність перерахованих ферментів змінювалась не однаково. 

Зокрема, активність протеолітичних ферментів шлунка та підшлункової залози 

у дослідної птиці була вірогідно більшою порівняно з контролем, а активність 

ліпаз була вищою у підшлунковій залозі та тканині дванадцятипалої кишки у 
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несучок дослідних груп. Активність амілолітичних, протеолітичних та 

ліполітичних травних ферментів у товстому відділі кишечнику за впливу 

препаратів майже не зазнала змін.  

          Встановлено зміни активності ферментів АсАТ та АлАТ, які беруть 

участь у процесах дезамінування та перамінування в організмі несучок за 

впливу нанохелатних розчинів рівень se, zn i токоферолу. Встановлено 

взаємозв’язок застосування згаданих препаратів з інтенсивністю процесів 

травлення, величиною рН хімусу.  

Результати проведених експериментів показали позитивний вплив 

наноаквахелатних розчинів селену, цинку та вітаміну Е на досліджувані 

показники фізіологічного стану, окремі показники обміну білків, ліпідів, а 

також мінеральних речовин в організмі курок-несучок. 

Вперше встановлено, що додавання до раціону несучок наноаквахелатних 

розчинів селену, цинку та вітаміну Е мало позитивний влив на процеси 

кровотворення та підвищення рівня гемоглобіну в їх організмі. Встановлено, 

що за впливу наноаквахелатів селену, цинку та вітаміну Е в організмі курей 

дослідних груп вірогідно зріс рівень загального білка та його фракції – 

альбумінів  порівняно з контролем та збільшилась кількість еритроцитів та 

гемоглобіну. Вміст розчинного білка печінки та яєчників у несучок, збільшився 

на в межах 13,7 %, а також збільшилась концентрація  фосфору РНК у печінці 

на 12,0%, а ДНК на 18,0 %, а у таких органах, як яєчники несучок у дослідній 

групі концентрація РНК зменшалась порівняно з контролем на 4,8–9,3%, а 

вміст ДНК у яєчниках вірогідно зріс на 18,7–25,8%, (р<0,05). 

Особливості білкового обміну та можливі його зміни вивчали за додавання 

до раціону курок-несучок наноаквахелатів селену, цинку та віт. Е  досліджуючи 

вміст амінного азоту та сечової кислоти в сироватці крові несучок. Рівень 

амінного азоту в курей був у перед дослідний період однаковим, а у курей 

дослідних груп знизився на 14,5% (р<0,05)  порівняно з контролем. При цьому 

концентрація сечової кислоти на 90-ту добу експерименту в дослідних курей 

була  меншою на 12,5%, ніж у контрольній групі (р<0,05). Відомо, що сечова 
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кислота є одним із кінцевих метаболітів обміну азоту в організмі, він становить 

до 90% всього азоту, що виводиться з організму, а тому синтез та виділення 

сечової кислоти у курей є одним регуляторів балансу азоту. Вірогідно зросла 

активність АлАТ у середньому на 18,2%, а активність АсАТ мала лише 

тенденцію до збільшення за пливу  наноаквахелатів селену, цинку та вітаміну 

Е. Активність ЛФ і КФ збільшилась в межах 16,6 та 16,5–20,0%. 

Вперше встановлено, що за впливу застосованих препаратів збільшилась 

інтенсивність мінерального обміну та вірогідно збільшився вміст Са2 та 

неорганічного Фосфору в крові несучок дослідних груп порівняно з контролем 

на 17,2 та 17,7% відповідно (Р<0,05). Разом з тим, активність таких тканинних 

ферментів як лужна та кисла фосфатази також вірогідно збільшилась у 

середньому на 16,6 % (р<0,05) та 19,3% (р<0,01), відповідно. 

Вперше встановлено вплив додавання до раціону курей наноаквахелатів 

селену, цинку та вітаміну Е на обмін ліпідів і, зокрема, загальних ліпідів крові, 

триацилгліцеролу та холестеролу в їх організмі. Протягом експерименту, на  

60-90-ту добу, концентрація  загальних ліпідів вірогідно збільшилась на 15,8–

25,0% (р<0,0;1р<0,05), натомість рівень зменшився триацилгліцеролу на 60-90-

ту добу експерименту на 12,8–13,3% (р<0,05; р<0,01) відповідно, порівняно з 

контролем.  Вміст холестеролу  в дослідних несучок порівняно  контролем мав 

тенденцію до зниження. 

 Комплексне введення до раціону несучок наноаквахелатів селену, цинку 

та вітаміну Е,  сприяло збільшенню амілолітичної активності печінки 

(тенденція),  а підшлункової залози, 12-ти палої і товстої кишки в середньому 

збільшилась на 15,7%; 22,4 та 30,4% відповідно (р<0,05). Разом з тим, 

протеолітична активність залозистого шлунка зросла в середньому на 26,3%, 

печінки – на 21,5; підшлункової залози – на 18,4%. Натомість протеолітична 

активність тканини тонкого кишечнику мала лише тенденцію до збільшення, а 

у товстому  кишечнику вона майже не змінилась.  Активність ліпаз у 

залозистому шлунку та печінці мала тенденцію до зростання, а у тканині 
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підшлункової залози та тонкому кишечнику вона зросла на 23,8 та 23,5% 

відповідно (р<0,05). 

Застосування розчинів наноаквахелатів селену, цинку та вітаміну Е у 

годівлі курок-несучок сприяло збільшенню їх яєчної продуктивності в 

середньому на 5,6–8,3% порівняно з контрольною групою.  

Результати проведених досліджень свідчать про ефективність 

використання  наноаквахелатів селену, цинку та вітаміну Е для поліпшення 

фізіологічного стану курок-несучок і збільшення їх яєчної продуктивності. 

Розроблено «Спосіб підвищення яєчної продуктивності курок-несучок за дії 

наноаквахелатів селену, цинку та віт. Е» (Патент України на корисну модель 

№140023). 

Результати дисертаційного дослідження та літературного огляду 

використовуються в навчальному процесі на кафедри нормальної та 

патологічної фізіології тварин Білоцерківського НАУ і впроваджуються в 

ветеринарну практику, увійшли до вказівок для спеціалістів ветеринарної 

медицини, працівників і студентів аграрних навчальних закладів. 

Ключові слова: фізіологія, кури-несучки, наноакахелати, селен, цинк, 

вітамін Е, яєчна продуктивність, обмін білків, ліпідів, мінеральних речовин.  

 

ANNOTATION 

Omelchuk O.V.  Physiological state and eggs laying hens under the 

influence of nanoacquachelate solutions of selenium, zinc and vitamin E. - 
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03.00.13 "Human and Animal Physiology" . - National University of Life and 

Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2021. 

The dissertation is devoted to the experimental substantiation of the use of 

nanoacquachelate solutions of selenium, zinc and vitamin E and their influence on the 

physiological state and parameters of blood, metabolism of proteins, lipids, minerals, 
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activity of individual enzymes of the blood and digestive organs after  exposure to 

above mentioned drugs.  

The activity of definite blood enzymes and digestive enzyme systems 

(amylolytic, proteolytic and lipolytic) in the stomach, liver, small and large intestine, 

as well as their activity in the pancreas under the influence of nanoaquachelate 

solutions of selenium, zinc and vitamin. There was also studied the influence of the 

named preparations on the quality of the production intensity and the quality of the 

obtained eggs.It should be noted that during the first stage there were determined the 

optimal doses of nanoaquachelates solutions of selenium, zinc and vitamin E. 

Experiments there were conducted on laying hens of the Lohmann Brown breed, 

which were divided into four groups, each with 50 heads aged 30 weeks: the first 

group was a control, and the second, third and fourth - the experimental groups. 

The aim of the study the influence of different doses of nanoaquachelates of 

selenium, zinc and vitamin E on the physiological state of laying hens: body 

temperature, pulse, respiration rate, behavior; morphological and biochemical 

parameters of blood. Solutions of nanoaquachelates of selenium, zinc and vitamin E 

in different experimental doses were added to the basic diet (BD) of laying hens of 

the research groups. Blood was taken for hematological and biochemical studies in 

birds, with an interval of 15 days. Egg productivity was determined by calculation of 

the obtained eggs during  the length of the whole experiment in the control and 

experimental groups. 

During the second stage of the study, two groups of laying hens of 50 heads each 

there were used. The first group received the basic diet, and the other BD + Zn 30 ml 

/ kg + Ce 30 ml / kg + 40 mg of vitamin E. During this study, the effect of the given 

drugs was estimated by determining of  hematological parameters, the content of total 

protein, its fraction and uric acid in the blood, mineral metabolism, activity of ALT 

and AST, alkaline and acid phosphatase, the activity of enzymes in the studied 

organs, as well as lipid metabolism: total lipids, triacyglycerols, cholesterol, and egg 

productivity. There were also determined the content of carotene, vitamins A, B2 and 

E in eggs, as well as the influence of the drugs on egg productivity, morphological 
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composition of eggs: their weight, yolk mass, protein, shell, thickness, shape index, 

content of selenium and zinc in eggs. 

At the third stage of the study, the effect of nanoacquachelate of selenium, zinc 

and vitamin E on the main productivity of laying hens there was investigated in the 

production conditions of the farm "VESTA-LUX", Kirovograd region. For this 

purpose, two groups of laying hens with 100 heads in each of them there were 

selected. The birds were kept in cage batteries, the parameters of the microclimate in 

the room met the existing standards and they were the same for both groups. The 

laying hens were fed twice a day (morning and evening). For each group the feed was 

prepared separately, based on 5 days of use. Nanoacquachelate and vitamin E were 

added into the feed by weight dosing and multistage content mixing. 

During the experiment the laying hens were kept and fed according the 

requirements of the European Union Directive 2010/63 (2010) on humane treatment 

of animals and Articles 26 of the Law of Ukraine "On Protection of Animals from 

Cruelty" (2006). In laying hens, fed with a complex of nanoacquachelate of selenium, 

zinc and vitamin E at a scheme of BD + Se, 30 ml / kg + Zn, together with 30 ml / kg 

+ 40 mg of vitamin E,  there were established the changes in the morphological 

composition of the blood. On the 30th day of the experiment there was a tendency for 

increased number of erythrocytes in the blood of laying hens experimental groups. 

On the 60th and 90th day there was found a definite increase in their number in the 

blood of birds of the fourth groups, on average on 18.0-28.7%, (p <0,05) comparing 

with the control group. The number of leukocytes, in the blood of laying hens 

exposured to nanoaquachelates of selenium, zinc and vitamin E did not change during 

the experiments. The results of morphological examination of blood, in particular, the 

number of erythrocytes and hemoglobin content indicate the stimulating effect of 

nanoaquachelates of selenium, zinc and vitamin E on hematopoiesis. In the 

dissertation, in accordance with the set goal, a theoretical generalization and a new 

solution of the scientific problem are given, which is presented in new scientific data 

on the effect of nano chelate solutions of Se, Zn and ɑ-tocopherol on indicators of 

protein metabolism, lipids and activity of serum enzymes in laying hens.  Analyzing 
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the obtained data on the change in the content of total protein and albumin in the liver 

and ovaries, it is necessary to note the positive effect of the used complex of 

nanoaquachelates of selenium, zinc and vitamin E on protein metabolism. 

The effect of vitamin E on the processes of RNA transcription and synthesis in 

the mitochondria of the liver and ovaries is well known. The above is confirmed by a 

decrease in the content of amine nitrogen and urea in the serum of chickens of the 

experimental group by 14.5 and 12.5%, respectively, comparing with the control 

animals. According to many scientists, uric acid is one of the ultimate metabolites of 

nitrogen exchange in birds. Up to 90% of uric acid is nitrogen that is excreted from 

the body, and therefore the synthesis and excretion of this component in chickens is 

one of the regulators of nitrogen balance. Decreased of uric acid level may indicate 

both a slight decrease in its synthesis or increased excretion from the body, that to 

some extent contributes to the normalization of nitrogen balance in animals.The 

effect of the applied drugs on the activity of amylolytic, proteolytic and lipolytic 

digestive enzymes in the blood, gastric gland, liver, pancreas of the small and large 

intestine, as well as the activity of certain enzymes that affect the mineral metabolism 

in the chicken was studied. In particular, the activity of proteolytic enzymes of the 

stomach and pancreas in the experimental birds was significantly higher than in the 

control hens, and the activity of lipases was higher in the pancreas and duodenal 

tissue in laying hens of the experimental groups. The activity of amylolytic, 

proteolytic and lipolytic digestive enzymes in the large intestine under the influence 

of drugs did not change markedly. 

Changes in the activity of the enzymes ACAT and ALAT, which are involved in 

the processes of deamination and transmutation in the body of the layers under the 

influence of nano chelate solutions, the level of Se, Zn and tocopherol have been 

established. The correlation of the use of these drugs with the intensity of digestive 

processes, the pH of the chime, the digestibility and nutrient absorption in the diet of 

laying hens was also established.  The results of the experiments showed the positive 

effect of nanoacquachelate solutions of selenium, zinc and vitamin E on the 

investigated indicators of physiological state, individual indicators of metabolism of 
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proteins, lipids, and minerals in the body of laying hens. For the first time, it was 

found that adding of chelate solutions of selenium, zinc and vitamin E to the diet had 

a positive effect on the haematopoiesis and increased levels of haemoglobin in their 

body. It was also found that the influence of selenium, zinc and vitamin E 

nanoacqualates in the chickens of the experimental groups probably increased the 

level of total protein and its albumin and globulin fractions compared to control. The 

activity of ACAT and ALAT increased by an average by 14.8% and 22.2%, 

respectively, for selenium, zinc, and vitamin E nanoheachelates, as well as increased 

RNA and DNA phosphorus concentrations in organs such as liver and ovaries of 

laying hens of the experimental group compared to control. 

The features of protein metabolism and its possible changes were studied by 

adding of selenium, zinc, and vitamin E nanoacqualates to laying hens, investigating 

the content of amine nitrogen and uric acid in the serum of laying hens. The level of 

amine nitrogen in chickens was the same before the experimental period, and the 

chickens of the experimental groups on the 90th day decreased by 14.5% (p<0.01) 

compared with control, the concentration of uric acid on the 30-60th day of the study 

in the experimental groups was 10.2-12.5% less than in the control group (p<0.05). It 

is known that uric acid is one of the ultimate metabolites of nitrogen metabolism in 

the body, it is about 90% of all nitrogen excreted in the body, and therefore the 

synthesis and excretion of uric acid in chickens is one of the regulators of nitrogen 

balance. For the first time, it was found that, due to the effect of the applied drugs, the 

intensity of mineral metabolism increased and the content of serum concentration of 

Calcium and inorganic Phosphorus in the experimental groups increased  compared 

to the control group by 26.9 and 17.7% respectively. However, activity of tissue 

enzymes such as alkaline and acidic phosphates also increased significantly by an 

average of 16.8% (p <0.05) and 20.0% (p <0.01), respectively. The effect of the 

addition of selenium, zinc and vitamin E on the metabolism of lipids and, in 

particular, total blood lipids, triacylglycerol and cholesterol in their bodies, was 

established in the diet of chickens for first time. During the experiment, on the 60-

90th day, the concentration of total lipids probably increased by 15.8-25.0% (P 
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<0.01-P <0.05), instead the level decreased by triacylglycerol on the 60-90th day 

experiment by 12.8-13.3% (P <0.05; P <0.01), respectively, compared to control. 

Cholesterol content in the experimental groups compared to the control tended to 

decrease. 

 Complex introduction to the diet of laying hens of selenium, zinc and vitamin E 

nanoacquachelate contributed to the increase of amylolytic activity of liver, pancreas, 

duodenum and colon by an average by 12.5-30.4%, the proteolytic activity of the 

above mentioned organs increased an average by 14.8-41.4%, and lipolytic activity 

increased by 23.5-32.9%. The use of selenium, zinc and vitamin E nanoacqualates in 

the feeding of laying hens contributed to an increase in their egg productivity by an 

average of 5,6-8,3%,  compared to the control group. 

The results of the studies indicate the efficiency of the use of selenium, zinc 

and vitamin E nanoacqualates to improve the physiological state of laying hens and 

increase their egg productivity. A method of increasing egg productivity of laying 

hens by the action of selenium, zinc nanoacqualates and vitamin E has been 

developed. E ”(Patent of Ukraine No. №140023 ). 

The results of the dissertation research and literature review are used in the 

educational process at the departments of Normal and Pathological Animal 

Physiology of the Bila Tserkva National Agrarian University and are introduced into 

veterinary practice, included in the methodical instructions for veterinary medicine 

specialists, workers and students of agricultural educational institutions. 

Key words: physiology, laying hens, nanoacquahelates, selenium, zinc, 

vitamin E, egg productivity, metabolism of proteins, lipids, minerals. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Відомо, що на продуктивність птиці впливає багато 

факторів, у тому числі порода, вік, маса тіла, склад раціону, функціонування 

окремих систем і організму в цілому [14]. Зокрема, під час формування яйця у 

статевій системі та системі травлення сільськогосподарської птиці 

відбуваються метаболічні процеси, які роблять організм чутливим до впливу 

різних біологічно активних і мінеральних речовин [6]. 

Застосування біологічно активних препаратів та кормових добавок у 

тваринництві і птахівництві базується на глибоких знаннях законів біології та 

активного впливу на функціонування живого організму [1] Особливо це 

важливо для сільськогосподарської птиці яєчного напряму продуктивності, 

обмін речовин у якої знаходиться на досить високому рівні [28]. Незважаючи на 

великий обсяг теоретичних та експериментальних робіт з цих питань, багато 

процесів в організмі тварин та птиці залишаються ще не вивченими. Зокрема, 

це стосується курок-несучок, оскільки підвищення яєчної продуктивності, 

життєздатності та імунного захисту поголів’я залишаються надзвичайно 

актуальними. В Україні та світі широко впроваджуються наноматеріали і 

нанотехнології, застосування яких у птахівництві дає можливість підвищити 

імунний та антиоксидантний захист організму птиці, отримувати продукцію 

високої якості [5, 6]. Питання підвищення яєчної продуктивності курок-несучок 

останні роки вивчаються ретельно, проте, незважаючи на збалансованість 

раціонів, підвищення несучості та якості отриманого яйця і м’яса залишаються 

досить актуальними. Подальше підвищення інтенсивності птахівництва 

неможливе без застосування нових біологічно активних речовин, які 

покращують обмін речовин, сприяють отриманню високоякісної продукції 

птахівництва. У зв’язку з цим, перспективним може бути введення до складу 

раціону курок-несучок наноаквахелатів біогенних металів Ag, Cu, Zn, Mg, Co, 

Se, Zn та ін., одержаних методом «Ерозійно-вибухова нанотехнологія 

отримання аквахелатів нанометалів» [1]. Вони, за даними вчених сприяють 

підвищенню рівня обміну речовин, стимулюють процеси анаболізму і 
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катаболізму в організмі тварин, здатні протидіяти патогенній кишковій 

мікрофлорі, підвищувати резистентність організму птиці. Однак, у літературі 

трапляються лише поодинокі повідомлення про дію вищевказаних 

наноаквахелатів біогенних металів і, зокрема, Se і Zn на фізіологічний стан, 

обмін речовин та яєчну продуктивність курей. У більшості публікацій 

повідомляється про позитивний вплив наноаквахелатів на організм, та їх 

застосування для лікування різних хвороб (26). Застосування біологічно 

сумісних та нешкідливих кормових добавок та препаратів, які отримані 

біотехнологічними методами, є важливим для подальшого удосконалення 

технологій утримання птиці та максимального використання потенціалу її 

організму. Тому встановлення показників фізіологічного стану та яєчної 

продуктивності курок-несучок за впливу наноаквахелатів селену, цинку та 

вітаміну Е є важливим і актуальним завданням на шляху розкриття механізмів 

корекції генетично детермінованих особливостей регуляції у птахів яєчної 

продуктивності. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація є складовою науково-дослідної роботи кафедри нормальної та 

патологічної фізіології тварин Білоцерківського національного аграрного 

університету «Вплив розчинів аквахелатів на організм сільськогосподарської 

птиці» (номер державної реєстрації 0115U005327, 2015–2020 рр.). 

Мета та завдання досліджень. Мета дисертації – дослідити вплив 

наноаквахелатів селену, цинку та вітаміну Е на фізіологічний стан, особливості 

метаболічних процесів та продуктивність курок-несучок. 

Відповідно до мети було поставлено такі наукові завдання: 

– встановити оптимальні дози наноаквахелатів селену, цинку та вітаміну 

Е як добавки до раціону курок-несучок та їх вплив на динаміку гематологічних 

показників; 

– дослідити особливості білкового обміну за показниками вмісту 

загального білка, альбумінів у крові та розчинного білка в тканинах печінки та 

яєчників, а також активності АсАТ і АлАТ; 
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– дослідити зміни ліпідного обміну за динамікою показників рівня 

триацилгліцеролу та холестеролу в сироватці крові курей; 

– вивчити активність амілолітичних, протеолітичних і ліполітичних 

ферментів органів травлення; 

– дослідити рівень неорганічного Фосфору та Кальцію в сироватці крові 

птиці та пов’язану з їх обміном активність лужної та кислої фосфатаз; 

– встановити вплив наноаквахелатів селену, цинку та вітаміну Е на 

несучість курок, морфологічні і якісні показники яєць та їхній вітамінний 

склад; 

– дослідити вміст нуклеїнових кислот у печінці та яєчниках курей 

несучок. 

Об’єкт дослідження – фізіологічні процеси та репродуктивна активність 

організму курок-несучок за стимулюючого впливу наноаквахелатів селену, 

цинку та вітаміну Е. 

Предмет дослідження – зміна фізіологічного стану та репродуктивної 

активності курок-несучок за показниками морфологічного складу крові, 

білкового, ліпідного і мінерального обміну, активності ферментів і яєчної 

продуктивності птиці та якість отриманої продукції. 

Методи дослідження: фізіологічні, клінічні, гематологічні, біохімічні, 

зоотехнічні та статистичні. 

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше проведено 

дослідження функціонального стану курок-несучок за впливу комплексу 

наноаквахелатів селену, цинку та вітаміну Е. Вперше встановлено 

стимулюючий вплив добавки наноаквахелатів селену, цинку та вітаміну Е у 

складі наноаквахелатів Se, Zn та вітаміну Е на фізіологічні процеси в організмі 

курок-несучок, і зокрема на репродуктивну функцію, на що вказують вірогідні 

зміни гематологічних показників, результати біохімічних досліджень крові, і 

зокрема: підвищення вмісту загального білка, альбумінів та імуноглобулінів 

сироватки крові, а також зміни концентрації фосфору РНК і ДНК у печінці та 

яєчниках несучок – основних індикаторів посилення процесів синтезу 
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складових речовин яйця.У межах фізіологічних параметрів зросла активність 

амінотрансфераз АсАТ і АлАТ та лужної і кислої фосфатаз. Встановлено 

вірогідне зниження вмісту триацилгліцеролу в сироватці крові несучок, що 

вказує на його активне використання як енергетичної речовини. Доведено, що 

включення до раціону добавки, сприяло вірогідному зростанню рівня Кальцію 

та неорганічного Фосфору в крові несучок порівняно з контролем. Уперше 

встановлено, що за додавання комплексу наноаквахелатів селену, цинку та 

вітаміну Е вірогідно підвищується активність амілолітичних, протеолітичних та 

ліполітичних ферментів залозистого шлунку, печінки, підшлункової залози, 

дванадцятипалої кишки, що сприяло підвищенню активності цих органів. 

Встановлено позитивний вплив наноаквахелатів Se, Zn та вітаміну Е на 

вміст каротиноїдів, вітамінів А, В2 і Е, які входили до складу яйця, отриманого 

від несучок. Уперше встановлено, що вміст мікроелементів Селену та Цинку в 

яйцях, отриманих від несучок з контрольних та дослідних груп, не має 

вірогідної різниці. На основі проведених експериментів розроблено схему 

застосування та оптимальні дози наноаквахелатів селену, цинку та вітаміну Е 

як добавки до раціону курок-несучок. 

 Наукову новизну виконаної роботи підтверджено патентом України на 

корисну модель «Спосіб підвищення яєчної продуктивності курей-несучок». 

Практичне значення одержаних результатів. Узагальнено ряд 

фізіолого-біохімічних показників, які свідчать про позитивні зміни важливих 

фізіологічних параметрів організму курей-несучок за згодовування їм 

наноаквахелатів селену, цинку та вітаміну Е. Встановлено, що використання 

наноаквахелатів селену, цинку та вітаміну Е, як добавки до раціону, сприяє 

збільшенню активності протеолітичних, ліполітичних та амілолітичних 

ферментів органів травлення, що позитивно впливає на засвоєння компонентів 

раціону курей та підвищує їх продуктивність. Отримана продукція від курей 

дослідних груп за якісними показниками відповідала чинним вимогам. 

Обґрунтовано доцільність використання розчинів наноаквахелатів селену, 

цинку та вітаміну Е у промисловому птахівництві. 
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Результати досліджень використовуються у науково-дослідній роботі та 

навчальному процесі на кафедрах: нормальної та патологічної фізіології тварин 

Білоцерківського національного аграрного університету; біохімії і фізіології 

тварин імені академіка М. Ф. Гулого Національного університету біоресурсів і 

природокористування України; біохімії і фізіології тварин Одеського 

державного аграрного університету; анатомії, нормальної та патологічної 

фізіології Сумського національного аграрного університету; біохімії і фізіології 

Дніпровського аграрно-економічного університету; Компаніївського коледжу 

ветеринарної медицини Білоцерківського національного аграрного 

університету. 

Особистий внесок здобувача. Автором самостійно розроблено схеми 

проведення експериментів, пошук і аналіз літератури за темою дисертації, 

організовано проведення дослідів, виконано увесь обсяг необхідних робіт, 

здійснено статистичну обробку отриманих результатів, які викладено у вигляді 

наукових положень дисертації. Інтерпретацію, аналіз і узагальнення результатів 

досліджень, формулювання висновків та пропозицій виробництву проведено за 

методичної допомоги наукового керівника. Особистий внесок у роботах, 

опублікованих у співавторстві, визначено у списку опублікованих праць. 

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації апробовано у 

доповідях та обговорено на: науково-практичних конференціях науково-

педагогічних працівників, аспірантів та науковців Білоцерківського 

національного аграрного університету (м. Біла Церква, 2017–2020 рр.); 

Інтернаціональній науковій і практичній конференції (м. Вроцлав, Республіка 

Польща, 2018 р.); ХХ з’їзді Українського фізіологічного товариства імені 

П. Г. Костюка з міжнародною участю (м. Київ, 2019 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції «Аграрна освіта та наука: досягнення, роль, фактори 

росту» (м. Київ, 2019 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Актуальні проблеми ветеринарної медицини» (м. Біла Церква, 2019 р.); 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні тенденції 

ветеринарної освіти та науки» (м. Київ, 2019 р.); Міжнародній науково-
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практичній конференції «Актуальні проблеми фізіології та біохімії тварин» 

(м. Київ, 2019 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Инновации в 

животноводстве – сегодня и завтра» (м. Жодіно, Республіка Білорусь, 2019 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «UniversumView 17» (м. Київ, 

2019 р.); Міжнародній наукові конференції товариства «Нілан-ЛТД» (м. Київ, 

2019 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми 

фізіології тварин» (м. Полтава, 2020 р.). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 16 наукових працях, 

з яких 4 статті у наукових фахових виданнях України, у тому числі включених 

до міжнародних наукометричних баз даних, стаття у науковому виданні іншої 

держави, стаття в іншому науковому виданні, патент України на корисну 

модель, 9 тез наукових доповідей. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотацій, 

вступу, огляду літератури, матеріалів і методів дослідження, результатів 

експериментальних досліджень, аналізу та узагальнення результатів 

досліджень, висновків, пропозицій виробництву, списку використаних джерел, 

додатків. Загальний обсяг дисертації становить 145 сторінок. Робота містить 27 

таблиць та 2 рисунки. Список використаних джерел літератури налічує 345 

найменувань, у тому числі 95 латиницею. 
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РОЗДІЛ  І 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

1.1. Фізіологічний стан та показники обміну  речовин у курок-несучок  

Птахівництво в Україні на сьогоднішній день є одною з найбільш 

розвинутою галуззю сільського господарства, яка інтенсивно та динамічно 

розвивається. Відомо, що у сільськогосподарської птиці, засвоєння поживних 

речовин проходить дуже інтенсивно, і це забезпечує  високий рівень реакцій 

необхідний у період росту та розвитку птиці, коли активніше протікають 

процеси пов’язані з синтезом та накопиченням речовин або під час активного 

відкладання яєць [1]. У курей, обмін речовин значною мірою залежить від 

фізіологічного  стану їх організму,  стадії росту, линяння або яйцекладки. 

Значний вплив на згадані процеси має період інтенсивної яйцекладки, який 

забезпечується напруженою роботою ендокринної системи. Вона через 

гормональні механізми регулює використання енергетичного та пластичного 

матеріалу організмом несучок, оскільки виникає підвищена необхідність у 

згаданих речовинах. Особливо зростає потреба несучок у білках, енергії та 

мінеральних речовинах в  період відкладання яєць, тому що вміст білків, 

вуглеводів, ліпідів і мінеральних речовин у яйцях є значним і синтез 

компонентів яйця відбувається за рахунок організму курок несучок  [110].  

Процеси метаболізму  в організмі птиці в загалі, в тому числі і у курей, 

значною мірою залежить від фізіологічного стану їх організму, стадії росту, 

линяння або відкладання яєць. Вказані процеси обумовлені змінами 

інтенсивності обміну речовин в організмі птиці, на які впливають багато 

факторів, в тому числі наявність пластичного матеріалу, активність гормонів та 

окремих ферментних систем організму  [8]. 

У обміні речовин в організмі тварин, білки займають центральне місце, що 

обумовлено насамперед їх структурною і каталітичною функціями. Значна їх 

кількість знаходиться в  органах і тканинах птиці до 17–20 % сирої маси [4]. З 

білковим обміном тісно пов’язана  яєчна  продуктивність курей несучок, 

оскільки білки входять до складу  яєць [5,6, 7]. На білковий обмін мають 
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значний вплив генетичний потенціал [8, 9, 10], він також значною мірою 

залежить від породи [11, 12 ], віку птиці та умов утримання [13, 14], факторів 

годівлі [15, 16, 17, 18], а також від деяких інших впливів [19, 20, 21]. 

Встановлено, [14] що власні білки активно синтезуються з 

амінокислотного пулу печінки. Значна частина  амінокислот, які не 

використались на процесах побудови білків тканин,  під час яйцекладки 

активно використовується для синтезу білків яйця, а також для синтезу сечової 

кислоти. Остання є основною сполукою, за допомогою якої виводяться 

аміногрупи α-амінокислот та є кінцевим продуктом обміну пуринів [110]. Ряд 

авторів [16, 17, 18] відмічають, що амінокислоти, які не використались у 

тканинах як пластичний матеріал та ті, що накопичуються у печінці, 

залучаються для синтезу  сечової кислоти, а  у ссавців,  амінокислоти за 

рахунок орнітино-цитрулінового циклу перетворюються у сечовину.  

Важливим показником інтенсивності використання вільних амінокислот 

крові  в організмі курей є рівень амінного азоту сироватки крові  несучок, який  

залежить від надходження вільних амінокислот у кров при абсорбції з 

кишечнику, інтенсивності їх використання на процеси синтезу білків печінкою 

або тканинних білків клітинами організму та ступенем часткового 

використання амінокислот як енергетичного матеріалу [29]. Затримка азоту в 

організмі курей відзначається у період активного відкладання яєць.  

Яйце формується в організмі птиці як статева клітина. У процесі 

фолікулогенезу у яйцеклітині відкладаються великі запаси поживних речовин. 

Білки жовтка синтезуються, в основному, у печінці і накопичуються у фолікулі 

за декілька днів до овуляції [36]. Висока потреба курей у період яйцекладки в 

енергії, протеїні та інших елементах живлення (вітамінах, макро- і 

мікроелементах) обумовлена, з одного боку, високим їх вмістом у яйці, а з 

іншого – їх витратами на забезпечення функцій всіх органів і систем, які беруть 

участь у овогенезі [37]. Ріст, дозрівання і овуляція яйцеклітини знаходяться під 

нейроендокринним контролем гіпоталамо-гіпофізарної системи [38, 39]. 

Відомо, що важлива роль у стимулюванні овуляції займає лютеїнізуючий 
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гормон (ЛГ) гіпофізу [40]. У курей породи білий леггорн встановлено, що 

концентрація прогестерону в їх крові збільшується на початку статевої зрілості 

(140-170 днів), а концентрація естрадіолу  зростає – з 120-го дня [38]. Існує 

взаємозв’язок між білковим метаболізмом та нейрогуморальними механізмами, 

що контролюють синтез білків. Важливе значення має також процес зростання 

в плазмі крові курей на початку яйцекладки  рівня вільних жирних кислот і 

білка, що пояснюється посиленим синтезом ліпопротеїдів і появою 

фосфопротеїнів, які відсутні у статево незрілої птиці [41]. За цих умов у плазмі 

крові курей різко зростає концентрація кальцію.  

Після знесення яйця синтез білків у білковому відділі яйцепроводу різко 

зменшується [44]. На початок яйцекладки у плазмі крові курей молодого віку 

зменшується вміст вільних амінокислот, особливо гідрофобних амінокислот, 

які використовуються у синтезі білків жовтка і знаходяться у вигляді 

комплексів з ліпідами.Посилення синтезу білків у печінці курей після введення 

естрогену супроводжується підвищенням розмірів  гепатоцитів  [45]. 

Активність клітинного дихання та процесів  фосфорилювання у печінці курей-

несучок  зростає на початку яйцекладки  знижується у кінці [45, 46]. 

В організмі птиці, в наслідок складних процесів яйце формується  як 

статева клітина. Під час фолікулогенезу у яйцеклітині відкладаються великі 

запаси поживних речовин. Синтез білків жовтка відбувається в основному, у 

печінці і накопичуються у фолікулі за декілька днів до овуляції [44]. Тому у 

курей спостерігається  висока потреба у період яйцекладки в енергії, протеїні, і 

інших елементах живлення (вітамінах, макро- і мікроелементах) обумовлена, з 

одного боку, високим їх вмістом у яйцях, а з іншого – їх витратами на 

забезпечення функцій всіх органів і систем, які беруть участь у вітелогенезі 

[37]. Відомо, що кури відкладають  яйця циклами, а  проміжки між циклами 

становлять від однієї до кількох діб. У перші тижні після знесення першого 

яйця біля 40% всіх овуляції не завершується формуванням нормальних яєць. У 

кінці продуктивного періоду в курей знижується інтенсивність продукування  

фолікулів, частота овуляції, а також зменшується функціональна активність 
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яйцепроводу. Внаслідок цього значна кількість овуляції не завершується 

формуванням нормальних яєць. Зі зниженням продуктивності, знижується 

інтенсивність  загального обміну речовин та синтетичної діяльності печінки, а 

весь організм відпочиває.  

Важливим показником, який характеризує інтенсивність обміну білків в 

організмі, є активність тканинних ферментів, які беруть участь у процесах 

дезамінування та пере амінування: аспартат – АсАТ, КФ 2.6.1.1. та аланін – 

АлАТ, КФ 2.6.1.2. амінотрансфераз в сироватці крові птахів. Ці ферменти 

беруть участь в переносі аміногрупи з амінокислоти на кетокислоту і є 

зв’язуючою ланкою в обміні білків, жирів та вуглеводів [47]. Найбільша 

концентрація АсАТ встановлена у міокарді, менше у печінці та м’язах [48], тоді 

як АлАТ вважається печінковим ензимом [49]. Встановлено, що руйнування 

лише одного гепатоциту призводить до значного підвищення активності 

сироваткової АлАТ. З посиленням несучості активність АлАТ стає більше, 

однак по мірі старіння курей активність цього ензиму зменшується [2]. 

Необхідно відмітити, що ензим АсАТ локалізується не тільки у цитоплазмі, 

а і в мітохондріях гепатоцитів, тоді, як АлАТ знаходиться  лише у цитоплазмі. 

За цих умов порушується їх мозаїчна структура, змінюється проникливість 

мембрани для органічних та неорганічних речовин [50, 51]. Лужна фосфатаза 

(КФ.3.1.3.1), відноситься до класу ферментів естераз, вона бере участь у 

гідролізі фосфорних ефірів у плазмі крові та у тканинах. Особливе значення 

цього ферменту в курей-несучок полягає ще й у тому, що він бере активну 

участь в обміні мінеральних речовин в їх організмі та перенесенні іонів 

кальцію при формуванні шкаралупи яйця [52]. Активність лужної фосфатази 

спостерігається у тварин в період інтенсивного росту та розвитку, а у курей-

несучок, під час яйцеутворення та відкладання яєць [53, 54]. 

Збільшення продуктивності курей несучок, яке тісно пов’язана з 

підвищенням резистентності та засвоєнням поживних речовин раціону, 

важлива роль відводиться різноманітним біологічно активним речовинам. У 

зв’язку з цим важливо було встановити  вплив наноаквахелатів біогенних 
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металів таких як Селен і Цинк на показники обміну речовин курей-несучок [65] 

разом з вітаміном Е.  

1.2. Фізико-хімічні властивості наноаквахелатів металів Селену і 

Цинку, технології  їх отримання та застосування 

В останні два десятиліття в усьому світі швидкими темпами розвиваються 

технології спрямованого одержання та використання наночастинок, 

нанохелатів біоцидних та біогенних металів. Біологічні системи і 

наноматеріали взаємопов’язані, тому для дослідження впливу останніх на 

організм та зовнішнє середовище необхідне поєднання зусиль різних 

спеціалістів: біологів і медиків та ін.  [66 - 73]. 

Біогенні нанометали мають комплекс фізичних і хімічних властивостей та 

біологічну дію, які значно відрізняються від властивостей цієї речовини. Ці 

властивості полягають  у  тому, що маючи малі розміри та різноманітність 

форм, наночастнки  можуть зв’язуватися їм з нуклеїновими кислотами, білками, 

вбудовуватися в мембрани, проникати в клітинні органели, і тим самим, 

певною мірою впливати на функції біоструктур [ 64, 65]. 

Значна частина наночасток і наноматеріалів  залежать від технології їх 

отримання [74, 75]. Це обумовлює, їх вартість і екологічну чистоту, при 

використанні тої чи іншої технології  [ 76, 77].  

На сьогодні перспективним методом отримання наночасток металів є 

застосування ерозійно-вибухової нанотехнології, розробленої на основі нового 

фізичного явища [78]. За даними вчених, отримані наноматеріали є високо 

координаційними аніонно-подібними аквахелатами нанометалів [79, 80].  За 

допомогою спеціального обладнання, поверхневий електричний заряд у 

наночастинці утворюють в результаті вибухово-електронної емісії з поверхні 

провідника при ерозивно-вибуховому диспергуванні металу [73, 81, 82].  

Явище вибухової електронної емісії виникає при вибухах локальних 

частинок провідника і супроводжується утворенням сильних потоків 

електронів, а наночастинки, знаходячись в потоках електронів, отримують на 

своїй поверхні електричний заряд зі знаком мінус «–» [78]. У результаті такої 
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реакції утворюється  хелатний комплекс наночасток  структурною будовою 

подібний аніонному хелатному комплексу. Метало-лігандні комплекси значно 

активніше засвоюються організмом, ніж мікроелементи у формі солей 

неорганічних кислот, а також безпосередньо виступають в якості активаторів 

або інгібіторів різних фізіологічних процесів [66, 67, 69, 70, 83]. 

Властивістю аквахелатів є те, що вода в гідратних оболонках може 

заміщуватися молекулами карбонових кислот або білків рослинного чи 

тваринного походження. Це дуже цінна особливість, яка дає можливість їм 

проникати через мембрани клітин і там «розкриватися», що забезпечує 

біологічну ефективність та екологічну чистоту [70, 72, 73, 82]. Такі властивості 

наноструктур значно вплинули на розвиток гуманної та ветеринарної 

медицини, у яких наноматеріали використовують при створенні нових засобів 

діагностики, лікарських і косметичних препаратів, дезінфектантів, а також для 

багатьох інших цілей [87, 88]. Багатьма науковцями доведено [58, 65, 66], що  

застосування аквахелатів порівняно з їх неорганічними солями, позитивно 

впливає на обмін речовин [88 - 91]. За  повідомленням В.Б. Борисевича та ін., 

[55], які для порівняння застосовували аерозольне лікування сумішшю 

антибіотиків (канаміцин, фармазин) та суміш аквахелатів металів (Срібло, 

Мідь, Цинк) було встановлено, що більш інтенсивно у телят активізувались 

фактори неспецифічної імунореактивності при застосуванні аерозольної терапії 

аквахелатами металів. Ефект проявлявся у збільшенні гемопоезу на 25,2%, 

імунобіологічної реактивності – на 29%, а білкового синтезу – на 27,2%. 

Біогенні метали мають здатність впливати на активність процесів обміну 

вуглеводів в організмі тварин. Наприклад, характерною особливістю 

високопродуктивних корів є низький рівень цукру в їх крові. За даними вчених 

[92, 93] додавання наноаквахелатів Ag, Cu, Zn, Mg, Co до раціону птиці 

позитивно стимулює вуглеводний обмін. У дослідженнях на молодняку птиці 

[94], впливу  аквахелату германію його стимулююча дія зменшує активність 

синтезу серомукоїдів на 33,3%, та сприяє зниженню навантаження на імунну 

систему. Також встановлено [95], що показник загального білка в сироватці 
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крові курчат, яким до раціону додавали аквахелати германію і феруму 

перевищував контрольний на 68,1 і 77,2 % (р≤0,05) відповідно. При цьому 

випоювання бройлерам згаданих наноаквахелатних розчинів мікроелементів 

зумовило суттєве підвищення вмісту альбумінів у сироватці крові, що вказує на 

поліпшення білок синтезуючої функції печінки [59]. 

        У окремих дослідженнях було встановлено [97, 98], що додавання селену 

до раціонів може сприяти підвищенню метаболічної активності анаеробної 

мікрофлори, стимулюючи її ріст. Така реакція макроорганізму призводить до  

виникнення бактериемії, яка стимулює підвищення імунологічної реактивності 

організму птиці. 

        Проте, продуктивність птиці залежить не тільки від факторів гуморального 

імунітету, але й від рівня неспецифічної імунологічної реактивності організму, 

як одного з важливих фізіологічних показників життєздатності птиці [98, 99]. 

        Крім того встановлено, що застосування металів у наноаквахелатній формі 

сприяє збільшенню приростів маси тіла птиці, зменшенню її загибелі, та  дає 

можливість підвищити рівень рентабельності на 30-40%. Не мало важним 

фактом є підвищення імунореактивності тварин, що дає можливість на 

виробництві відмовитись від використання антибіотиків і це безумовно  

сприятиме отриманню екологічно чистої продукції [100, 101]. Від 

забезпеченості сільськогосподарської птиці макро- і мікроелементами та 

біологічно активними речовинами залежить інтенсивність обміну речовин і в 

тому числі, покращення гематологічних показників її крові [98]. Про те,  

активність АлАТ та АсАТ плазми крові не змінювалась у перепелів дослідних 

груп в порівнянні з контрольною групою [102].   

         За використання розчинів аквахелатів металів аргентуму та купруму для 

обробки шкаралупи яєць, їх поверхня звільняється від бактерій групи кишкової 

палички, стафілококів, сальмонел і спороутворюючих аеробів [104]. Було також 

виявлено, що умовах зберігання яйця на складах птахофабрики антисептичний 

ефект  може  продовжуватися до 39 діб. 
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1.3.  Фізіологічне значення Селену і Цинку для організму 

тварин та птиці 

Зі 110 елементів, які на сьогодні представлені у періодичній системі 

елементів Д.І. Менделєєва, 81 знайдено в організмі тварин [105-107]. Залежно 

від кількості, у якій вони містяться в організмі, мінеральні елементи 

поділяються на 3 групи:  а) макроелементи знаходяться в межах від 0,9 до 0,09 

% від маси тіла; б) мікроелементи кількість яких становить  10-3-10-5 % до маси 

тіла; в) ультрамікроелементи уміст яких становить від 10-6 до 10-12 %. 

        Згідно з цією класифікацією, мінеральні елементи поділяються на 3 групи: 

життєво необхідні (біогенні, біотичні, ессенціальні); умовно необхідні; 

елементи, роль яких в організмі вивчена мало або невідома. 

        Селен був відкритий у 1817 році Якобом Берцеліусом і отримав свою назву 

на честь Місяця (Selene) [108]. Впродовж багатьох років він був відомий  своєю 

токсичністю, і лише в 1957 році виявлено його дію як важливого елементу 

живлення [109, 110, 111]. У 1973 році було встановлено, що цей мікроелемент 

входить до складу ензиму глутатіонпероксидази, після чого почалися його 

дослідження як ессенціального мікроелементу [111, 112].Високі концентрації 

Селену є у ґрунтах, багатих гумусом [113, 111]. Для оцінки селенового статусу 

організму вчені пропонують визначення активності ГПО, оскільки вона має 

позитивний корелятивний зв'язок з вмістом Селену [110, 115, 123].  

Антиоксидантна дія Селену в організмі тварин і людей тісно пов’язана з 

впливом вітаміну Е. При забезпеченні потреби тварин у Селені, враховують 

ступінь забезпечення їх потреби у вітаміні Е, який інгібує утворення пероксидів 

ненасичених ліпідів плазматичної мембрани [110, 114, 124]. За участі Селену і 

вітаміну Е відбувається активація синтезу глутатіону [113]. Селен нормалізує 

обмін простагландинів, простациклінів, лейкотрієнів, нуклеїнових кислот, 

протеїнів, регулює функцію більшості органів та систем [109, 125, 126]. 

Нестача Селену є причиною виникнення багатьох захворювань тварин.  

Зокрема, у птиці діагностують ексудативний діатез, дистрофія печінки, 

панкреатичний фіброз у курчат та ін. [114]. Ключову роль в патогенезі цих 
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захворювань відіграє зниження активності АОС організму тварин за умов 

дефіциту Селену раціоні, що призводить до посилення процесів ПОЛ [130].  

Гуморальна імунна реакція тварин на дію антигенів зростає при збільшенні 

вмісту Селену в кормах, особливо в поєднанні його з вітаміном Е [115]. Цей 

елемент регулює вміст А-, М-, G-імуноглобулінів у сироватці крові [115], 

стимулює антитілогенез і потенціює дію різноманітних вакцин [125].  

Селен має важливе значення в обміні протеїнів, жирів, вуглеводів та 

окисно-відновних процесах, його препарати широко використовуються для 

підвищення продуктивності тварин [129, 131]. При поєднанні антиоксидантної 

дії вітаміну Е і селену, вітамін Е попереджає утворення пероксидних сполук, а 

селен у складі глутатіонпероксидази руйнує пероксиди, що утворилися. Така 

гіпотеза пояснює зв'язок селену і токоферолу [116,  119, 132]. 

Цинк – Zn хімічний елемент другої групи періодичної системи, один із 

незамінних мікроелементів, який посідає друге місце після заліза за 

розповсюдженням в організмі людини і тварин та участю в метаболічних 

процесах [132].Крім того, в клітинах Цинк, здебільшого, присутній у складі 

стійких біокомплексів, у яких він координаційно тісно пов’язаний з 

ендогенними лігандами. Це зумовлюється високою здатністю мікроелемента 

утворювати хелатні структури. Останні, як відомо, утворюються в тих 

випадках, коли метал розташований між атомами-донорами електронів, якими 

найчастіше є атоми Азоту, Оксигену, Сірки.Утворенням таких сполук 

опосередковується роллю Цинку в функціонуванні різних біологічних систем 

[133, 134]. Необхідно зазначити, що здатність Цинку до утворення 

біокомплексів супроводжується відносною безпечністю цього мікроелемента 

для біомолекул. Значною мірою це зумовлюється відсутністю прооксидантних 

властивостей, притаманних металам із змінною валентністю (залізо, мідь та 

інші). Водночас такі властивості сприяють транспорту і метаболізму Цинку в 

організмі та здійсненню його біологічних функцій у клітинах [135, 136,137]. 

        У молекулах метало-ферментів Цинк може входити до складу активного 

центру і брати участь в утворенні фермент-цинк-субстратних комплексів. За 
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таких умов взаємодія ферменту і субстрату не можлива без катіонів Цинку. У 

деяких випадках за допомогою Zn2 + підтримується необхідна для активності 

ферменту конформація активного центру. Це інший тип метало ферментів, у 

яких від’єднання Zn2+ спричиняє порушення структури активного центру, що 

ускладнює взаємодію з субстратом [138, 139]. Відомо, що Цинк входить до 

складу великої групи не ферментних метало протеїнів, у молекулах яких 

катіони мікроелемента беруть участь у стабілізації вторинної та третинної 

структур [140]. Утворення таких комплексів з катіонами Цинку необхідне для 

здійснення специфічних функцій низки білків. 

        Нині відомо, що в організмі людини і тварин цинк-залежні білки 

акумулюються в цитоплазмі та різних органелах клітин (ядро, 

ендоплазматичний  ретикулум, секреторні пухирці Гольджі, мітохондрії) [141]. 

За умови надходження до клітин, значна частка Цинку акумулюється в складі 

молекул специфічних, багатих на цистеїн, білків – металотіонеїнів (МТ), 

здатних зв’язуватись також і з іншими металами  [142, 143].          

        До організму людини і тварин Цинк надходить, головним чином, через 

травний тракт  з продуктами харчування та кормом. У процесі травлення цей 

елемент вивільняється з їжі в формі катіонів, які можуть зв’язуватися з 

ендогенними лігандами і транспортуватись до ентероцитів дванадцятипалої і 

тонкої кишок [144]. З ентероцитів Цинк потрапляє в кров і через ворітну вену 

надходить до печінки, а потім у системний кровообіг та переноситься до інших 

органів і тканин. У плазмі крові, де Цинк зв’язаний, головним чином, з 

альбуміном, виявляється лише 0,1% від загального вмісту цього мікроелемента 

в організмі [145]. Ця частка Цинку використовується для швидкого 

забезпечення потреб тканин. Значна кількість ендогенного Цинку надходить у 

просвіт тонкої кишки шляхом з підшлункової залози і підлягає повторному 

всмоктуванню в кров. Процес реабсорбції забезпечує надходження цього 

мікроелементу, необхідного для підтримання його гомеостазу в клітинах, що 

має важливе значення в регулюванні балансу Цинку [146]. 
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        Роль Цинку в фізіологічних процесах показана у великій кількість робіт, 

які присвячених аналізу ролі мікроелементу в організмі людини і тварин [156]. 

Як відомо, він бере участь у багатьох молекулярних внутрішньоклітинних 

процесах і характеризується регуляторним впливом процесів проліферації 

різних типів клітин їх диференціацію та функціональну активність. Це 

зумовлює і фізіологічні ефекти мікроелемента, а саме: вплив на процеси росту і 

розвитку організму, функціонування імунної, нервової, статевої та інших 

систем [157]. Зокрема, існує залежність між обміном Цинку в організмі та 

станом серцево-судинної і дихальної систем [158]. Цей мікроелемент 

необхідний для репродуктивної функції, функціонування шкіри та слизових 

оболонок, кісткової тканини, зорового та смакового аналізаторів, органів 

травлення і підшлункової залози [159]. Підшлункова залоза бере участь у 

підтриманні гомеостазу Цинку [160], вивільняючи Zn2+ у кишковий тракт, 

звідки відбувається реабсорбція мікроелемента в періоди його дефіциту [161, 

162]. Цинк також необхідний для підтримання імунного статусу [163, 164], а 

його нестача в організмі, переважно, супроводжується станом імунодефіциту 

[164]. Значною мірою регуляторна роль цього мікроелемента 

опосередковується його наявністю в складі гормону тимусу – тимуліну [165]. 

Крім того, Цинк безпосередньо впливає на функціональну активність 

лімфоцитів та інших лейкоцитів крові [166, 167] та відіграє захисну роль за 

умов впливу на організм різноманітних патогенних чинників [168].  

       Таки чином, приведені  дані свідчать про те, що біологічна роль Цинку в 

організмі значною мірою реалізується через участь в синтезі нуклеїнових 

кислот, білків, енергетичному обміні, проліферації і диференціації клітин, 

підтримці антиоксидантного статусу[170], а також збереження структури і 

функції їх мембран.  

 

1.4. Вітамін Е та його біологічна роль в організмі тварин та птиці 

За своєю характеристикою вітамін Е належить до групи жиророзчинних 

вітамінів, він не розчинний у воді, але добре розчинних в органічних 
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розчинниках, стійкий до зміни рН середовища. Вперше відкритий у 1922 р.  як 

біологічний фактор, що запобігає безпліддю. До цієї групи речовин відносять 

як природні так і синтетичні сполуки, які мають той, чи інший ступінь Е-

вітамінної активності та  похідні  токолу, а вся група речовин, була назвали 

токоферолами. Відомо 8 близьких за структурою природних речовин з 

активністю α-токоферолу. За характеристиками відомі 4 токофероли – α-, β-, γ-, 

δ-токоферол і 4 токотриєноли [172]. Вітамін Е (α-токоферол) та його хімічні 

аналоги це похідні 2-метил -2 (4´,8´,12´ - триметилтридецил)-6-хроманолу, або 

токолу та мають наступну  розвернуту біохімічну формулу: 

 

Рис.1.4.  Хімічна структура α-токоферолу і α-токоферил ацетату 

 

Суміш всіх його стереоізомерів, позначають DL- α-токоферолу, або повний 

рацемат α-токоферолу [172].  Його біологічна активність обумовлена вільною 

гідроксильною групою ароматичного кільця і гідро хіноновою структурою 

оксипролінового кільця [172]. Природний α-токоферол є безколірною 

маслянистою речовиною, яка має молекулярну масу 430,69, він розчиняється в 

жирах, спирті, хлороформі, ацетоні [171]. Процес етерифікації підвищує 

стабільність токоферолу, тому синтетичний токоферол випускають у вигляді 

D,L-токоферил  ацетату, який широко використовується у годівлі тварин. 

Згідно міжнародної класифікації одна міжнародна одиниця вітаміну Е 

еквівалентна 1 мг синтетичного D,L-токоферил  ацетату, який є міжнародним 

стандартом вітаміну Е [171]. 

До кишечнику вітамін Е надходить у складі ліпідів, які є його природними 

розчинниками. Встановлено, що у кишечнику тварин всмоктується лише до 

50% токоферолу, який надходять з кормом [172]. Жири після емульгування 
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жовчними кислотами перебувають в хімусі у вигляді  міцел. Вітамін Е  

слизовою оболонкою тонкого кишечнику всмоктується,  транспортується до 

печінки, де відбувається його звільнення від міцел та всмоктування [173].  

Весь токоферол знаходиться у зв’язаному з хіломікронами стані у 

лімфатичному руслі [174]. Током лімфи хіломікрони надходять у кров через 

портальну вену, поступають до  печінки, яка займає центральне місце у 

метаболізмі ліпідів та вітаміну Е.  У ліпопротеїдах плазми, які утворюються в 

печінці переважає α-токоферол [173]. За значного вмісту в раціоні тварин  

вітаміну Е,  він депонується в паренхіматозних клітинах печінки і, зокрема, в 

органелах – мітохондріях, мікросомах, лізосомах, апараті Гольджі [175]. Вчені 

вважають, що в мітохондріях і мікросомах  токоферол регулює  ряд  функцій, 

пов’язаних з їх окиснювальною здатністю. В цілому є думка, що  вітамін Е 

забезпечує інтеграцію клітинних мембран, захищаючи їх від окисної деструкції, 

оскільки токоферол має здатність нейтралізувати  вільні радикали.  

В організмі вітамін Е депонується в приблизно рівних кількостях у тканині 

печінки, скелетних м’язах, легенях, підшлунковій залозі, й у значно більшій 

кількості у гіпофізі та наднирниках  [176]. Таке розташування  вмісту вітаміну 

Е в різних органах і тканинах організму тварин та людини вчені пов’язують з 

його антиоксидантною функцією та здатністю підтримувати інтеграцію 

клітинних мембран. 

Внутрішньо  клітинний транспорт α-токоферолу в печінці відбувається за 

участю специфічних α-токоферол - зв’язувальних білків (ТЗБ), які виділені з 

цитоплазматичної фракції клітин печінки [176]. З  тканини печінки α-токоферол 

за допомогою ліпопротеїдів дуже низької щільності (ЛДНЩ) транспортується 

до різних органів і тканин організму [177]. Про те, вчені вважають, що 

повністю механізми внутріклітинного транспорту α-токоферолу ще не 

з’ясовані.  

Клітинні процеси метаболізму α-токоферолу  включають спочатку його 

окиснення до токоферолхіноїну, а останній зазнає  відновлення до гідрохінону. 
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Гідрохінон виділяється з жовчю. Також з жовчю може виділятися основна 

частина α-токоферолу, який знаходиться у вигляді токоферол хінонів [178, 179]. 

Крім вище згаданих симптомів, встановлено, що ɑ-токоферол захищає 

клітинні мембрани від шкідливої дії ПОЛ. Вчені вважають, що  вітамін  Е це 

перша лінія захисту ненасичених жирних кислот від окиснення [187]. 

Встановлено, що антиоксидантна роль вітаміну Е зумовлена як його 

локалізацією у фосфоліпідних  шарах клітинних мембран, так і його контактами 

з ненасиченими жирними кислотами [188]. Вітамін Е може утворювати 

комплекси  з ненасиченими жирними кислотами, і, тим самим, забезпечується 

стабілізація біологічних мембран [189]. Про те нерозчинність токоферолів у 

воді значною мірою обмежує їх використання. У даній роботі вивчався вплив 

водорозчинної форми, яка була отримана за допомогою міцелярних полімерних 

носіїв на фізіологічний стан курок-несучок, важливим є і той факт, вітамін Е 

важливим антиоксидантом для організмі тварин та людини [190, 191]. 

Переваги вітамінної добавки полягають у тому, що жиророзчинний ɑ- 

токоферол в ній представлений у (міцелярній) формі, що забезпечує його 

високу біодоступність, швидке всмоктування та більш активне використання у 

процесах обміну речовин. Застосування ɑ-токоферолу у водно дисперсній 

міцелярній формі має свої переваги, які полягають у тому, що така  міцелярна 

форма забезпечує його біодоступність, швидке всмоктування та більш активне 

використання у біохімічних реакціях у організмі тварин. Засвоєння організмом 

вітаміну Е забезпечують блок-кополімери  на основі 35- 

метоксиполіетиленоксиду і поліакрилової кислоти, що є ефективними  

наноконтейнерами для інкапсуляції [147]. Вони забезпечують можливість 

зниження активної концентрації вітаміну Е та збереження його дії. Вчені 

встановили [151], що така міцелярна система є нетоксичною і була випробувана 

у дослідах на білих мишах. Вона дає можливість знижувати лікувальні дози 

застосовуваного препарату [152]. 

Необхідно враховувати, що з високим вмістом вітаміну Е в яйцях 

пов’язують їх харчову і біологічну цінність. ɑ-Токоферол запобігає зниженню 



 

 

40 

якості яйця при зберіганні, внаслідок гальмування перекисного окиснення 

ліпідів. Встановлено, що існує прямий, безпосередній зв'язок між вмістом 

вітаміну Е в раціонах курок-несучок та у їх яйцях [191], крім того, за даними 

Surai P. [110], яйця з високим вмістом вітаміну Е забезпечують добову потребу 

людини в цьому вітаміні. Приведені дані літературних джерел свідчать про 

ефективність застосування  вітаміну Е як в кормової добавки до раціонів різних 

видів сільськогосподарських тварин. Аналіз публікацій вітчизняних та 

зарубіжних фахівців свідчить, що економічні збитки промисловому 

птахівництву завдає зниження яєчної продуктивності у результаті 

технологічного навантаження на курей-несучок. Саме тому постає нагальна 

проблема пошуку та впровадження нових високоефективних, екологічно 

безпечних, доступних та дешевих вітчизняних біологічно активних кормових 

добавок та оптимізація годівлі птиці [193, 194].  

         Важливим є і той факт, що у тваринництві Європейського Союзу 

заборонено застосування антибіотиків, як потенційно небезпечних для здоров'я 

людей  препаратів. Тому в Україні розробляються та застосовуються 

альтернативні кормові добавки, які заміняють антибіотичні стимулятори росту. 

З цієї точки зору перспективним є використання наноаквахелатів біогенних 

металів, здатних не тільки протидіяти кишкові мікрофлорі, але й стимулювати 

процеси обміну речовин їх засвоєння у живому організмі. 

 

1.5. Узагальнення до огляду літератури 

Приведений аналіз літературних даних свідчать, про те, що  вивчення 

властивостей наноаквахелатів біогенних та біоцидних металів необхідно 

продовжувати з огляду їх застосування в різних галузях народного 

господарства. Особливо це стосується  впровадження наноаквахелатів 

біогенних та біоцидних металів у такі важливі галузі народного господарства 

країни як медицина, сільське господарство та ін. Відомо, що застосування 

антибіотиків у тваринництві Європейського Союзу заборонене, то вивчення 

впливу вище згаданих халатних сполук і, в тому числі селену, цинку, германію, 
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срібла та ін. металів надзвичайно актуальне. Перераховані халатні сполуки 

біогенних металів мають позитивний  вплив  на фізіологічний стан, процеси 

обміну речовин, ембріогенезу, антиоксидантний захист, імунореактивність  

організму тварин та птиці, його захист від шкідливого впливу довкілля. Про те, 

отримані результати вивчення впливу Селену і Цинку в доступних 

літературних джерелах обмежені та суперечливі, а вивчення халатних сполук 

цих елементів разом з вітаміном Е не проводилось. 

        Цинк – Zn хімічний елемент здебільшого, присутній у складі стійких 

біокомплексів, у яких він міцно зв’язаний з ендогенними органічними 

лігандами. Особливо важливу роль цей мікроелемент відіграє в складі молекул 

білків. Цинк є структурним компонентом або необхідний для каталітичної 

активності понад 200 метало ферментів, задіяних у різних метаболічних шляхах 

(ДНК- та РНК-полімерази, дегідрогенази, карбоксипептидази, фосфатаза, 

супероксиддисмутаза, алкогольдегідрогеназа, піруваткарбоксилаза та багато 

інших) [137]. Таким чином, біологічна роль цинку в організмі значною мірою 

реалізується через участь у синтезі та стабілізації нуклеїнових кислот і білків, 

процесах енергетичного обміну, проліферації та диференціювання клітин, 

підтриманні антиоксидантного статусу. Нині відомо, що в організмі людини і 

тварин цинк-залежні білки акумулюються в цитоплазмі та різних органелах 

клітин (ядро, ендоплазматичний  ретикулум, секреторні пухирці Гольджі, 

мітохондрії) [141]. За умов надходження до клітин значна частка цинку 

акумулюється в складі молекул специфічних, багатих на цистеїн, білків – 

здатних зв’язуватись також і з іншими металами, про те нанохелатні форма 

цього елемента у порівняні зі звичайною вивчено дуже мало  [142,143, 350].          

Селен був відкритий у 1817 р.,  але лише в 1973 році було встановлено, що 

цей мікроелемент входить до складу ензиму глутатіонпероксидази, після чого 

почалися його дослідження як ессенціального мікроелементу [111, 112]. Селен 

вважають важливим генопротектором, який блокує ушкодження ДНК 

продуктами ПОЛ, металами та регулює процеси їх системної елімінації в 

організмі. При дефіциті Селену знижується дезінтоксикаційна та 
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білоксинтезувальна функція печінки, виникає гіперхолистеролнемія [109, 125]. 

Його сполуки стимулюють функціональну активність системи кровотворення і 

регулюють синтез панкреатичної ліпази та засвоєння жиру і вітаміну Е [109, 

125, 126]. Селен разом з вітаміном Е входить до складу фактора, який запобігає 

некрозу в клітинах організму. Селен є досить потужним антиоксидантом, він 

стимулює утворення антитіл і цим підвищує захист від інфекційних 

захворювань. Для оцінки селенового статусу організму вчені пропонують 

визначення активності ГПО, оскільки вона має позитивний корелятивний 

зв'язок з вмістом Селену [110, 115, 123].  

Отже, сучасне тваринництво і його галузь птахівництво, різними шляхами 

вирішує проблему максимального використання генетичного потенціалу, 

покращення росту, розвитку та продуктивності тварин та збереження за цих 

умов продуктивного здоров'я. З приведених даних  різних авторів, одним з 

перспективних напрямів  рішення даної проблеми є використання біологічно 

активних речовин, серед яких найбільший інтерес викликає застосування 

наноаквахелатів різних біогенних та біоцидних металів у тому числі Zn і Sе в 

комплексі з вітаміном Е.  
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РОЗДІЛ  2 
 

 МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 
 

2.1. Схеми експериментів та напрями досліджень 

 Робота виконувалась протягом 2015-2020 років  на базі науково-дослідної 

лабораторії кафедри нормальної та патологічної фізіології тварин 

Білоцерківського національного аграрного університету, окремі дослідження 

проведено: у міжкафедральній лабораторії імунології та діагностики хвороб 

тварин Білоцерківського національного аграрного університету; в регіональній 

державній ветеринарній лабораторії Держпродспоживслужби в Кіровоградській 

області; на базі Компаніївського коледжу ветеринарної медицини та у 

приватному господарстві П. П. «Закузній». Науково-виробничі експерименти 

проводилися у господарстві «ВЕСТА-ЛЮКС» Кіровоградської області.  

        Птиця утримувалась в кліткових батареях з дотриманням нормативних 

технологічних параметрів прийнятих у господарствах. Експерименти 

проводилися відповідно до національних “Загальних етичних принципів 

експериментів на тваринах” (Україна, 2001), що узгоджуються з положенням 

“Європейської конвенції про захист хребетних тварин, які використовуються 

для експериментальних та інших наукових цілей” (Страсбург, 1986). 

        Дослідження проводили на поголів’ї птиці,  яке було вільне від 

інфекційних та інвазійних хвороб. На фермі дотримувались ветеринарно-

санітарних правил, вчасно проводили вакцинацію молодняку птиці від 

інфекційних захворювань: інфекційного ларинготрахеїту, хвороб Марека і 

Н’юкасла. На всіх в’їздах і входах на птахівничі ферми були обладнані 

дезінфекційні бар’єри і килимки, які зволожувались розчинами формаліну та 

інших засобів дезінфекції. У приміщеннях для птиці щотижня проводили 

санітарні дні, проходи посипали вапном, на вході був обладнаний постійно 

діючий дезкилимок. При проведенні експериментів, дослідних та контрольних 

курей несучок утримували по 20 голів у кожній клітці. Технологічним вимогам 

відповідали щільність посадки, фронт годівлі та напування птиці. 

Температурний режим при вирощуванні та утримання курей-несучок у холодну 
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пору забезпечували авто калорифери з автоматичною регуляцією обігріву. У 

приміщеннях середня температура повітря становила від +19 до +22 ºС, середня 

вологість близько 70-72 %. Режим освітлення становив 16 годин на добу і 

забезпечувався звичайними лампами розжарювання потужністю 60–75 Вт, які 

були підвішені посередині проходів між клітковими батареями на рівні 

верхнього краю клітки на відстані 3,6 м одна від одної. Інтенсивність 

освітлення за таких умов у пташнику становила у межах 20 люкс.  Кури, на 

яких проводили експерименти були клінічно здорові, отримували раціон (табл. 

2.1) збалансований згідно з рекомендаціями фірми Lohmann Tierzuch для 

птиці, яка досліджувалась [194, 195].  

Таблиця 2.1 

Поживність раціону для курей-несучок  (рецепт К – 1 / 19) 
Показник Відсоток  до раціону 

Дерть кукурудзи білої 

Дерть кукурудзи жовтої 

Просо 

Пшеничні висівки  

Макуха соєва 

Шрот соняшниковий 

М’ясо-кісткове борошно 

Вапно 

Трикальцій фосфат 

Сіль, помел 1 

Премікс П 1-1 

Мармурова крихта 

Всього 

4,00 

26,50 

16,00 

7,60 

7,00 

21,00 

6,00 

4,50 

1,00 

0,40 

1,00 

5,00 

100,00 

Якісні показники 

Кормових одиниць в 100 кг 

Протеїн  сирий, % 

Клітковина сира, % 

Лізин, % 

Метіонін + цистин, % 

Кальцій, % 

Фосфор, % 

Натрій, % 

Жир, % 

Обмінна енергія (ккал в 100 г) 

94,39 

16,94 

9,28 

0,91 

0,82 

4,18 

1,20 

0,28 

3,75 

252,35 

 

       Оптимальний газовий склад повітря та  повітрообмін у приміщенні 

забезпечувався примусовою вентиляцією. Зовнішнє повітря надходило у 

верхню зону пташника  через відцентрові вентилятори з турбозволожувачем по 
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повітропроводах, розташованих під стелею, та припливні шахти у перекритті, а 

повітря з нижньої зони приміщення – видалялось вентиляторами, розміщеними 

у стінах. Розроблена система вентиляції у пташниках забезпечувала як 

належний якісний склад, так і необхідну швидкість руху повітря. Всі ці 

технологічні особливості вентиляційної системи забезпечували вчасне 

видалення шкідливих газів – сірководню, аміаку і вуглекислого газу, кількість 

яких у повітрі пташників не перевищували гранично допустимих значень. 

Доступ до корму і води був вільний. Досліджувані препарати додавали до 

кормів, які входили до складу раціону  за методом поступового 

перемішування. Їх роздавання у контрольні та дослідні групи проводилась 

вручну двічі на день. У контрольну та дослідні групи для проведення  

експериментів відбирали курок-несучок породи Ломан-Браун, віком 45 неділь, 

за методом аналогів, однакових за масою і віком. Умови експериментів були 

однаковими як на початку, так  і у кінці для птиці контрольних і дослідних 

груп. Схема проведення експериментів на несучках представлена на рис. 2.1.  

 

Рис.2.1 Схема досліджень 
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На першому етапі у дослідних групах згодовували комбікорм згідно 

відповідних норм розроблених у господарстві. Несучкам дослідних груп на 1 кг 

комбікорму додавали по 30 мл наноаквахелатів Se, Zn, які отримані ерозійно-

вибуховим методом Каплуненка-Косінова [65, 66, 67, 72]. Вони представляють 

собою розчини гідратованих чи карбоксильованих наночастинок металів у де 

іонізованій воді. 

Отриманий фізичним методом [78, 80, 99, 100], розчини за біологічною 

ефективністю значно відрізняються від розчинів металів отриманих іншими 

способами. У якості комплексо-утворювача використовувались наночастинки з 

негативним зарядом «мінус», а у ролі лігандів – молекули води, чи інших 

хімічних елементів [67]. За структурною будовою ці наночастинки подібні до 

аніонного хелатного комплексу та за наявності поверхневого негативного 

заряду «мінус», але при цьому виключаються їх токсичні прояви за відсутності 

аніонів [99,100]. У наших дослідженнях використовували розчини 

наноаквахелатів, які мали слабко кислу реакцію (рН 6,0-6,5) та з загальним 

вмістом металів по 30 мг/л. У контрольній групі до комбікорму додавали 30 мл 

дистильованої води. Отриманий фізичним методом (методом Каплуненка-

Косинова [65, 66] ), розчин по ефективності та токсичності значно відрізняється 

від розчинів  Zn, Se, які отримують хімічним або електролізним способом,  в 

яких іони металів можуть мати токсичні властивості, а тому їх використання 

досить обмежено. 

Застосування ɑ-токоферолу у міцелярній формі має свої переваги, які 

полягають у тому, що вододисперсна (міцелярна) форма забезпечує його 

біодоступність, швидке всмоктування та більш активне використання у 

біохімічних реакціях у організмі тварин. Засвоєння до організмом вітаміну Е 

забезпечують блок-кополімери  на основі полі акрилової кислоти, що є 

ефективними  наноконтейнерами для інкапсуляції [147]. Вони забезпечують 

можливість зниження активної концентрації вітаміну Е та збереження його дії. 

Вчені встановили [151], що така   міцелярна система є нетоксичною і була 
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випробувана у дослідах на тваринах [148]. Вітамін Е додавали в дозі 40 мг на 1 

кг комбікорму. 

На першому етапі, згідно розробленої схеми експерименту курей було 

розділено на чотири групи, яким задавали різні дози аквананохелатів селену, 

цинку та ɑ-токоферолу, а потім проводили клініко-фізіологічне дослідження за  

загально визнаними методиками [197, 198]. Визначали температуру тіла, 

кількість пульсу та дихальних рухів, морфологічні показники крові, показники 

обміну білків, ліпідів та мінеральних речовин: Са та неорганічного Фосфору. 

Проводили дослідження активності окремих ферментів, а також яєчну 

продуктивність по групах несучок. Крім того, щоденно проводили візуальний 

огляд птиці контрольної та дослідних груп спостерігали за поведінкою, 

проявом  безумовних та умовних рефлексів у птиці. 

У курей  відбирали кров для подальшого біохімічного дослідження з 

підкрильцевої вени, перед проведенням досліду,  а потім: на 30-ту та 60-ту та 

90-ту добу досліду.  Для морфологічного дослідження, кров відбирали в 

пробірки з 10,0% розчином трилону Б. Сироватку крові готували за 

загальноприйнятими методами [199, 200]. Кількість еритроцитів, лейкоцитів та 

тромбоцитів  крові визначали за методом [200], мазки крові фарбували за 

Фрієдом і Лукачевою в модифікації І.А. Болотникова, кров розводили фарбою в 

меланжері для еритроцитів [202], вміст гемоглобіну визначали гемоглобін-

ціанідним методом [200]. 

На другому етапі нами дослідження проводились на двох групах несучок. 

Перша контрольна, якій до комбікорму додавали 20 мл дистильованої води. 

Другій дослідній групі додавали  до комбікорму по 20 мл. суміші селену та 

цинку отриманих фізичним методом [78, 80, 99, 100], а також 30 мл. вітаміну Е.   

На другому етапі експерименту проводили дослідження активності 

ферментів органів травлення. Після легкого ефірного наркозу робили  

декапітацію курей, розтинали їх черевну порожнину, виймали кишечник. За 

допомогою подвійних лігатур виділяли печінку, шлунок, дванадцятипалу 

кишку, товстий відділ з його  вмістом, підшлункову залозу, яка знаходилась у 
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середній частині згину дванадцятипалої кишки. Вміст відбирали з усіх вище 

перерахованих частин  органів травлення.  

Ділянки шлунка, кишечнику промивали ізотонічним розчином хлориду 

натрію, розтинали, просушували фільтрувальним папером та робили зіскоб 

слизових оболонки. Потім з вмісту дванадцятипалої та товстої кишки її 

слизової оболонок, а також тканини підшлункової залози, які відбирали для 

дослідження, готували екстракти за допомогою ізотонічного розчину 1:9 у 

гомогенізаторі за методом Ц.Ж. Батоєва  [201]. Отриманий екстракт після 

центрифугування використовували для дослідження ферментативної 

активності. Всі операції проводили на холоді. 

Визначали також вміст біохімічний склад яйця отриманого від контрольної 

та дослідних груп несучок і вміст у ньому вітамінів А,  В2  та Е, а також рівень 

селену та цинку. Досліджувався морфологічний склад яйця з визначенням його 

маси, маси жовтка, білка, шкаралупи, її товщину та індекс форми яйця. Вівся 

облік яєчної продуктивності у піддослідної птиці. 

На третьому етапі у виробничому досліді визначалась економічна 

ефективність проведених експериментів.  

 

2.2. Методи досліджень фізіологічного стану птиці та морфологічного 

складу крові 

        Фізіологічний стан курей-несучок досліджували, застосовуючи 

загальноприйняті методики [198, 199]. У птиці визначали температуру тіла у 

клоаці за допомогою електричного термометра. Кількість серцевих скорочень 

рахували за допомогою приладу ПУЛЬС-ОКСИМЕТРА марки Finder-tip, а 

дихальних рухів за одну хвилину з допомогою фонендоскопа. Спостерігаючи за 

поведінкою птиці відмічали, що кури реагували на появу в приміщенні 

сторонніх осіб дуже добре, вони вели себе стурбовано, бігали по клітках, 

кричали. В той же час поява обслуговуючого персоналу не викликала такої 

реакції. Активність несучок та прояв безумовних та умовних рефлексів були 

чітко виражені особливо під час годівлі птиці.  
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2.3. Методи визначення біохімічних показників крові 
 

        У процесі обміну речовин між організмом та зовнішнім середовищем, 

ключове місце займає обмін білків. В зв'язку з цим, одним з важливих завдань 

нашої роботи було дослідження особливостей обміну білків у організмі курей 

за впливу нанохелатних розчинів селену і цинку та вітаміну Е [203, 204]. 

Визначення вмісту загального білка в сироватці крові проводили 

біуретовим методом [205], принцип якого полягає в тому, що білки реагують у 

лужному середовищі з міді сульфатом, утворюючи сполуки забарвлені у 

фіолетовий колір, їх інтенсивність  була пропорційна вмісту загального білка. 

       Альбуміни сироватки крові визначали за методом, принцип якого полягає 

у тому, що вони у слабо кислому середовищі з індикатором бромкрезоловим 

синім при наявності детергенту утворюють забарвлення, інтенсивність якого 

пропорційна вмісту альбуміну [205]. Визначення загального вмісту 

імуноглобулінів проводили за реакцією з натрію сульфітом. При взаємодії 

сироватки крові, яка містить імуноглобуліни, з розчином натрію сульфіту 

(цинку сульфіту) змінюється структура білкових молекул і розчин стає 

каламутним, а інтенсивність помутніння пропорційна концентрації 

імуноглобулінів [205]. Визначення нуклеїнових кислот у тканинах печінки та 

яєчниках курок-несучок проводили за методом  описаним  (Климовым  Н.И., 

Коромысловым Г.Ф. «Метод количественного  определения нуклеиновых 

кислот крови, ее компонентах и тканях животных») [252].  

Вміст сечової кислоти 

визначали за допомогою тест-набору з реактивом Фоліна. Сечова кислота у 

лужному середовищі відновлює фосфорно-вольфрамовий реактив до сполуки 

блакитного кольору, інтенсивність забарвлення якого пропорційна вмісту 

сечової кислоти [206].  

  Методи визначення активності ферментів 

        Активність аланін-амінотрансферази (АлАТ) і аспартат-амінотрансферази 

(АсАТ) визначали за методом Рейтмана-Френкеля. Принцип методу полягає в 

тому, що внаслідок процесів пере амінування, які відбуваються під дією АлАТ і 
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АсАТ, утворюються щавелево-оцтова і піровиноградна (ПВК) кислоти, які в 

результаті додавання 2,4-динітрофенілгідразину утворюють у лужному 

середовищі забарвлені гідразони ПВК, що мають максимум поглинання за 

довжини хвилі 500-560 нм. Інтенсивність забарвлення пропорційна кількості 

утвореної піровиноградної кислоти [202, 208]. 

         Для визначення активності лужної фосфатази (ЛФ) використовували 

метод, заснований на тому, що фермент в буферному розчині розщеплює 4-

нітрофенілфосфат на 4-нітрофеніл та ортофосфат. Рівнем активності ферменту 

є кількість звільненого 4-нітрофенолу, яка вимірюється на фотоелектрон-

колориметрі  у лужному середовищі [200], а активність кислої фосфатази 

(КФ) – у реакції з 4-нітрофенілфосфатом (у модифікації Апуховської Л.І.). 

Методи дослідження рівня загальних ліпідів та холестеролу 

 сироватки крові 

        В організмі птиці ліпіди є основними енергетичними речовинами, окрім 

того, вони виконують структурну функцію. Загальні ліпіди визначали за 

реакцією із сульфосфо-ваніліновим реактивом. Продукти розпаду ненасичених 

ліпідів після гідролізу сульфатною (сірчаною) кислотою взаємодіють із 

фосфорно ваніліновим реактивом з утворенням забарвленого в рожевий колір 

комплексу, який має максимум поглинання світла за довжини хвилі 530 нм 

[205]. 

 Триацилгліцерол та холестеролу визначали за допомогою наборів для 

біохімічних досліджень фірми ”Філісіт-діагностика”, м. Дніпропетровськ [208]. 

Метод визначення вмісту вітаміну Е в сироватці крові. 

Вітамін Е – антиоксидант, який захоплює вільні радикали і припиняє ланцюгові 

реакції. Визначення проводили на фотоелектро-колориметрі проти діетилового 

ефіру [208].Визначення вмісту каротиноїдів і вітаміну А в яйцях, 

використовували метод К.Харошіма і співав., описаний П.Сурай та ін. [333], а 

визначення вітаміну В2 проводили за методом описаним В.Я.Антоновим [337]. 

         Визначення загального Кальцію та неорганічного Фосфору.Загальний 

Кальцій визначали з допомогою реакції з кальційарсеназо ІІІ. Кальцій утворює 
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з барвником комплекс фіолетового кольору, який визначали фотометрично за 

довжини хвилі 590-650 нм [205]. Неорганічний Фосфор визначали 

використовуючи метод УФ-детекції фосфор-молібдатного комплексу. Він 

реагує з молібдатом амонію з утворенням фосфор-молібдатного комплексу, що 

має максимум поглинання, величина якого пропорційна концентрації 

неорганічного Фосфору [205]. 

 

2.4. Методи визначення активності травних ферментів  органів травлення 

 Для визначення активності ферментів, які беруть участь у процесах 

травлення, після забою курок контрольної та дослідних груп відбирали тканину 

залозистого шлунку, печінки, підшлункової залози, тонкого і товстого 

кишечнику. Відібрані зразки розтирали у гомогенізаторі, потім екстрагували у 

фізіологічному розчині при температурі +3°С одержували гомогенат 1:10. Після 

цього гомогенат центрифугували 15 хвилин у центрифузі при частоті 8000 

об/хв. та використовували ці тканини для дослідження ферментативної 

активності. Активність ɑ-амілази гомогенатів тканин залозистого шлунку, 

печінки, підшлункової залози тонкого і товстого кишечнику визначали за 

методом О.М. Уголєва [211, 212]. Протеолітичну активність ферментів 

гомогенатів тканин залозистого шлунку, печінки, підшлункової залози тонкого 

і товстого кишечнику визначали за методом В.М. Балаяна, А.П. Левицького 

[213]. Ліполітичну активність гомогенатів тканин залозистого шлунку, печінки, 

підшлункової залози тонкого і товстого кишечнику визначали за методом 

описаним  Л.Я. Петровою та ін. [214]. Визначення вмісту селену та цинку в 

яйцях отриманих від курок-несучок контрольної та дослідних груп  проводили 

методом рентгено-флуоресцентного  аналізу на спектрометрі «Спектроскан 

Макс» [215]. 

 2.5. Оцінка продуктивності курок-несучок та якості їх продукції 

На несучість курей і якість їх продукції впливає багато факторів, як 

зовнішніх, так внутрішніх, але одним з найголовніших є рівень і якість годівлі 

[216]. Виходячи зі сказаного важливо було встановити несучість курок за 
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згодовування добавок, та якість отриманих яєць, а також встановити 

збереження поголів’я під час проведенні експериментів.  Несучість та її облік 

проводився щоденно за кількістю зібраних яєць від кожної групи, при цьому 

визначався відсоток несучості курей по групах [217]. Збереженість поголів'я та 

облік спожитих кормів проводили також щоденно. Масу яєць визначали 

зважуванням на вагах ВЛКТ-800. Оцінку морфологічних показників 

проводили згідно з рекомендаціями ВНДТІП [218]. Визначення індекс білка і 

жовтка, товщину шкарлупи, яку вимірювали мікрометром з точністю до 0,01 

мм на трьох ділянках: екваторіальній частині, тупому та гострому кінцях. 

        Після закінчення експериментів, в яких вивчався вплив наноаквахелатів 

селену, цинку та їх комплексу з вітаміном Е у вигляді кормових добавок до 

раціону курей-несучок, нами був проведений контрольний забій курок 

дослідних та контрольних груп. Його метою було дослідження морфологічного 

складу тушок, хімічний та біохімічний аналіз зразків м'яса, визначення його 

калорійності, ветеринарно-санітарна експертиза продуктів забою. Зокрема, у 

пробах тканин грудного м'яза досліджували вміст вологи, сухої речовини, 

золи, жиру, білка та БЕР використовуючи загальноприйняті методики [219]. 

Калорійність м’яса визначали розрахунковим методом. 

 Дегустацію м'яса та бульйону, приготовлених із зразків м’язової 

тканини курей, проводили в умовах лабораторії коледжу і кафедри 

нормальної та патологічної фізіології тварин Білоцерківського НАУ за 

загальноприйнятим методикам [219]. 

 

2.6. Визначення економічної ефективності застосування  наноаквахелатів 

селену, цинку та вітаміну Е  

Економічна ефективність згодовування наноаквахелатів селену, цинку та 

вітаміну Е, як добавки до господарського раціону визначалась з врахуванням 

вартості додатково отриманої яєчної продукції та мінус вартості препаратів.   

Результати досліджень оброблялись загальноприйнятими методами 

статистики [220, 221, 222], з використанням ліцензованої комп’ютерної 
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програми Microsoft Excel з визначенням М – середньоарифметичного; m – 

помилки середньо арифметичного; t – коефіцієнту вірогідної різниці між 

середнім арифметичним двох варіаційних рядів, який оцінювали за критерієм 

вірогідності Стьюдента.  
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РОЗДІЛ 3  

РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

3.1. Фізіологічний стан та морфологфчні показники крові курок несучок 

До важливих фізіологічних показників у птахів, як і у інших видів тварин, 

ми відносимо: температуру тіла, пульс та кількість дихання. Згадані показники, 

якщо вони у межах норми, засвідчують про нормальний фізіологічний стан,   

тварини почувають себе комфортно, молодняк добре росте, а від дорослих  

отримують якісну продукцію. 

3.1.1. Показники фізіологічного стану курок несучок 

У табл. 3.1. представлені дані вивчення фізіологічного стану дослідної та 

контрольної птиці, які характеризують зміни  протягом досліду  температури 

тіла, пульсу, кількості дихальних рухів у курок-несучок.  

Таблиця 3.1 

Показники температури тіла, пульсу та дихання у курок-несучок за 

згодовування наноаквахелатів цинку і селену та вітаміну Е (М±м; n = 5) 
Показники Група 

1 група 

контрольна, 

ОР 

2 група, ОР+ 

Se, 30 мл/кг 

+40 мг 

вітаміну Е 

3 група, ОР 

+Zn,30 мл/кг 

+ 40 мг 

вітаміну Е 

4 група, ОР+ 

Se, 30 мл/кг+Zn 

30мл/кг+40 мг 

вітаміну Е 

До досліду 

температура тіла,С 40,6  0,33 40,4  0,21 42,0  0,34 41,0  0,29 

пульс, уд/хв 144,0  12, 0 123  15,0 129 24,0 133  24,0 

дихан. разів/хв 22,0  1,0 25,0  2,0 23,0  2,0 23,0  3,0 

30-та доба 

температ тіла,С 41,6  0,36 40,7  0,23 42,0  0,22 40,0  0,30 

пульс, уд/хв 141,0  22, 0 143,0  22, 0 136 14,0 139  18,0 

дихан. разів/хв 27,0  1,0 24,0  1,0 28,0  2,0 29,0  1,0 

60-та доба 

температ тіла,С 40,6  0,33 40,4  0,21 42,0  0,34 41,0  0,29 

пульс, уд/хв 147,0  29, 0 143,0  22, 0 140 34,0 138  14,0 

дихан. разів/хв 29,0  3,0 25,0  2,0 26,0  2,0 27,0  1,0 

90-та доба 

температ тіла,С 40,9  0,43 41,4  0,27 40,0  0,30 42,0  0,20 

пульс, уд/хв 149,0  27, 0 141,0  32, 0 139 24,0 146  19,0 

дихан. разів/хв 28,0  3,0 26,0  1,0 29,0  1,0 28,0  1,0 
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Вони коливалась  в межах фізіологічної норми і  суттєвих змін цих 

показників нами не відмічено ні у несучок контрольної, ні у дослідних групи. 

Зокрема, частота пульсу визначалась у контрольній та дослідних групах за 

допомогою ПУЛЬС-ОКСИМЕТРА марки Finder-tip, а також досліджували 

серцевий поштовх. Було встановлене деяке збільшення частоти пульсу в 

несучок як  контрольної так і дослідних груп, однак суттєвої різниці цього 

показника між курками обох  груп ми не виявили. При дослідженні кількості 

дихальних рухів у курей дослідної та контрольних груп значних відхилень від 

фізіологічної норми також не встановлено, а незначні відмінності, які мали 

місце, були не вірогідними. 

Клінічним оглядом курок дослідної та контрольних груп виявлено, що 

положення тіла, у всіх несучок було природним, реакція на різні подразники 

була однаковою, а шкіра у  контрольних та дослідних курок була еластичною, 

пружною, покрита блискучим пір’ям. Стан центральної нервової системи 

(ЦНС) у дослідних та контрольних курей був нормальним, відхилень не 

спостерігалось. Відмітимо, що безумовно-рефлекторна та умовно-рефлекторна 

діяльність у дослідних і контрольних несучок була нормальною без будь-яких 

порушень рефлексів [245]. 

Отже, на наш погляд, загальний фізіологічний стан несучок був хорошим 

протягом всього періоду спостережень. Апетит та поїдання кормів, які входили 

до складу раціону в контрольних та дослідних курок було однаково хороше, а 

порушень функції шлунково-кишкового тракту не відмічали. Огляд посліду 

показав, що він мав консистенцію, характерну для дорослих несучок, акт 

дефекації був нормальним.  

 Частота дихання у курей контрольної й дослідних груп вірогідних змін за 

весь період спостереження не спостерігалась. Кількість дихальних рухів була 

також у межах фізіологічної норми (від 23 до 29 дихальних рухів за хвилину).  

Таким чином, застосовування біологічно активних речовин  нанохелатів 

селену, цинку та віт. Е, істотно не впливало на температуру тіла, а також 

кількість серцевих поштовхів та дихальних рухів за хвилину в курей-несучок, 
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про що вказує відсутність вірогідної різниці між контрольними та дослідними 

несучками. Всі вище перераховані показники знаходились у межах норми, як у 

першому, так і на другому етапі експериментів.  

 

3.1.2. Морфологічний склад крові курок-несучок 

Відомо, що організм тварин в тому числі і птахів, знаходиться під 

постійною дією різноманітних факторів як зовнішнього, так і внутрішнього 

середовища, які мають вплив на ріст та розвиток, обмін речовин і 

продуктивність[25]. Якість живлення має значний вплив на гематологічні 

показники організму тварин і птиці. Тому нами проведено дослідження  

можливих змін морфологічного складу крові у курок за згодовування 

наноаквахелатів цинку і селену разом з ɑ-токоферолом,  а їх результати 

представлені в табл. 3.2. 

Таблиця 3.2 

Морфологічні показники крові  курок-несучок (M±m, n=5) 
Показники Група 

1 група 

контрольна 

2 група 

ОР+ Se 30 

мл/кг+40 мг 

вітаміну Е 

3 група 

ОР+Zn 30 мл/кг+ 

40 мг вітаміну Е 

4 група  

ОР+Se 30 мл/кг         

+Zn 30мл/кг + 40 

мг вітаміну Е 

До досліду 

Еритроцити, Т/л 3,16±0,17 2,99±0,14 3,22±0,15 3,19±0,13 

Лейкоцити , Г/л 19,3±0,11 19,42±0,09 18,99±0,21 19,16±0,18 

Гемоглобін г/дм3 89,0±0,24 87,3±0,38 87,6±0,23 88,5±014 

                                                         30-та доба 

Еритроцити, Т/л 3,16±0,24 3,18±0,12 3,14±0,15 3,19±0,16 

Лейкоцити , Г/л 18,61±0,12 19,93±0,14 19,34±0,08 20,37±0,17 

Гемоглобін г/дм3 90,3±0,20 89,8±0,11 90,3±0,32 90,9±0,22 

                                                         60-та доба 

Еритроцити, Т/л 3,04±0,13 3,34±0,06* 3,65±0,29 3,70±0,10** 

Лейкоцити , Г/л 17,44±0,09 18,80±0,16 19,17±0,18 16,42±0,23 

Гемоглобін г/дм3 90,7±0,32 92,6±0,12 93,1±1,31 95,2±1,50* 

                                                         90-та доба 

Еритроцити, Т/л 3,10±0,11 3,45±0,13* 3,66±0,19 3,99±0,12** 

Лейкоцити , Г/л 17,94±0,19 18,79±0,09 16,73±0,22 17,51±0,18 

Гемоглобін г/дм3 90,1±1,20 93,2±1,33 94,2±1,51 97,1±1,50** 

Примітка: *р<0,05; **р<0,01  – порівняно з контролем.  
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Відомо, що найбільш чутливою системою організму при мінливому 

забезпеченні поживними речовинами раціону є система крові. Крім білкового і 

енергетичного складу раціону, на розвиток тканин та клітин системи крові 

значний вплив має забезпеченість хімічними елементами [223, 224]. За 

повідомленнями ряду авторів [225, 226, 227] встановлено та описано зміни  в  

організмі птиці при гіпоселенозі, а також за пониженого вмісті цинку та інших 

мікроелементів [228, 229].   З приведених у таблиці результатів видно, що 

кількість формених елементів та рівень гемоглобіну до проведення 

експерименту майже не відрізнялись у контрольній та дослідних групах.  

Однак, протягом досліду окремі показники зазнали деяких змін.  Зокрема, 

кількість еритроцитів у крові курок 3-ї мала тенденцію до збільшення, а у 4-ї 

дослідних груп, в порівнянні з контрольною вірогідно збільшилась на 60-ту і 

90-ту добу експерименту  в середньому на 18,0-28,7% відповідно,  у той час як 

кількість лейкоцитів не зазнала вірогідних змін та була в межах фізіологічної 

норми. Необхідно відзначити, що зміни кількості еритроцитів крові 4-ї 

дослідної групи була  вірогідною,  тому можна говорити про активацію 

еритроцитопоезу за впливу  наноаквахелатів селену та цинку у дозі ОР+Se, 30 

мл/кг+Zn, разом з 30мл/кг+40 мг вітаміну Е. Селен і цинк є ессенціальними 

елементами. Сполуки селену стимулюють функціональну активність системи 

кровотворення і регулюють синтез панкреатичної ліпази та засвоєння жиру і 

вітаміну Е [230]. Важливе значення у процесах кровотворення має і цинк. 

Зокрема, існує залежність між обміном цинку в організмі та станом серцево-

судинної, кровотворної та дихальної систем [109]. Він також необхідний для 

репродуктивної функції, функціонування шкіри та слизових оболонок, 

кісткової тканини, зорового та смакового аналізаторів, органів травлення і 

підшлункової залози [149]. Велике значення для організму має вітамін Е. Його  

антиоксидантні властивості, відіграють важливу роль в системі захисту 

організму тварин [153].  

З даних таблиці 3.2 видно, що вміст гемоглобіну в крові дослідних курок в 

порівнянні з контрольними протягом експерименту збільшився лише на 60-ту 



 

 

58 

добу в групі курей, які отримували окремо селен з віт. Е – на 2,10% та у курей, 

що отримували цинк з віт. Е – 2,64%, у групі. Натомість у птиці четвертої 

групи, якій до раціону додавали селен з цинком та ɑ-токоферол  збільшення 

становило 4,96% (р<0,05). На 90-ту добу експерименту деяке зростання рівня 

гемоглобіну відповідно по групах становило – селен з віт. Е – 3,44%; цинк з віт. 

Е – 4,55; а у четвертій групі, яка отримувала цинк, селен разом з вітаміном Е 

вірогідне збільшення рівня гемоглобіну становило 7,76% (р<0,05). Встановлені 

результати досліджень свідчать, що найбільший позитивний вплив 

згодовування цинку та селену з віт. Е справило на рівень гемоглобіну  крові 

несучок на 90 добу експерименту.  

        Отже, приведені нами результати гематологічних досліджень крові птиці 

свідчить про те, що згодовування нанохелатів цинку і селену разом з вітаміном 

Е куркам-несучкам, не викликає негативних змін картини крові, а збільшення 

кількості еритроцитів у дослідних групах було в межах фізіологічної норми та  

супроводжувалось вірогідним зростанням вмісту гемоглобіну в  піддослідних 

несучок в порівнянні з контрольними, що ми оцінюємо як позитивний фактор. 

Результати гематологічних досліджень опубліковані в статті [340]. 

 

3.2. Показники білкового обміну в крові та тканинах курок-несучок  

У складних процесах обміну речовин між організмом та зовнішнім 

середовищем провідне місце займає обмін білків. Це пояснюється не тільки 

тим, що білки є основними структурними елементами клітин, тканин та органів, 

але головним чином, самою природою білків, їх багатогранними специфічними 

фізико-хімічними та біологічними властивостями, притаманними білкам, як 

носіям життя. 

 

3.2.1. Вміст загального білка, альбумінів і глобулінів сироватки крові 

та розчинного білка печінки і яєчників у несучок 

Подальші дослідження особливостей обміну білків та інших показників 

біохімічного складу крові у птиці дослідної та контрольної групи у всіх 
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запланованих нами експериментах проводились лише з одною контрольною та 

одною дослідною групою. Проведеними дослідженнями було встановлено, що 

застосування комплексу селен, цинк та ɑ-токоферол, дає найбільш вагомі 

результати як у плані збільшення як продуктивності, так і у впливу препаратів 

на фізіолого-біохімічні показники крові та ферментативної активності органів 

травлення. Важливим було і те, що препарати, які використовувались нами 

мали певну вартість. Наноаквахелатні форми селену та цинку постачались 

ООО «Препарати і нанотехнології» м. Київ. 

 Як видно з даних приведених у табл. 3.3. концентрація загального білка 

сироватки крові у несучок дослідної групи протягом досліджень була вірогідно 

більшою порівняно з контролем, особливо на 60-ту та 90-ту добу експерименту 

– на 8,6-16,1%. 

Таблиця 3.3 

Вміст загального білка  сироватки крові та альбумінів і глобулінів у 

несучок (M±m; n = 5) 

Показники Доба 

досліджень 

   Контроль  Дослід %, до 

контролю      M±m M±m 

 до досліду 78,5  4,51 78,2  3,90 – 

загальний білок, 

 г/ дм3 

30 

60 

90 

88,4  3,70 

88,0  1,30 

83,7  3,88 

90,2  3,10 

95,6  2,41* 

97,2  3,00* 

102,0 

108,6 

116,1 

 

альбуміни, % 

 

до досліду 17,78±0,49 16,99±0,45 – 

30 

60 

90 

17,62 0,72 

17,40±0,20 

19,60 0,29 

18,20 0,33 

19,32 0,41** 

22,11 0,45* 

103,3 

111,0 

112,8 

глобуліни,% до досліду 34,90±2,20 35,18±055 – 

30 

60 

90 

35,96±2,20 

36,201,60 

36,991,11 

36,76±1,20 

40,801,10 

42,001,79 

102,2 

112,7 

113,5 

   Примітка:  – *р<0,05; **р<0,01 – порівняно з контролем.  
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На наш погляд, більш високий рівень білка у дослідних курей-несучок 

відносно контрольної птиці з одного боку, можна вважати як активування 

обміну білків та накопичення його для використання у процесах 

яйцеутворення, а з іншого – як наслідок поліпшення перетравності кормів та 

кращого засвоєнням поживних речовин, що входять до складу раціону. Відомо, 

що особливо активне використання білків спостерігається у курей-несучок при 

інтенсивному яйцеутворенні та відкладанні яєць [1, 204].  

Відомо, що майже половина всього кальцію пов’язана з альбуміном. У 

курей рівень альбумінів у сироватці крові суттєво змінюється залежно від 

рівня продуктивності та періоду яйцекладки аж до спокою. 

З табл.3.3 видно, що у  дослідній групі курей рівень альбумінів на 30-ту 

добу після введення до раціону добавки, підвищився відносно  контрольної 

групи на 3,3%, але це підвищення було не вірогідним. У подальшому, на 60-

90-ту добу експерименту зростання становило 11,1 та 12,8% (Р<0,01)  

відповідно порівняно з контролем.  

Дослідженням вмісту глобулінів у сироватці крові встановлено лише 

тенденцію до їх збільшення на 12,7 та 13,5% на 60-ту та 90-ту добу 

експерименту у групі курей-несучок, до раціону яких додавали  

наноакахелати селену, цинку і ɑ-токоферол.  

Встановлені нами зміни білкового спектру сироватки крові у дослідних 

несучок у порівнянні з контролем, обумовлено збільшенням білок 

синтезувальних процесів в організмі курей за впливу наноаквахелатів селену, 

цинку і вітаміну Е [65, 66]. Нанохелати біогенних металів проявляють 

стимулюючий ефект більш виражено, ніж їх відомі молекулярні форми, на що 

вказують результати, отримані іншими авторами [67, 68].  

Помітне збільшення в сироватці крові вмісту загального білка та 

альбумінів за додавання до раціону наноаквахелатів біогенних металів  корелює 

з підвищенням несучості курей, яка протягом трьох місяців експерименту 

зросла у дослідній групі порівняно з контрольною на  8,3 %. Розглядаючи роль 
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вітаміну Е в організмі, слід відмітити цілий ряд повідомлень, які свідчать про 

стимулюючий вплив вітаміну Е на синтез білка у тканинах птиці [178, 179]. 

Таблиця 3.4 

      Вміст розчинного білка печінки та яєчників у несучок, (M±m, n=5) 

Показники Доба 

досліджень 

Контроль  Дослід %, до 

контролю M±m M±m  

білок 

печінки, % 

до досліду 47,93,22 48,330,26 – 

30 47,33,43 48,93,30 3,4 

60 53,02,20 61,02,50 15,1 

90 51,02,00 58,01,23* 13,7 

білок 

яєчників, % 

до досліду 40,91,99 41,003,10 – 

30 41,00,55 42,30,88 3,1 

60 45,61,12 46,93,2 2,8 

90 39,80,90 45,11,10* 13,3 

   Примітка: *р<0,05 – порівняно з контролем 

 

Відомо, що для печінки також характерна висока інтенсивність оновлення 

білків, причому швидкість оновлення їх окремих фракцій у птахів становить до 

30% за годину [2, 28, 63, 110, 178, 256, 235].  Стосовно розничного білка 

печінки, нами встановлено, що в перші 30–60-т діб експерименту зміни його 

вмісту в курок дослідних груп мали лише тенденцію до збільшення – 3,4–

15,1% (Р>0,5), а на  90-ту добу, збільшення  становило відповідно  13,7%  та, 

було вірогідним (Р<0,05). На наш погляд, причиною такого зростання вмісту 

розничного білка печінки з однієї сторони можна пояснити накопиченням його 

про запас для використання в процесах яйцеутворення.З іншої сторони його 

можна розглядати як наслідок кращого засвоєнням поживних речовин за 

впливу біогенних металів селену і цинку та ɑ-токоферолу, які входять до 

складу раціону [228, 229, 236].  Відомо також, що вітамін Е в організмі, за 

повідомленнями ряду авторів [178, 179], має стимулюючий вплив  на синтез 

білка у тканинах тварин.    У птахів яєчники відіграють надзвичайну важливу 

роль в процесах розмноження.   
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Досліджуючи вміст розчинного білка у яєчниках, ми встановили, що у 

дослідних курок-несучок вона протягом експерименту мала тенденцію до 

зростання порівно з контролем (табл. 3.4.) на 30-ту та 60-ту добу досліджень.  

Однак, на 90-ту  добу експерименту у несучок, які  отримували селен, цинк та 

віт. Е кількість розчинного білка яєчників вірогідно зросла на 13,3% в 

порівнянні з контролем (р<0,05). Можна висловити припущення, що така 

динаміка змін розчинного білка в яєчниках курок-несучок обумовлена 

необхідністю його накопичення та активного використання в синтетичних 

процесах утворення яйця.  

         Отже, результати  дослідів показали, що включення до раціону курей-

несучок вище названих біологічно активних речовин сприяло підвищенню 

рівня загального білка у сироватці крові за рахунок синтезу альбумінів, які 

значною мірою забезпечують транспорт ліпідних компонентів для 

синтетичних процесів вмісту жовтка, а інших потреб захисту організму 

несучок. Крім того, відмічено зростання концентрації розчинного білка 

печінки та яєчників курок дослідних груп порівняно з контролем. Результати 

досліджень обміну білків опубліковані у статті [260]. 

3.2.2. Вміст нуклеїнових кислот у печінці та яєчниках  

Значення кількісного та якісного дослідження вмісту нуклеїнових кислот в 

органах та тканинах тварин має надзвичайно важливе, оскільки вони беруть 

участь в обміні речовин як у нормі, так і при патології [11, 252, 253].  

Для визначення вмісту нуклеїнових кислот в печінці та яєчниках курок-

несучок досліджували їх концентрацію в досліджуваному матеріалі. Результати 

досліджень представлені у табл. 3.5.  Протягом експерименту вміст РНК у 

печінці та яєчниках, за впливу згодовування наноаквахелатів селену, цинку і ɑ-

токоферолу  змінювався  по різному. Зокрема, у тканині печінки  дослідних 

курок-несучок вміст РНК був вищим  протягом експерименту, якщо 

порівнювати з контрольними несучками. 
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Таблиця 3.5 

Вміст РНК в печінці та яєчниках курок-несучок (M ± m; n =5) 

Показники  Доба 

досліджень 

Контроль Дослід % до 

контролю M ± m M ± m 

печінка, 

мкмоль/г 

 

30 17,11 ± 0,60 20,10 ± 0,29 17,4 

60 13,50 ± 0,22 15,11 ± 0,29** 12,0 

90 12,32 ± 0,90 15,21 ± 0,81 23,4 

яєчники, 

мкмоль/г 

30 4,20 ± 0,03   4,00 ± 0,02** 95,23 

60 4,84 ± 0,10  4,39 ± 0,09** 90,70 

90 3,88 ± 0,80  3,88 ± 1,52 – 

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

 

А саме, на  30-ту добу експерименту, концентрація РНК в гомогенатах 

печінки дослідних курей мала лише тенденцію до збільшення, а  на 60-ту добу 

вірогідне збільшення становило 12,0%. Про те, на 90-ту добу досліджень, в 

міст РНК в печінці дослідних курей в порівнянні з контролем мав лише 

тенденцію до збільшення 23,4%. На наш погляд, такі зміни  вмісту  РНК в 

печінці дослідних несучок можна пояснити більш інтенсивним синтезом білка 

в організмі несучок та з подальшим  активним його використанням, що 

узгоджується з повідомленнями інших авторів [255].   

Стосовно  РНК яєчників курок несучок (таблиця 3.6.), його  концентрація 

змінювалась  по іншому. Протягом досліджень на 30-ту і 60-ту добу, вміст РНК 

в яєчниках дослідних  несучок зменшився на 4,20 та 9,70% порівняно з 

контролем, але потім, на 90-ту добу досліду він був однаковим як у дослідних 

та і у контрольних несучок і практично на мав розбіжностей. Можна висловити 

пропущення, що отримані нами результати пояснюються тим, що як печінка, 

так і яєчники у курей відносяться до таких органів, тканини яких в період 

активного утворення складових яєць, інтенсивно використовують та 

відновлюють свої білки, а як повідомляють окремі автори, цей факт пов’язаний 

з їх витратою [11, 40, 256]. Разом з тим, показано [184],  що α-токоферол в 

присутності токоферол-зв’язувального білка ТЗБ, активує РНК- полімеразу і 
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підвищує синтез РНК у мітохондріях, що свідчить про вплив вітаміну Е на 

синтез білків також на рівні трансляції. 

Результати досліджень концентрації ДНК у печінці та яєчниках курок-

несучок представлені в таблиці 3.6. нами виявлено тенденцію до зменшення 

концентрації ДНК в печінці дослідних курей в порівнянні з контрольними на 

30-ту та 60-ту добу експерименту.  

Таблиця 3.6 

Вміст  ДНК в печінці та яєчниках курок-несучок (M±m; n =4) 

Показники  Доба 

досліджень 

Контроль Дослід % до контролю 

M ± m M ± m 

печінка, 

мкмоль/г 

30 3,88 ± 0,12 3,66 ± 0,15 94,3   

60 4,23 ± 0,22 4,19 ± 0,21 99,0 

90 4,05 ± 0,21 4,78 ± 0,10* 18,0 

яєчники,  

мкмоль/г 

30 1,47 ± 0,07 1,59 ± 0,16 8,20 

60 1,55 ± 0,02 1,84 ± 0,04** 18,7 

90 2,13 ± 0,10 2,68 ± 0,16* 25,8 

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

 

 Натомість, на 90-ту добу встановлено вірогідне зростання концентрації  

ДНК у дослідних несучок порівняно з контролем на 18,8%.  

У яєчниках дослідних несучок концентрація ДНК мала тенденцію до 

збільшення на 30-ту добу, а на 60-ту і 90-ту добу цей показник у яєчниках 

дослідних курок був вірогідно більшим на 18,7 та 25,8%, ніж у контрольних. 

Таким чином можна відзначити, що наноакахелати селену, цинку та 

вітамін Е, як  біологічно-активні речовини сприяли збільшенню інтенсивності 

обміну білків про що свідчить підвищення рівня загального білка сироватки 

крові, альбумінів і глобулінів та вмісту розчинного білка печінки і яєчників. На 

цьому фоні цілком логічними є зміни концентрації РНК в тканині печінки та 

яєчниках, який у подальшому використовувався як і ДНК у метаболічних 

процесах, а  особливо для синтезу білків, що входять до складу яєць. Приведені 

результати досліджень свідчать про те, що селен та цинк разом з віт. Е в 
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організмі мають значний вплив та беруть участь в синтезі і стабілізації 

нуклеїнових кислот, на що звертають увагу окремі дослідники [271].    

 

3.2.3. Активність аспартат- та аланінамінотрансферази, лужної і 

кислої фосфатази  крові   

       При вивченні впливу на організм тварин нових препаратів та кормових 

добавок велике значення має дослідження активності ферментів, що 

дозволяють оцінити ступінь адаптації тварин і птиці до біологічно активних 

речовин (БАР), які досліджуються, а також можливі патологічні зміни в 

організмі [54, 66, 244].Амінотрансферази активно переносять аміногрупи з 

амінокислоти на кетокислоту і є зв’язуючою ланкою в обміні білків, жирів та 

вуглеводів [243, 244]. 

  Дослідженням активності АсАТ, встановлено, що на 30-ту та 60-ту добу 

експерименту вона мала тенденцію до збільшення у дослідних несучок в 

порівнянні з контрольними – на 17,6-14,8 %, а на  90-у добу її активність  була  

вищою, ніж у контролі на 11,0%. Необхідно також відмітити лише тенденцію 

до зростання активності аспартат амінотрансферази у курей, які отримували 

біогенні наноакахелати ессенціальних металів селену, цинку з вітаміном Е в 

порівнянні з контролем. Аналізуючи активність аланінової трансферази у 

сироватці крові курей контрольної групи відзначимо, що вона не зазнала 

великих коливань та була майже однаковою протягом експерименту.  

Але у несучок дослідної групи, спостерігалась тенденція до підвищення її 

активності на 30-ту та 60-ту добу на 17,7–17,1%, відповідно, а на 90-ту добу  

вірогідне збільшення її активності становило 20,0 % (р<0,01).  

Такі зміни активності АсАТ та АлАТ ми пов’язуємо з впливом 

ессенціальних наноакваметалів разом з ɑ-токоферолом, які стимулюють 

активність згаданих ферментів. Ймовірно, що таке збільшення активності може 

бути пов’язано також з посиленням роботи гепатоцитів печінки та можливими 

змінами в обміні глютамінової та -кетоглутарової кислоти, які примикають до 

циклу три карбонових кислот Кребса [110, 111].  
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Лужна фосфатаза (КФ.3.1.3.1) відноситься до групи фосфатаз, яка бере 

участь в каталізі фосфорних ефірів  плазми крові. Встановлено, що надмірне 

зростання активності ферменту у 2-3 рази спостерігається при холестазі та при 

порушенні мінерального обміну [249]. Активність лужної фосфатази 

збільшується частіше всього у тварин і птахів у період інтенсивного росту та 

розвитку, а також під час яйцеутворення та відкладання яєць [ 250].   

У табл. 3.7. подана інформація про активність цього ензиму, у групі 

контрольних несучок, яка коливалась у незначних межах протягом досліду.  

 

Таблиця 3.7 

Активність АсАТ, АлАТ, лужної та кислої фосфатази  

сироватки крові курей (M±m, n = 5) 
Показники Доба 

досліджень 

Контроль  Дослід %, до 

контролю M±m М  м M±m М  м 

АсАТ, 

 ммоль/ дм3 

до досліду 

30 

60 

90 

0,77  0,10 

0,85 0,08 

0,74  0,11 

0,82  0,09 

0,81  0,22 

1,0  0,10  

0,85  0,34  

0,91  0,12  

– 

17,6 

14,8 

    11,0 

АлАТ, 

 ммоль/ дм3 

до досліду 

30 

60 

90 

0,59  0,06 

0,62  0,04 

0,70  0,02 

0,55  0,02 

0,61  0,08 

0,73  0,06  

0,82  0,07  

0,66  0,03 ** 

– 

17,7 

17,1 

20,0 

лужна 

фосфатаза, од/ 

дм3 

до досліду 

30 

60 

90 

117,2  11,0 

140,9  12,0 

126,4  6,0 

119,9  4,00 

125,1  5,4 

165,4  11,0  

147,0  6,10  

139,9  6,50 * 

– 

17,3  

16,2  

16,6 

кисла 

фосфатаза, 

од/ дм3 

до досліду 

30 

60 

90 

10,50,25 

11,60,60 

12,10,31 

12,90,48 

11,20,30 

12,00,52 

14,10,41** 

15,40,55** 

– 

3,44 

16,5 

19,3 

  Примітка:  – *р<0,05; *р<0,01; – порівняно з контролем.  
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У курок дослідної групи ЛФ мала тенденцію до збільшення протягом 

експерименту, але вірогідно вищою вона була лише на 90-ту добу 

експерименту на 16,6%. Збільшення активності ЛФ перш за все  можна 

пов’язати з процесами підвищення інтенсивності яйцеутворення та яйцекладки, 

оскільки цей фермент забезпечує  перенесення іонів Кальцію та Фосфору, які 

необхідні для формування шкаралупи яйця [110]. Цей факт було встановлено 

як у наших експериментах, так і в дослідах інших авторів [250, 251], які 

вивчали дію різних біологічно активних речовин на організм птахів.    

Активність Кислої фосфатази змінювалась дещо по іншому. Так, на 30-ту 

добу експерименту було встановлено тенденцію до збільшення її активності на 

лише на 3,44%. Вірогідне зростання активності встановлене на 60-ту та 90-ту 

добу відповідно – на 16,5 та 21,0%, (р<0,01). Таке збільшення активності АлАТ, 

АсАТ на нашу думку, необхідне для адекватного забезпечення біохімічних 

процесів, які сприяють інтенсивному синтезу речовин, які входять до складу 

яйця. 

Збільшення активності ферментів  лужної та кислої фосфатаз забезпечують  

формування шкаралупи яйця, а для цього необхідна певна концентрація іонів 

Кальцію і неорганічного Фосфору, на що  вказують і інші дослідники [254, 

255]. Опубліковано у роботі [170]. 

 

3.2.4. Показники амінного азоту та сечової кислоти сироватки крові курок 

Особливості білкового обміну та можливі його зміни вивчали за додавання 

до раціону курок-несучок нанохелатів селену, цинку і ɑ-токоферолу,  

досліджуючи вміст амінного азоту та сечової кислоти в сироватці крові 

несучок, табл. 3.8. З даних  таблиці видно, що вміст амінного азоту в курей 

обох груп був у перед дослідний період майже однаковим, а на 60-ту добу 

експерименту він поступово знижувався у курей дослідної груп. На 90-ту добу  

цей показник становив 3,66 ммоль/л, або зменшився  на 14,5% порівняно з 

контролем. Зазначимо, що таке зменшення не було вірогідним.  
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Таблиця 3.8 

Вміст амінного азоту та сечової кислоти в сироватці крові 

у курок-несучок (M ± m; n = 5) 
Показники Доба 

досліджень 

Контроль Дослід % до контролю 

M ± m M ± m 

амінний азот,  

ммоль/ дм3 

до досліду 4,44 ± 0,95 4,51 ± 0,66 – 

30 4,48 ± 0,67 4,26 ± 0,64 95,1 

60 3,85 ± 0,26 3,26 ± 0,20 84,6 

90 4,28 ± 0,23 3,66 ± 0,12 85,5 

сечова кислота, 

мкмоль/ дм3 

до досліду 262,6±9,36 256,8±2,88 – 

30  260,0±10,81 241,8±10,10        93,0 

60 262,0±7,21 235,4±8,10 89,8 

90 267,0±8,00 233,8±9,10 * 87,5 

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

Тенденція до зменшення концентрації амінного азоту в сироватці крові 

дослідних курей, на нашу думку свідчить про посилене використання 

амінокислот в процесах синтезу білка, а також про зменшення розщеплення їх 

розщеплення, під час якого і утворюється велика кількість вищеназваного 

метаболіту.Майже аналогічно змінювалась концентрація сечової кислоти в 

сироватці крові курей. Відзначимо деяке зростання її вмісту у птиці 

контрольної групи, на 90-ту добу, у той час як у курей дослідної групи 

спостерігалось  зменшення цього показника. Зокрема, 30-ту та 60-ту добу 

експерименту, вміст сечової кислоти в сироватці крові дослідних курей мав 

чітку тенденцію до зменшення на 10,2 та 12,5%, порівняно з контролем. 

Зниження рівня сечової кислоти свідчить, про своєчасне виділення її з 

організму. Відомо, що сечова кислота має властивість кристалізуватись і 

відкладатись у вигляді каменів, які порушують окремі функції органів та 

викликають ряд хвороб.  

 

3.3. Зміни показників ліпідного та вуглеводного обміну в курок-несучок 

В організмі тварин та птахів ліпіди виконують важливу фізіологічну роль, 

оскільки вони утворюють з білками такі структурні компоненти як 
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ліпопротеїди, а з вуглеводами гліколіпіди, які входять до складу клітинних 

структур [1, 2, 63, 256].  Як і білки, ліпіди є компонентами клітинних мембран, 

що оточують кожну клітину, входять до складу ряду органел клітини 

(мітохондрії, мікросом). Крім того, вони виконують різноманітні функції, серед 

яких передусім слід відзначити резервування енергетичного матеріалу, участь в 

структурно-функціональні організації мембран клітин, а також захисну роль. 

Проте, різним групам ліпідів, притаманне виконання різноманітної ролі у 

здійсненні вище згаданих функцій. 

 

3.3.1. Рівень загальних ліпідів, триацилгліцеролу та холестеролу сироватки 

крові 

У таблиці 3.9  представлені результати досліджень концентрації загальних 

ліпідів, триацилгліцеролів та холестеролу в сироватці крові курок-несучок. 

Таблиця 3.9 

Вміст загальних ліпідів, триацилгліцеролів та холестеролу в сироватці  

крові курей (M ± m; n=5) 

Показники  Доба 

досліджень 

Контроль Дослід % до 

контролю 
M ± m M ± m 

загальні ліпіди, 

ммоль/ дм3 

до досліду 5,41 ± 0,53 5,24 ± 0,40 – 

30 6,61 ± 0,40 7,14 ± 0,68 8,0 

60 4,55 ± 0,21 5,27 ± 0,16* 15,8 

90 5,12 ± 0,36 6,40 ± 0,28* 25,0 

триацил- 

гліцероли, 

ммоль/ дм3 

до досліду 8,81 ± 0,46 9,20 ± 0,26 – 

30 9,66 ± 0,30 8,36 ± 0,22* 86,5 

60 8,94 ± 0,18 7,80 ± 0,20** 87,2 

90 9,18 ± 0,17 7,96 ± 0,33* 86,7 

загальний 

холестерол, 

ммоль/ дм3 

до досліду 7,60 ± 0,41 7,25 ± 0,22 – 

30 7,33 ± 0,45 6,99 ± 0,34 95,3 

60 7,66 ± 0,36 7,02 ± 0,49 91,6 

90 7,90 ± 0,22 7,42 ± 0,44 93,9 

   Примітка:  – *р<0,05; **р<0,01  – порівняно з контролем.  
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З приведених даних  видно, що концентрація загальних ліпідів (ЗЛ) крові у 

обох групах курей до згодовування  нанохелатів селену, цинку та вітаміну Е 

була однаковою. Про те, протягом експерименту вміст загальних ліпідів 

сироватки крові в дослідній групі курей, поступово зростав. Якщо на 30-ту добу 

досліду це зростання було не вірогідним, то на 60-ту та 90-ту добу концентрація  

загальних ліпідів вірогідно збільшилась на 15,8%  та 25,0%  (Р<0,05). 

Крім того, використані нами препарати, як життєво важливі мікроелементи 

мають властивість гальмувати пероксидацію ліпідів, зменшуючи негативний 

вплив на клітинні мембрани  [74, 243, 244].  

Відомо, що триацилгліцероли є однією з найбільш лабільних фракцій 

ліпідів, яка приймає активну участь в їх обміні [264], вони частіше всього в 

організмі використовуються як джерело енергії. З  даних приведених у таблиці 

3.9 видно, що протягом експерименту  рівень триацилгліцеролів у сироватці 

крові дослідних курей був меншим, ніж у контролі. На 30-ту добу досліду це 

зменшення склало 13,5%, а на 60-ту і 90-ту добу, воно становило  12,8 та 13,3% 

відповідно (р<0,05-р<0,01). Таке зниження рівня триацилгліцеролів у дослідних 

курей можна пояснити їх активним використанням як енергетичного матеріалу, 

а крім того ця фракція ліпідів легко перетворюється в неетерифіковані жирні 

кислоти, котрі також можуть утилізуватися, як енергетичні речовини, які в 

ліпідному обміні вони розглядаються як аналоги глюкози [265]. Слід сказати, 

що у час активної яйцекладки енергетичні затрати у птиці зростають в багато 

разів [1], тому можна зрозуміти, причини зниження рівня триацилгліцеролів 

крові протягом експерименту. Отримані нами результати узгоджуються з 

результатами досліджень інших авторів [266, 267].   

        Холестерол належить до групи стероїдів. Вчені вважають, що Холестерол 

яйця не є шкідливим його компонентом, оскільки він збалансований 

антиатерогенними нутрієнтами – лецитином, лінолевою кислотою та 

вітамінами [239]. З  даних приведених у таблиці 3.9 видно, що протягом 

експерименту  рівень холестеролу в яйцях дослідних несучок зазнав незначних 
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змін, як у порівнянні з контролем, так і в порівнянні з перед дослідним 

періодом.  

Отже, зауважимо, що спільний та різнобічний вплив та дія селену і цинку 

як наноаквахелатів біоцидних та біогенних металів представляють собою 

специфічний  біоцидно-біогенний квантово-метаболічний ефект Борисевича-

Каплуненко-Косинова [69, 72], який відображає основні біологічні властивості 

та функції нанобіоматеріалів. Результати досліджень опубліковані  у статті 

[262]. 

3.3.2   Рівень глюкози крові несучок 

 

У здійсненні різних фізіологічних функцій організму, важлива роль 

належить вуглеводам. Крім структурної функції вуглеводів, за їх окиснення 

організм отримує енергію, яка може акумулюватись в макроергічних сполуках 

– АТФ, АДФ та АМФ, а при потребі ці макроерги розщеплюються і надають 

енергію для організму.  

Проведеним експериментом (табл.3.10) встановлено, що  рівень глюкози 

крові курей обох груп на початку досліджень був однаковий, але вже на 30-ту 

добу експерименту він почав зростати у крові дослідних курей  і був вірогідно 

більший, ніж у контролі на 7,2%, а надалі, він також зростав у межах 8,1-8,4%. 

Необхідно відзначити, що у групі контрольних несучок рівень глюкози також 

поступово зростав. Про те, збільшення концентрації глюкози в крові несучок 

дослідних груп було більш суттєвим. 

Таблиця 3.10 

Концентрація глюкози в сироватці крові курок-несучок (M ± m; n = 5) 

Показники  Доба досліджень Контроль Дослід % до контролю 

M ± m M ± m 

Глюкоза,  

 

ммоль/дм3 

до досліду 4,50 ± 0,11 4,60 ± 0,19 – 

30 4,11 ± 0,09 4,41 ± 0,07 107,2 

          60 4,57 ± 0,07 4,94 ± 0,08** 108,1 

90 4,60 ± 0,11 4,99 ± 0,10 108,4 

   Примітка:  **р<0,01 – порівняно з контролем.  
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На наш погляд, такі зміни, можна пояснити необхідністю накопичення 

цього метаболіту для подальшого активного використання як енергетичного 

матеріалу в синтетичних процесах, які проходять в організмі несучок, оскільки 

яєчна продуктивність у дослідних несучок була вища, ніж у контролі. На участь 

цинку і селену в регуляції енергетичних процесів звертають увагу окремі 

автори [20, 21, 28].  Результати досліджень опубліковані  у статті [262]. 

 

3.4. Зміни концентрації  кальцію та неорганічного фосфору в крові несучок 

Надходження до організму курок несучок Кальцію і неорганічного 

Фосфору та їх використання, має велике значення як для яєчної 

продуктивності, так і для забезпечення якості яйця [276, 278, 281]. В зв’язку з 

цим перспективним здається введення до складу раціону курей-несучок 

наноаквахелатів біогенних металів Se і Zn разом з вітаміном Е [277].  

Вміст Кальцію та неорганічного Фосфору в сироватці крові курок-несучок 

представлений у таблиці 3.11.  

Таблиця 3.11 

Вміст Кальцію та неорганічного Фосфору в крові  

курок-несучок (M ± m; n = 5) 

Показники Доба 

досліджень 

Контроль Дослід % до 

контролю M ± m M ± m 

 

Кальцій, 

ммоль/л 

до досліду  4,13 ± 0,15 4,15 ± 0,20 – 

30 4,49 ± 0,16  4,92 ± 0,18  9,5 

60 5,19 ± 0,15 6,09 ± 0,19* 17,3 

90 5,28 ± 0,26 6,19 ± 0,21* 17,2 

Неорганічний 

Фосфор, 

ммоль/л 

до досліду 1,39 ± 0,10 1,38 ± 0,18 – 

30 1,31 ± 0,12 1,32 ± 0,11 – 

60 1,35 ± 0,06 1,59 ± 0,09* 17,7 

90 1,42 ± 0,02 1,66 ± 0,08* 16,9 

   Примітка:  *р<0,05 – порівняно з контролем.  
 

Як було встановлено у дослідженнях, на початку експерименту рівень 

Кальцію та неорганічного Фосфору в обох групах курей був однаковий.  

Відзначимо, що вміст Кальцію в сироватці крові дослідних несучок був 



 

 

73 

вірогідно більшим на 60-ту добу на 17,3%, а на 90-ту добу досліджень 

збільшення  становило 17,2%.  

Зростання рівня іонів кальцію в крові курок-несучок в період інтенсивної 

яйцекладки пояснюється як його активним засвоєнням з раціону, так можливим 

інтенсивним “вимиванням” з кісткової тканини для утворення шкаралупи та 

завдяки додавання до раціону наноаквахелатів.  

Ми вважаємо такі зміни є наслідком активної абсорбції мікроелементу в 

кишечнику переважно шляхом  дифузії у кров’яне русло та дії кальцій 

зв’язувального білка [298]. Інтенсивність яйцекладки у курей дослідних груп 

була більшою, то і потреба в цьому елементі зростала.  За даними дослідників 

[110, 273] з кожним яйцем несучка втрачає зі свого організму біля 2,0-2,5 г. 

Кальцію. 

Зміни рівня неорганічного Фосфору, які представлені в таблиці 3.11 

свідчать про те, що у крові курей дослідних груп цього елементу на 30-ту добу 

досліджень відмічали лише тенденцію до зростання, а протягом 60-ї та 90-ї 

доби експерименту його рівень вірогідно зріс до 17,7-16,9%. Збільшення вмісту 

неорганічного Фосфору в крові курей в період яйцекладки вчені [1, 274] 

пояснюють підвищенням синтезу білків та нуклеїнових кислот. Цей процес 

спостерігається як в усьому організмі несучки, так і безпосередньо у яйцеводі, а 

особливо в його білкові частині. У наших дослідах встановлено збільшення 

синтезу загального білка та нуклеїнових кислот в дослідних групах несучок, на 

ці процеси також необхідний неорганічний Фосфор. Відомо, що в період 

інтенсивного відкладення яєць активно використовується неорганічний 

Фосфор, який надходить з шлунково-кишкового тракту, а також частково 

“запозичується” з кісткової тканини [1, 275, 284]. У період збільшенням рівня 

неорганічного Фосфору зростала і активність лужної та кислої фосфатаз, які 

сприяють збільшенню резорбції цього елементу з кісткових депо і забезпечують 

стадійність формування шкаралупи.  

При уведенні до раціону наноаквахелатів металів Se і Zn з вітаміном Е 

довжина та фізіологічна послідовність фаз утворення яйця не порушується, 
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натомість збільшується інтенсивність кальцієво-фосфорного обміну, їх 

мобілізація з кормів та відкладання в кістковій тканині і шкаралупі. Цей процес 

супроводжується збільшенням активності лужної та кислої фосфатази у 

дослідних групах.  Результати досліджень опубліковані  у статті [30]. 

 

3.5. Активність травних ферментів у курей-несучок за дії наноаквахелатів 

селену, цинку та вітаміну Е 

 

На другому етапі експериментів згідно з планом, досліджували у курей-

несучок активність травних ферментів  за дії наноаквахелатів селену, цинку і 

вітаміну Е, а також продуктивність і якісні показники отриманого яйця від 

курей-несучок за впливу застосованих нами препаратів.  

Важливим чинником, який бере участь у процесах порожнинного 

травлення в дванадцятипалій кишці є жовч, що складається з 93–96 % води і 3-

7 % сухих речовин. Останні представлені жовчними кислотами, холестеролом, 

муцином, жовчними пігментами, азотовмісними і мінеральними речовинами. 

Поєднання порожнинного і пристінкового травлення відбувається у всіх 

відділах травного каналу. Співвідношення цих процесів залежить від виду 

корму, його консистенції, фізіологічного стану птиці, а також рівня активності 

ферментів у травних секретах, температури тіла, навколишнього середовища і 

т. д. [138]. 

Основним джерелом найважливіших травних ферментів слугує секрет 

підшлункової залози, який разом із жовчю безперервно виділяється у просвіт 

дванадцятипалої кишки [130, 134], оскільки секрет кишкових залоз у птиці має 

менше значення, ніж у ссавців [131]. 

Результати досліджень Ц. Ж. Батоєва [132] свідчать, що прийом корму у 

курей різко збільшує вміст амілази і протеази у 1 мл секрету. Травна діяльність 

залози зростає у більшій мірі за рахунок підвищення активності ферментів, ніж 

від об’єму секрету. 

Показник рН середовища секрету підшлункової залози становить 7,5–8,1 

одиниць [135]. Цей секрет володіє протеолітичною, амілолітичною і 
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ліполітичною активністю. Слід зауважити, що за концентрацією протеїназ, і 

особливо амілази, він переважає панкреатичний сік ссавців, а за концентрацією 

ліпази – поступається йому [136]. В добовому об’ємі панкреатичного соку птиці 

виявлена вища ферментна активність, ніж та, що необхідна для розщеплення 

кормових субстратів [132]. Панкреатичний секрет дорослої птиці містить 

гідролітичні ферменти, які забезпечують розщеплювання білкових, 

вуглеводних і ліпідних компонентів корму. Це хімотрипсин, трипсин, 

трипсинкарбоксипептидази А і В, амінопептидази, еластаза, амілаза, мальтаза, 

інвертаза та ліпаза. Необхідно відзначити гетерогенність окремих ферментів. 

Зокрема, панкреатичний сік містить щонайменше 3 ліполітичні ферменти і 4-

ізоамілази. Окрім ферментів до складу підшлункового секрету входять 

амінокислоти, вітаміни, ліпіди, мінеральні речовини (NaCl, CaCl2, NaHCO3, та 

ін.) [137].  

Шлунково-кишковий тракт у птахів адаптується до використання 

певного типу кормів, він чутливий до як біологічного, так і до хімічного складу 

корму та його біологічно активних компонентів [290].    

 

3.5.1. Амілазна активність сироватки крові, тканин печінки, підшлункової 

залози, тонкого та товстого кишечнику 

Результати досліджень представлені у таблиці 3.12, свідчать про різну 

активність  -амілази сироватки крові, також тканин інших органів травлення 

несучок. Нами встановлено збільшення активності  -амілази сироватки крові 

дослідних курок в порівнянні з контрольною групою протягом експерименту на 

5,1-7,4%, але через велику розбіжність отриманих результатів, це зростання 

було не вірогідне. Про те, тенденція до зростання активності  -амілази є, а 

тому, можна висловити припущення, що вплив наноаквахелатів селену, цинку і 

ɑ-токоферолу  на даний показник цілком можливий. Дослідженням амілазної 

активності тканини печінки встановлено  поступове її збільшення як у 

контрольних так і у дослідних курей.  
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Таблиця 3.12 

Активність -амілази сироватки крові та органів травлення курей 

 (M ± m; n = 5) 

Показники  Доба 

досліджень 

Контроль Дослід % до 

контролю M ± m M ± m 

-амілаза 

сироватки крові, 

од/л 

до досліду 788 ± 26,0 801 ± 32,0 – 

30 850 ± 42,6 900 ± 43,7 5,8 

60 877 ± 37,2 922 ± 36,5 5,1 

90 849 ± 31,3 912 ± 32,0 7,4 

-амілаза тканини 

печінки, ум. од. 

до досліду 103,0 ± 12,6 103,0 ± 11,6 – 

30 93,3 ± 13,0 105,0 ± 13,2 12,5 

60 106,0 ± 9,9 125,0 ± 10,1 17,9 

90 107,0 ± 7,6 138,0 ± 10,4 28,9 

-амілаза тканини 

підшлункової 

залози, ум. од. 

до досліду 333,0 ± 12,9 322,0 ± 19,0 - 

30 343,0 ± 10,0 366,0 ± 11,0 6,7 

60 356,0 ± 10,0 412,0 ± 6,6** 15,7 

90 357,3 ± 9,2 410,0 ± 11,5* 14,7 

-амілаза тонкого  

кишечнику, ум. 

од. 

до досліду 185,0 ± 19,1 179,0 ± 18,0 – 

30 179,0 ± 10,9 195,0 ± 9,0 8,9 

60 187,6 ± 13,6 234,6 ± 14,0 25,0 

90 196,3 ± 8,2 240,0 ± 10,4* 22,4 

-амілаза товстого  

кишечнику, ум. 

од. 

до досліду 106,6 ± 10,9 103,6 ± 10,4 – 

30 88,9 ± 10,0 89,1 ± 4,42 0,2 

60 96,0 ± 7,1 125,2 ± 8,30* 30,4 

90 97,0 ± 2,8 118,2 ± 4,99** 21,8 

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

 

Дослідженням амілазної активності тканини печінки встановлено  

поступове її збільшення як у контрольних так і у дослідних курей.  

Але активність ферменту в тканині печінки у дослідних курок мала 

тенденцію до зростання протягом всього дослідження 12,5 та 28,9%.  

Отже, незважаючи на таке зростання, вірогідного збільшення активності 

амілази печінки встановлено нами не було, разом з тим протягом 90 діб 

експерименту тенденцію до збільшення у віковому аспекту тенденцію до 
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незначного збільшення активності ензиму відмічено і у контрольної групи 

несучок. Якщо порівняти активність  -амілази тканини підшлункової залози, 

яка  була майже у два рази вищою, ніж у тканині печінки, то у курей які 

отримували наноакахелати з вітаміном Е вона була вірогідно (р<0,01)більшою 

на 60-ту та 90-ту добу досліду відповідно на 15,7 та 14,7% в порівнянні з 

контролем. 

Аналізуючи дані таблиці 3.12 відзначаємо, що активність амілолітичного 

ензиму підшлункової залози у курей-несучок дослідних груп, була вищою 

протягом експерименту як порівняно з відповідним показником перед 

введенням добавки (на 27,3%), так і порівняно з активністю ферментів у курей 

контрольної групи.  Амілазна активність тканини тонкого відділу кишечнику в 

порівнянні з тканиною підшлункової залози була майже у два рази нижчою, як 

у контрольній так і у дослідній групі, проте у несучок, які отримували 

наноаквахелати селену, цинку та вітамін Е на 60-ту і 90-ту добу вона була 

вищою на 25,0 та 22,4,% (р<0,05), відповідно.  

Відомо, що активність ферментів, які беруть участь у травленні поживних 

речовин поступово зменшується протягом травного тракту і цим можна 

пояснити зниження амілазної активності гомогенату тканини товстого відділу 

кишечнику. У курок-несучок, які отримували наноакахелати селену, цинку та 

вітаміну Е  активність -амілази була все-таки вищою, ніж у контрольні групі 

курей. На початку досліду ми встановили, що Амілазна активність у несучок 

контрольної та дослідної груп майже не відрізнялась, а на 60-ту та 90-ту добу 

досліджень, активність ферменту зросла на 34,4 та 28,1% відповідно (р<0,05 та 

р<0,01). Не виключено, що така порівняно висока амілазна активність у 

товстому кишечнику пояснюється частковим надходженням ферменту з 

тонкого кишечнику. 

Підсумовуючи одержані результати досліджень слід відмітити, що 

активність ферменту -амілази як крові так і органів травлення у дослідних 

курей була більшою в порівнянні з контролем. Відмітимо, що зміни активності 

названого ферменту відбувались як з віком несучок, так і з особливостями їх 
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живлення, тобто наявністю у раціоні наноакахелати селену, цинку та вітаміну 

Е. Результати досліджень опубліковані у статті [33]. 

 

3.5.2. Активність протеолітичних ферментів органів травлення  

Розщеплення білків, один із найважливіших процесів, які відбуваються у 

травному тракті тварин. Деградація протеїнів здійснюється шляхом їх 

гідролізу за дії протеолітичних ферментів. До цієї групи ензимів у 

сільськогосподарської птиці відносять пепсин, трипсин, хімотрипсин, 

гастриксин, желатиназу, еластазу, амінопептидази, карбоксипептидази та ді- і 

трипептидази [292, 293, 294, 295], активність протеолітичних ферментів 

залежить від багатьох факторів. Вони характеризуються за різною 

специфічністю і афінністю до білків, залежно від інгібіторів і активаторів, 

катіонів і аніонів, концентрації водневих іонів у середовищі [297].  

Результати досліджень активності протеолітичних ферментів різних 

відділів органів травлення курей представлені у таблиці 3.13. Аналіз 

результатів дослідження протеолітичної активності залозистого шлунка 

несучок показав наступне: на 30-ту добу експерименту в курок, які отримували 

добавку спостерігалась тенденція до збільшення ферментативної активності, а 

на 60-ту та 90-ту добу – вона вірогідно зросла на 27,2 та 26,8%. На нашу думку, 

це  свідчить про позитивний вплив згодовування препаратів на процеси 

білкового травлення у залозистому шлунку,  на що звертають увагу окремі 

автори [292, 295].  Майже подібні зміни спостерігалися при дослідженні 

протеолітичної активності тканини печінки. Вірогідне збільшення 

ферментативної активності було встановлене на 60-ту 21,5%, а збільшення 

активності на 90-ту добу на 27,6% достовірним не було, натомість порівнюючи 

з перед дослідним результатом дослідження збільшення становило 25,8%, тобто 

було майже однаковим. Досліджуючи активність протеаз підшлункової залози 

нами встановлено, що вона була більшою порівняно з іншими органами 

травлення, які досліджувались. 
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Таблиця 3.13 

Активність протеолітичних ферментів органів травлення у курей (n = 5) 

Показники  Доба 

досліджень 

Контроль Дослід % до 

контролю M ± m M ± m 

залозистий шлунок, 

ум. од. 

до досліду 24,2 ± 2,00 24,3 ± 1,40 – 

30 22,3 ± 1,70 27,9 ± 1,02 25,1 

60 26,4 ± 0,60 33,6 ± 2,06* 27,2 

90 26,8 ± 0,51 34,0 ± 2,04* 26,8 

 

печінка, ум. од. 

до досліду 12,3 ± 1,60 14,3 ± 1,50 – 

30 12,0 ± 1,70 14,1 ± 2,01 17,5 

60 13,9 ± 1,16 17,9 ± 1,02** 21,5 

90 14,1 ± 1,40 18,0 ± 1,08 27,6 

підшлункова залоза, 

ум. од. 

до досліду 19,3 ± 2,38 18,3 ± 3,38 – 

30 21,9 ± 1,45 27,3 ± 1,57 24,6 

60 27,6 ± 1,10 32,7 ± 1,60* 18,4 

90 28,7 ± 1,20 34,7 ± 1,70* 20,9 

тонкий кишечник, 

ум. од. 

до досліду 12,6 ± 1,66 11,8 ± 1,70 – 

30 12,7 ± 1,40 14,9 ± 2,00 17,3 

60 13,5 ± 1,56 16,1 ± 1,11 19,2 

90 16,2 ± 1,03 20,4 ± 1,30 25,9 

товстий кишечник, 

ум. од. 

до досліду 5,2 ± 0,68 5,3 ± 0,79 – 

30 5,9 ± 1,85 6,0 ± 1,00 1,7 

60 6,5±1,11 7,1 ± 1,12 9,2 

90 7,1 ± 1,00 8,0 ± 0,80 12,6 

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

 

Досліджуючи активність протеаз підшлункової залози нами встановлено, 

що вона була більшою порівняно з іншими органами травлення, які 

досліджувались. Так на 60-ту добу активність протеаз контрольної групи 

птиці становила 27,6±1,10 ум. од, а дослідної – 32,7±1,60 ум. од., або була 

вірогідно більшою на 18,4%. На 90-ту добу в дослідній групі активність 

становила 28,7 ± 1,20 ум. од., а дослідної – 34,7±1,70 ум. од. або вірогідно 

більшою на 20,9%. На нашу думку, такі зміни свідчать, що найбільше активно 

відбувається розщеплення протеїнів у дванадцятипалій кишці за допомогою 
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ферментів, які входять до складу соку підшлункової залози, жовчі, а також 

кишкового соку. 

У порожнині тонкого кишечнику, а це більша частина дванадцятипалої 

кишки активність протеаз була більшою у дослідних несучок на 60-ту та 90-ту 

добу експерименту відповідно на 19,2 та 25,9%. Зокрема, активність 

протеолітичних ферментів хімусу в курей-несучок дослідних груп, була 

вищою протягом експерименту, як порівняно з відповідним показником до 

згодовування добавки, так і порівняно з активністю протеолітичних 

ферментів, у курей контрольної групи.   

У курей, які отримували препарати, активність протеолітичних ферментів 

товстого відділу кишечнику мала тенденцію до збільшення активності, ніж у 

контрольних курей. Але встановлене нами збільшення активності протеаз у 

межах 9,2 та 12,6% не було вірогідним. 

З одержаних даних випливає, що активність ферментів, які беруть участь у 

гідролізі білків у досліджуваних нами органах травлення курей, була не 

однаковою, вона поступово зростала з віком птиці. Найвища активність 

протеолітичних ферментів у залозистому шлунку, підшлунковій залозі та 

тонкому відділі кишечнику курей, а найнижчу протеолітичну активність 

встановлено у товстому відділі кишечнику. Звертає на себе увагу збільшення 

протеолітичної активності органів травлення у дослідних курей, яке ми 

пов’язуємо з включенням до складу їх раціону нанохелатів селену, цинку і ɑ-

токоферолу. Можна також висловити припущення, що підвищена 

активність протеолітичних ферментів органів травлення у курей-несучок 

дослідної групи, сприяла кращому перетравленню та засвоєнню білків, які 

входили до складу раціону [299, 301, 302]. Підвищення протеолітичної 

активності ферментів слизової оболонки дванадцятипалої кишки та 

підшлункової залози у курей дослідних груп ми пов'язуємо з включенням до 

складу їх раціону кормової добавки. Наші дані, узгоджуються з результатами, 

отриманими багатьма іншими дослідниками [300, 303, 304], які проводили 
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експерименти на різних видах тварин та птиці. Результати досліджень 

опубліковані у статті [33]. 

3.5.3. Активність ліполітичних ферментів органів травлення 

Результати дослідження активності ліполітичних ферментів органів 

травлення курей представлені в таблиці 3.14.  

                        Таблиця 3.14 

         Активність ліполітичних ферментів органів травлення у курей (М±м; n= 5) 
 

Показники 

 

Доба досліджень 

 

Контроль Дослід 

 

%, до контролю 

 

М ±м 

 

М ±м 

 залозистий 

 

до досліду 

 

13,5 ±1,26 

 

14,5 ± 1,29 

 

- 

 шлунок, ум. 

 

30 

 

18,0 ±2,40 

 

22,0 ± 2,00 

 

22,2 

 од. 

 

60 

 

18,9± 1,16 

 

24,6 ± 3,00 

 

30,1 

  90 19,5 ±1,10 24,9 ± 2,60 27,6 

тканина до досліду 

 

17,0 ±1,23 

 

16,6 ±1,35 

 

- 

 печінки, ум. 

 

30 

 

18,0 ±2,10 

 

21,0 ±3,00 

 

16,6 

 од. 

 

 

60 

 

19,2 ±2,20 

 

24,8 ± 3,00 

 

29,1 

  90 22,0 ±2,11 26,9 ± 1,40 22,2 

тканина 

 

до досліду 

 

15,6±2,00 

 

15,9 + 1,27 

 

- 

 підшлунков. 30 18,5 ±1,00 24,4 ±2,20  31,8 

залози, ум. 

 

60 22,4 ± 2,00 29,4 ± 3,41 31,1 

         од. 90 22,6 ± 1,33 28,0 ± 1,0* 23,8 

тонкий 

 

до досліду 

 

17,1 ±2,10 

 

17,8 ±2,11 

 

- 

 кишечник, 

 

30 

 

18,4 ±2,02 

 

21,5 ±2,22  

 

16,8 

 ум. од. 

 

60 

 

24,6 ± 2,00 

 

30,7 ± 1,20 * 

 

24,7 

  90 28,0 ± 1,80 34,6 ± 1,60* 23,5 

товстий 

 

до досліду 

 

3,1 ±1,40 

 

3,0 ± 1,22 

 

- 

 кишечник, 

 

30 

 

3,6 ±0,41 

 

4,1± 0,90 

 

13,8 

 ум. од. 

 

60 

 

3,9± 0,60 

 

4,5 ± 1,50 

 

15,3 

  90 4,0±0,22 4,6 ± 0,82 15,0 

       Примітка:  – *р<0,05 – порівняно з контролем.  
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Аналіз отриманих результатів засвідчує вплив нанохелатів селену, цинку 

та вітаміну Е, що ліполітична активність ферментів окремих органів змінилась.  

Аналіз ліполітичної активності ферментів тканини печінки також свідчить, 

що вона була близькою до активності залозистого шлунка, але у несучок 

дослідної групи вона на 16,6-22,2% переважала активність ліпаз курей 

контрольної групи. Зазначимо, що велика розбіжність цифрових даних не дала 

можливість отримати вірогідні результати.  

Отже, можна говорити лише про тенденцію до зростання активності ліпаз 

тканини печінки. Що до ліполітичної активності ферментів підшлункової 

залози, то слід зауважити, що вона була вищою як у контрольних, так і у 

дослідних курей порівняно з активністю ліпаз шлунка та печінки. Нами 

встановлено зростання активності ліполітичних ферментів підшлункової залози 

протягом експерименту відповідно на 31,8-23,8% у дослідній групі курей. 

Ліпазна активність тонкого кишечнику також була досить висока. У дослідних 

курей вона на 23,5-24,7% перевищувала активність ферментів несучок 

контрольної групи і встановлено це було протягом експерименту.  Стосовно 

ліполітичної активності товстого кишечнику, слід зауважити, що вона була 

найнижчою. Разом з тим необхідно відмітити, що отриманий цифровий 

матеріал не був вірогідним. Отже, наши результати  підтверджують дані про те, 

що активність процесів травлення поступово зменшується і в товстому 

кишечнику вони зменшуються значною мірою.Зростання активності ферментів 

у курей дослідної групи ми можемо пояснити адаптацією органів травлення 

птахів до складу та характеру корму та наявності в ньому біологічно активних 

речовин. Зміни активності ліполітичних ферментів з віком можуть бути 

пов'язані зі змінами продуктивності курок-несучок, яка зростала поступово  

протягом досліджень. Її також можна пояснити значними енергетичними  

затратами необхідними для процесу яйцеутворення та відкладання яйця[309, 

310]. 

Отже, підсумовуючи отриманні результати експериментів, відзначимо 

тенденцію до підвищення активності ліпаз тканин залозистого шлунка та 
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печінки, вірогідне збільшення активності ліпаз підшлункової залози, тонкого 

кишечнику курей дослідної групи, а в  товстому лише тенденція до зростання 

активності.  На наш погляд це можна пояснити наявністю в складі раціону 

наноаквахелатів селену, цинку та віт. Е, які сприяли збільшенню 

ферментативної активності згаданих органів. Результати досліджень 

опубліковані у статті [289]. 

3.5.4. Величина рН хімусу в кишечнику курей за впливу наноаквахелатів 

селену, цинку та вітаміну  Е 

        Відомо, що у процесах кишкового травлення беруть участь понад двадцять 

ферментів, які виділяються травною системою птиці, а також ензими 

кишкового соку, які забезпечують кінцеві стадії перетравлювання всіх 

поживних речовин.  

У сільськогосподарської птиці на величину рН середовища змішаного 

вмісту дванадцятипалої кишки, вік птиці має не значний вплив [309]. Нами 

було проведено дослідження величини рН вмісту дванадцятипалої кишки 

курей-несучок, за умов введення до їх раціону наноаквахелатів селену, цинку та 

вітаміну Е, результати яких представлені у таблиці 3.15.  

Таблиця 3.15. 

Концентрація рН хімусу дуоденального вмісту курок-несучок  

(M ± m; n = 5) 

Показники  Доба 

досліджень 

Контроль Дослід % до контролю 

M ± m M ± m 

 

Величина 

    рН 

до досліду 6,36 ± 0,18 6,40 ± 0,30 100,6 

30 6,40 ± 0,10 6,42 ± 0,28 100,3 

          60 6,48 ± 0,28 6,43 ± 0,21 99,2 

90 6,44 ± 0,38 6,45 ± 0,48 100,2 

 

З наведених у таблиці даних видно, що перед введенням наноаквахелатів 

селену, цинку та вітаміну Е,  як у контрольній, так і у дослідній групах 

показники рН середовища практично не відрізнялись, їх середні значення 

коливались у межах 6,36–6,45 одиниць, що входить в оптимальні межі дії 
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травних ферментів. Не виявили вірогідних змін дуоденального вмісту в 

дослідній групі несучок і після згодовування вище згаданих препаратів. 

Відомо, що стабільність рН дуоденального вмісту має велике значення 

тому, що ферменти підшлункової залози, складові жовчі та кишкового соку 

проявляють свою активність тільки в лужному чи нейтральному  середовищі, а 

цей факт важливий для нормального травлення у порожнині кишечнику [220, 

221, 313]. 

 

3.6. Продуктивність і якісні показники яєць курей-несучок за  впливу 

нанохелатів селену, цинку та вітаміну Е 
 

Відомо, що на продуктивність курок-несучок та якість яєць впливають 

багато факторів як зовнішніх, так і внутрішніх, але одним з найголовніших – 

безумовно є фактор годівлі [317, 318]. Тому, на третьому етапі експериментів 

нами було проведено вивчення впливу застосованих препаратів на 

продуктивність та якісні показники яєць. Відомо, що годівля визначає як 

фізіологічний стан несучок, так і впливає на процеси обміну речовин, овогенез 

та продуктивність, а також на якість продукції [319, 320].  

3.6.1. Продуктивність та збереження поголів’я нсучок 

 У збільшенні продуктивності курок-несучок, яка тісно пов’язана з 

підвищенням їх резистентності важлива роль відводиться збалансованості 

раціону за поживними та  біологічно активними речовинами  [323].  

Результати проведених нами досліджень представлені у таблиці 3.16. 

Збереження поголів’я було досить високим та майже однаковим у контрольні і 

дослідні групах. У середньому за проведений експеримент воно становило 95,6 

та 96,4 % відповідно. За дослідний період від кожної несучки з контрольної 

групи отримано 180,8 яєць, а від кожної несучки з дослідної групи – отримано 

196,5 шт. Збільшення яєчної продуктивності у дослідні групі в порівняні з 

контрольною склало 8,6%. Інтенсивність яйцекладки у контрольні групі була 

53,0%, а у дослідні групі 61,0%, що більше на 8,0%.   
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Таблиця 3.16 

Ефективність згодовування  наноаквахелатів селену, цинку та 

вітаміну Е курям-несучкам 
Показники Групи курей 

Контрольна Дослідна 

 

довжина досліду, діб 

кількість курок-несучок, голів: 

початок досліду 

кінець досліду 

отримано за дослід яєць на одну 

несучку, штук 

збільшення продуктивності, % 

інтенсивність яйцекладки, % 

жива маса одної голови, грам: початок 

досліду 

кінець досліду 

за період досліду: 

вибракувано, голів 

відхід, голів 

збереження поголів’я 

 

90 

 

100 

98,3 

 

80,8 

– 

53 

 

1680 ± 0,80 

1818 ± 0,40 

 

12 

11 

95,6 

 

90 

 

100 

98,6 

 

86,5 

7,0 

61 

 

1590 ± 0,88 

1990 ± 0,70 

 

10 

9 

96,4 

 

Важливим інтегративним показником, який свідчить про нормальний 

фізіологічний стан курок-несучок є їх  маса тіла. У контрольні і дослідній 

групах курей вона була майже однаковою на початку проведення досліду 1680 

± 0,80 грам та 1590 ± 0,88 г відповідно, а у кінці експерименту: у контрольні 

групі  маса тіла однієї голови була 1818 ± 0,40 грам, а у дослідні становила 1990 

± 0,70 грами.    

У науково-виробничому досліді проведеному на  поголів’ї курей-несучок 

породи Ломан Браун у кількості 100 голів у контрольній та дослідній групах, 

були отримані результати представлені у таблиці 3.17. З даних цієї таблиці 

видно, що за 90 днів експерименту від кожної дослідної несучки отримано на 

5,6 яйця більше в порівняні з контролем, а яєчна продуктивності збільшилась 

на 7,9%. Встановлено, що за період досліджень кури контрольної та дослідної 

груп розвивались приблизно однаково. Про це свідчить  їх маса тіла, яка не 

мала достовірних розбіжностей. 
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Таблиця 3.17 

Вплив наноаквахелатів селену, цинку та вітаміну Е на продуктивність 

курей 
 

Показники 

Групи курей 

Контрольна Дослідна 

довжина досліду, днів 

кількість курок-несучок, голів: 

вік, днів                                 

отримано за дослід яєць на одну 

несучку, штук 

збільшення несучості, % 

жива маса одної голови, грам: 

початок досліду 

кінець досліду 

за період досліду: 

вибракувано, голів 

відхід, голів 

збереження поголів’я 

середня маса яйця, г. 

90 

100 

90 

 

70,7 

– 

 

 

1988 ± 0,28 

2014 ± 1,55 

 

4 

3 

97,0 

63,7 ± 0,21 

90 

100 

90 

 

76,6 

8,3 

 

 

1969 ± 0,82 

2037 ± 2,66 

 

3 

2 

98,0 

65,1 ± 0,19 

 

Можна дійти висновку, що за нормально збалансованого раціону за 

поживними речовинами та енергією, а також за позитивного впливу 

наноаквахелатів селену, цинку та віт. Е на організм несучок дослідної групи, 

інтенсивність їх яйцекладки  була вищою, про те, маси тіла вони не втратили. 

Вони мали навіть дещо кращі показники маси тіла в порівняні з контролем. 

Крім того, показники збереження поголів’я несучок були досить високими і 

майже не відрізнялися у дослідні та контрольні групах. 

За 90 днів з контрольної групи було вибракувано 4 голів, а з дослідної 

лише 3, що на одну голову менше. У дослідні групі відхід поголів’я був 

менший на одну голову в порівнянні з контролем.  

Патологоанатомічний розтин показав, що основною причиною загибелі 

курок-несучок як контрольної, так і дослідної груп, були пошкодження 

травматичного характеру, перитоніти, інколи запалення яєчників та яйцеводів. 

Цей факт може свідчити про відсутність негативного впливу 

наноаквахелатів селену, цинку та вітаміну Е на організм дослідної птиці. 
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3.6.2. Морфологчні та якісні показникияєць яєць отриманих від несучок 

Відомо, що склад яйця, тісно пов'язаний з його якісними 

властивостями [29, 324, 325]. Морфологічні показники яйця тісно пов’язані з 

його якісними показниками (таб.3.18).  

Таблиця 3.18 

Складові показники яєць курей-несучок  (M ± m; n = 15)  
Показники Доба досліду контроль дослід % до контролю 

M ± m M ± m 

 

маса яйця, г. 

30 

60 

90 

63,70 ± 0,14 

62,90 ± 1,08 

64,10 ± 0,61 

64,40 ± 0,70 

62,99 ± 0,66 

65,93 ± 1,00 

1,4 

0,4 

2,8 

 

маса жовтка, г. 

30 

60 

90 

21,10 ± 0,40 

20,64 ± 0,33 

21,41 ± 0,27 

21,71 ± 0,30 

21,07 ± 0,77 

22,72 ± 0,10 

2,8 

2,1 

6,1 

 

маса білка, г. 

30 

60 

90 

32,00 ± 1,07 

31,66 ± 1,09 

32,55 ± 0,45 

32,77 ± 1,00 

32,88 ± 1,30 

31,98 ± 1,65 

2,4 

3,8 

98,2 

 

Зокрема, визначення маси яйця не показало суттєвої різниці між зразками 

яйця   від контрольних та дослідних груп курей, а незначне збільшення маси 

яйця отриманого від дослідних курок-несучок в порівнянні з контролем   не 

було вірогідним. 

У таблиці 3.19 представлені якісні показники яєць, такі як щільність білка 

яєць у одиницях Хау, маса шкаралупи в грамах та її товщина в міліметрах.  

Таблиця 3.19 

Морфологічні показники яєць курей  (M ± m; n = 15) 

Показники Доба  

досліджень 

контроль дослід % до 

контролю M ± m M ± m 

щільність 

білка, одиниць 

Хау 

30 

60 

90 

72,0 ± 1,10 

72,9 ± 3,50 

76,9 ± 2,90 

76,2 ± 2,00 

76,8 ± 3,70 

78,0 ± 3,23 

5,8 

5,3 

1,4 

маса 

шкаралупи, г. 

30 

60 

90 

6,61 ± 0,20 

6,88 ± 0,10 

7,22 ± 0,02 

6,99 ± 0,24 

7,61 ± 0,18 

7,59 ± 0,22 

5,7 

10,6 

5,1 

товщина 

шкаралупи, мм 

30 

60 

90 

0,34 ± 0,01 

0,35 ± 0,06 

0,36 ± 0,01 

0,36 ± 0,01 

0,38 ± 0,01 

0,37 ± 0,01 

5,8 

  8,6 

 2,7 
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Дані таблиці свідчать, що за основними морфологічними показниками 

яйця індексу білка і жовтка, щільність в одиницях Хау, товщини шкаралупи та 

її маси, отримані від курей-несучок контрольної та дослідних груп, не мали 

вірогідних розбіжності.Ми спостерігали збільшення щільності білка яєць 

отриманих від дослідних курей в порівнянні з контрольними на 5,8-5,3% на 30-

ту та 60-ту добу досліду. На 90-ту добу експерименту, різниця між показниками 

у дослідних та контрольних курей склала лише 1,40% відповідно. Тобто, 

отримані цифрові дані не були вірогідними. 

 Щодо товщини шкаралупи, то вона  у яйцях отриманих від дослідних груп 

несучок була вірогідно більшою у порівнянні з контролем лише на 60-ту добу 

експерименту, у інші дні досліджень вона мала лише тенденцію до збільшення. 

Товарна якість яйця, а також його харчова та біологічна цінність залежить 

від маси та товщини шкаралупи, а тому нами проведено дослідження цих 

показників. Нами проведений був ще один замір товарних показників яєць 

повторно у господарському досліді.  

Поряд з такими важливими морфологічними показниками як маса яйця, 

маса його білка та жовтка, товщина та маса шкаралупи важливе значення має 

визначення індексу білка та жовтка. Результати досліджень цих показників 

приведені у таблиці 3.20.  

Аналізуючи дані приведені у табл. 3.20 необхідно відмітити, що 

достовірних відмінностей між яйцями отриманими від контрольних та 

дослідних курей за основними показниками, які характеризують їх якість не 

встановлено. Виключення складає лише 60-й день досліджень, коли було 

виявлено збільшення індексу білка в яйцях дослідних курей на 30% в 

порівнянні з контролем збільшення щільності в одиницях Хау, знову ж таки на 

60-й день експерименту на 15,3%. Відомо, що на строки зберігання та 

збереження яєць при транспортуванні, впливає якість шкаралупи [326, 327]. 

Встановлено, що найбільше  битих яєць буває віці несучок 12-14 місяці під час 

яйцекладки до 6,2-8,4% [326]. При цьому зі збільшенням віку несучок 
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спостерігаються вапнякові нарости, мармуровість, деформація гострого кінця 

яйця та інші дефекти шкаралупи до 24,4 % [326, 328].  

Таблиця 3.20 

Морфологічні показники яєць курок-несучок (M ± m; n = 25) 

Показники Дні 

досліджень 

контроль дослід % до контролю 

M ± m M ± m 

 

маса яйця, г 

60 

80 

90 

58,2 ± 0,31 

56,1 ± 0,74 

60,2 ± 1,67 

58,9 ± 0,63 

57,8 ± 0,12 

64,0 ± 2,07 

1,2 

3,0 

5,8 

 

індекс білка 

60 

80 

90 

0,050 ± 0,001 

0,069 ± 0,003 

0,059 ± 0,006 

0,063 ± 0,004 

0,080 ± 0,003 

0,068 ± 0,008 

24,5 

15,9 

15,2 

 

індекс 

жовтка 

60 

80 

90 

0,460 ± 0,002 

0,490 ± 0,006 

0,431 ± 0,004 

0,440 ± 0,006 

0,490 ± 0,009 

0,480 ± 0,001 

95,6 

– 

11,3 

щільність, 

од. Хау 

60 

80 

90 

67,0 ± 2,50 

81,0 ± 1,21 

75,0 ± 1,69 

77,0 ± 1,90 

83,0 ± 1,10 

78,2 ± 1,22 

14,9 

2,4 

4,3 

товщина 

шкаралупи, 

мм 

60 

80 

90 

0,320 ± 0,002 

0,344 ± 0,019 

0,347 ± 0,016 

0,344 ± 0,010 

0,359 ± 0,041 

0,358 ± 0,018 

7,5 

4,4 

3,2 

 

Складність питання підвищення якості шкаралупи полягає в тому, що цей 

показник залежить від багатьох факторів, а головне – це існування негативного 

корелятивного зв’язку між якістю шкаралупи на несучістю [326]. На нашу 

думку введення до складу раціону наноаквахелатів металів дає можливість 

зменшити згадану корелятивну залежність та збільшити якість яєць. 

Зокрема, цинк забезпечує транспорт мінералів, які пов’язані з 

металоензимними перетвореннями значної кількості біохімічних сполук [329, 

330]. 

Як видно з отриманих результатів, маса шкаралупи та її товщина, 

показники взаємозв’язані. Необхідно відмітити, що морфологічні показники 

яєць отриманих від курей контрольної та дослідних груп були дуже схожі, а 
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отже негативного впливу на якість яєць  додавання препаратів не чинило, а по 

деяких з них, яйця отримані від курей дослідної груп, переважають показники 

яєць отриманих від курей контрольної групи. Результати досліджень 

опубліковані у статті [290]. 

3.6.3. Вітамінний склад яйця отриманого від несучок дослідних та 

контрольних груп 

В таблиці 3.21 представлені результати дослідження вмісту каротиноїдів, 

вітамінів А, В2 та токоферолу в яйцях  отриманих при проведенні  

експерименту в літній період, а результати досліджень концентрації 

каротиноїдів, вітамінів А та В2 в жовтку та білку яєць отримані в експерименті 

проведеному в зимові місяці представлені у таблиці 3.22. 

Аналізуючи дані таблиці 3.21 необхідно відмітити вміст запасів 

каротиноїдів у дослідних курей в порівнянні з контролем мало тенденцію до 

збільшення на 11,1-18,70%.   

Таблиця 3.21 

Вміст каротиноїди, вітамінів А та В2 та Е у яйцях 

курей (літо)  (M ± m; n = 10) 
Показники Од.  

виміру 

Дні  

Досліджень 

контроль дослід      % до 

контролю M ± m M ± m 

каротиноїди 

 

 

мкг/г 

 

 

30 

60 

80 

13,31 ± 1,55 

15,70 ± 1,20 

12,85 ± 1,03 

14,80 ± 1,56 

18,10± 1,30 

15,20± 0,54 

11,1 

15,2 

18,2 

вітамін А мкг/г 60  6,04 ± 0,15  6,95 ± 0,28* 15,0 

вітамін В2:  

у жовтку 

у білку  

мкг/г 

мкг/г 

60 

60 

 1,01 ± 0,02 

 1,84 ± 0,31 

1,20 ± 0,06* 

 2,21 ± 0,80 

18,8 

20,1 

вітамін Е мкг/г 60 67,98 ± 1,35 77,82±2,15** 14,4 

   Концентрація вітаміну А у яйцях дослідних курей була вірогідно більшою на 

15,0%, ніж у контролі. Вміст вітаміну В2 у жовтку яєць дослідних курей був 

більшим на 18,8%, а у білку мав лише тенденцію до збільшення на 20,1% в 

порівняні з контролем (р< 0,05). 
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Дослідження рівня вітаміну Е у яйцях отриманих від дослідної та 

контрольної  групи несучок показало, що вміст токоферолу  також був 

вірогідно більшим у досліді на 14,4% порівняно з контролем. 

Дещо по іншому змінювалися ці показники в дослідах проведених зимою, 

результати яких представлені у таблиці 3.22.  

Таблиця 3.22 

Вміст каротиноїдів, вітамінів А,  В2  і Е в яйцях  

курей (зима)  (M ± m; n = 10) 

Показники  Од. 

 виміру 

Дні  

досліджень 

контроль дослід % до 

 контролю M ± m M ± m 

каротиноїди 

 

 

мкг/г 

 

 

30 

60 

80 

9,25 ± 0,56 

9,32 ± 0,29 

8,94 ± 0,23 

10,66 ± 0,43 

9,85 ± 0,24 

9,97 ± 0,24 

15,2 

5,7 

11,5 

вітамін А мкг/г 60 5,12 ± 0,11 5,89 ± 0,05 15,0 

вітамін В2: 

в жовтку 

в білку  

мкг/г 

мкг/г 

60 

60 

0,92 ± 0,04 

1,69 ± 0,04 

1,09 ± 0,05* 

1,90 ± 0,03 

18,4 

12,4 

вітамін Е мкг/г 60    62,74±1,06    68,60±2,86 9,3 

 

Кількість каротиноїдів у яйцях дослідних та контрольних курей була 

меншою в порівняні з літнім періодом, проте у яйцях дослідних несучок вміст 

каротиноїдів мав тенденцію до збільшення на 11,5-15,2%, ніж у контрольних. 

Вміст вітаміну А у яйцях дослідних курей також мали тенденцію до 

збільшення на 15,0%, порівняно з контролем. Концентрація  вітаміну В2 у 

жовтку  та білку дослідних курей була більшою відповідно на 18,4% (р<0,01) та  

12,4 %, ніж у контролі. Вміст вітаміну Е у яйцях отриманих від контрольної 

групи несучок в середньому становив 62,74±1,06 мкг/г, а у яйцях отриманих від 

дослідних курок – 68,60±0,86 мкг/г, або мав тенденцію до збільшення на 9,30%. 

Це дещо менші показники, ніж у літній період. 

Отже, необхідно відмітити: по-перше вміст каротиноїдів, вітамінів А, В2 та 

Е у яйцях отриманих влітку  від контрольних та дослідних курей був більшим в 

порівнянні з зимовим періодом. По-друге необхідно відмітити взаємозв’язок 
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між запасом каротиноїдів та кількістю вітаміну А, чим більший запас 

каротиноїдів, тим більше вітаміну А в яйцях. По-третє рівень каротиноїдів, 

вітамінів А, В2 та ɑ-токоферолу в яйцях дослідних курей був вищим в 

порівнянні з контролем як у літній так і зимовий період, що у значній мірі 

поліпшило їх біологічну цінність. Результати досліджень опубліковані у статті 

[290]. 

3.6.4. Вміст наноаквахелатів селену та цинку 

у яйцях отриманих від несучок контрольних та дослідних груп 

Мікроелементи Селен і Цинк входять до складу антиоксидантних систем 

захисту організму (АОС), і, зокрема, до складу таких важливих ферментів як 

глутатіон-пероксидаза та супероксиддисмутаза (СОД). Фермент 

супероксиддисмутаза бере активні участь в регуляції перекисного окиснення 

ліпідів [193, 217]. Ми дослідили наявність згаданих елементів у яйцях 

отриманих від несучок  контрольних та дослідних груп (табл. 3.23). 

Таблиця 3.23 

Вміст Селену та Цинку в яйцях курок несучок (M±m; n=5) 

Показники Доба досліджень Контроль Дослід % до 

контролю  M ± m M ± m 

 

цинк, мг/кг 

до досліду 10,00±0,35 10,22±0,41 – 

30 8,20±0,48 8,38±0,27 2,20 

          60 10,40±0,34 11,32±0,84 8,8 

90 9,77±0,15 10,86±0,62 11,1 

селен, мг/кг 

до досліду 0,26±0,01 0,28±0,02 – 

30 0,27±0,02 0,29±0,02 7,4 

60 0,28±0,03 0,31±0,01 10,7 

90 0,28±0,02 0,30±0,01 7,1 

Як видно з представленої таблиці, протягом досліду, вміст Цинку у яйцях 

дослідних несучок вірогідних змін не зазнав ні порівняно з перед дослідним 

періодом, ні у подальшому протягом експерименту, особливо на 30-ту та 60-ту і 

90-ту добу. Майже аналогічні зміни вмісту Селену в яйцях отриманих від 

контрольних та дослідних несучок відбулися  протягом досліду. Його 
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концентрація мала тенденцію до збільшення, особливо на 60-ту добу досліду. 

Про те, нами також не було встановлено вірогідних змін. 

 Отже, введення використаних нами доз наноаквахелатів селену і цинку не 

має вірогідного впливу на їх виведення з організму несучок через яйця. 

Результати досліджень опубліковані у статті [291]. 

 

3.6.5.  Ветеринарно-санітарна оцінка м′яса отриманого при забої курей 

 Результати проведених досліджень потрошених тушок, їх маса, а також  

маса  їх внутрішніх органів курей представлені у таблиці 3.24. 

Аналізуючи дані таблиці необхідно відзначити що середня маса тушок у 

дослідних курей в порівнянні з контрольними була більша на 96 г, але це 

збільшення було невірогідним. 

Таблиця 3.24 

Хімічний склад та калорійність м’язової тканини курок-несучок  

( М±m; n = 3) 

Показники Контроль Дослід 

червона 

тканина 

Біла тканина червона 

тканина 

біла тканина 

вода, % 

жир, % 

білок, % 

зола, % 

калорійність, кДж 

72,62 ± 0,30 

  5,72 ± 2,21 

20,57 ± 2,29 

  1,09 ± 0,01 

576,3 ± 48,3 

72,07 ± 0,40 

  2,40 ± 0,64 

24,25 ± 0,66 

  1,28 ± 0,03 

510,4 ± 12,3 

70,51 ± 1,00 

  8,25 ± 0,34 

20,07 ± 0,50 

  1,17 ± 0,01 

666,1 ± 30,7 

71,45 ± 0,44 

  2,32 ± 0,24 

25,01 ± 0,33 

  1,22 ± 0,01 

520,5 ± 17,1 

 

При визначенні маси таких внутрішніх органів як печінка, м’язовий 

шлунок, кишечник, селезінка та серце достовірної різниці між дослідом та 

контролем також не встановлено.  

Отже,  відзначимо, що згодовування наноаквахелатів селену, цинку та ɑ-

токоферолу не вплинуло як на масу потрошоних тушок дослідних курей, так і 

на масу їх внутрішніх органів. 

Аналізуючи дані таблиці 3.24 відзначимо, що кількість води у червоній та 

білій м’язевій тканині дослідних та контрольних курок-несучок була майже 
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однакова. Важливим показником якості м’яса є кількість жиру в ньому. У 

червоній та білій м’язевій тканині дослідних курей жиру було більше на 2,53% 

та 0,12% відповідно, ніж у контролі, однак ця різниця невірогідна. Наявність 

білка в м’язові тканині має велике значення тому, що він визначає його харчову 

цінність. Вміст білка в червоні м’язові тканині у дослідних курей був менший 

на 0,50%, ніж у контролі, а у білі м’язові тканині навпаки більший на 0,77% 

дослідних курей, ніж у контрольних. При дослідженні кількості золи у червоні 

та білі м’язові тканині дослідних та контрольних птахів нами не встановлено 

суттєвої різниці.Встановлено, що калорійність зразків червоної та білої м’язової 

тканини дослідних курей, була вищою в порівнянні з контролем, за рахунок 

частково білків та в основному за рахунок жиру. З одержаних даних випливає, 

що згодовування наноаквахелатів селену, цинку та вітаміну Е, як добавки до 

раціону курей по – перше не має негативного впливу на морфологічний склад  

тушок дослідних птахів; по – друге по хімічному складу м’ясо контрольних та 

дослідних курей-несучок майже однакове; по – третє незначне зростання 

калорійності дослідних зразків сприяло покращенню якості бульйону та 

вареного і смаженого м’яса. 

  

3.6.6. Економічна ефективність застосування наноаквахелатів селену, 

цинку та ваітаміну е  у раціонах курок-несучок 

Результати вивчення економічної ефективності згодовування препаратів 

несучкам, яке проводилось в умовах виробництва у  ФГ «ВЕСТА-ЛЮКС» 

представлені в таблиці 3.26. З приведеннях у таблиці даних видно, що за 90 

днів досліду від кожної несучки, якій згодовували препарати в складі раціону 

отримано від однієї несучки на 5,6 яйця більше в порівнянні з контролем. 

Несучість курей, що отримували препарати, в порівнянні з контрольними, вона 

була більшою на 8,3%.  Збереження поголів’я курок-несучок було в межах 

допустимої норми  за 90 днів експерименту склало у контрольному варіанті 

99,5, у досліді – 99,6 %.  
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Таблиця 3.26 

Показники економічної ефективності виробництва яєць 

Показники Одиниці 

виміру 

Варіанти 

базовий дослідний 

довжина досліду, днів 

кількість курей на початку досліду 

кількість курей в кінці досліду 

бій, насічка, забруднення 

отримано за дослід яєць на одну несучку 

інтенсивність яйцекладки 

збільшення несучості 

збереження поголів’я 

жива маса 1 голови: 

               початок досліду 

               кінець досліду 

днів 

голів 

 

% 

 

шт. 

% 

% 

     % 

% 

г 

90 

100 

 

         6,1 

 

66,8 

74,2 

– 

       19,0 

99,5 

1561 ± 0,57 

1618 ± 0,81 

90 

100 

 

       6,1 

 

72,4 

80,4 

8,3 

      26,4 

99,6 

 1563 ± 0,62 

1630 ± 0,85 

 

Несучість курей, що отримували препарати, в порівнянні з контрольними, 

вона була більшою на 8,3%.  Збереження поголів’я курок-несучок було в межах 

допустимої норми  за 90 днів експерименту склало у контрольному варіанті 

99,5, у досліді – 99,6 %. Маса тіла у контрольних та дослідних курей була 

практично майже однаковою як на початку, так і в кінці досліджень. 

Збільшення несучості дослідних курей відбувалось не за рахунок їх власної 

маси тіла.  

Отже, застосування наноаквахелатів селену, цинку та ɑ-токоферолу, як 

добавки до раціону курок-несучок економічно вигідне, сприяє збільшенню їх 

несучості, підвищує інтенсивність яйцекладки та позитивно впливає на 

фізіологічний стан курей підвищує, збереження поголів’я.  
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РОЗДІЛ 4 

АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

 У розвитку птахівництва України значне місце займає утримання та 

розведення курей м’ясного і, особливо, яєчного напрямку продуктивності. Кури 

забезпечують отримання дієтичних висококалорійних продуктів – яєць і м’яса, 

які необхідні  для забезпечення людей фізіологічно обґрунтованими нормами 

живлення, а пух,  перо та інші похідні використовуються у народному 

господарстві.  

Одним із шляхів підвищення економіки виробництва яєць та рівня 

несучості може бути застосування біологічно активних добавок. З врахуванням 

даних про негативний вплив ряду штучних добавок, антибіотиків, 

біостимуляторів на повноцінність та безпеку отриманої продукції, серед 

біологічно активних препаратів перевага повинна віддаватися добавкам 

природного походження, які не завдають шкоди організму несучок. Заборона 

використання антибіотиків у тваринництві як потенційно небезпечних для 

здоров’я людей препаратів у США, так і в країнах  Європейського Союзу, 

передбачає пошук їх заміни. В Україні на сьогодні розроблені та 

застосовуються альтернативні кормові добавки, які заміняють антибіотичні 

стимулятори росту. Надзвичайно перспективним є використання 

наноаквахелатів біогенних и біоцидних металів, які здатні не тільки протидіяти 

кишковій мікрофлорі, але і можуть стимулювати процеси метаболізму у 

живому  організмі [65, 66, 72]. 

Наноаквахелати біогенних металів проявляють стимулюючий ефект 

більш виражено, ніж їх відомі молекулярні форми,  чому сприяє їх кофакторна 

активність (а значить, і активність ферментів), яка значно збільшується у 

зв’язку з наноаквахелатною формою елементів [225, 330, 342, 343]. Висока 

метаболічна активність наноаквахелатів металів обумовлена наявністю в них  

стимулюючих біофізичних ефектів (корпускулярного, хвильового, квантового 

та ін.), які позитивно впливають на біохімічні реакції  одночасно посилюючи 

асиміляційну здатність. Під час фізико-хімічної реакцій наноакахелати 
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проявляють себе в ролі потужного донора та діють як сильні стимулятори 

фізичних та хімічних реакцій. Все це зрештою приводить до оптимального 

виробничого ефекту, в наслідок якого поєднуються не специфічний 

біофізичний ефект зі збільшенням специфічної активації наностимулюючої дії 

біохімічних реакцій (комплексний стимулюючий біологічний ефект 

Борисевича-Каплуненка-Косинова).  

Зазначимо, що вивчення впливу наноаквахелатів селену, цинку  разом з 

ɑ-токоферолом як кормових добавок до раціону курей-несучок на їх 

фізіологічний стан та продуктивність в Україні не проводилось. Тому, 

основною метою нашої роботи, було дослідження особливостей впливу 

наноаквахелатів селену, цинку  разом з вітаміном Е на фізіологічний стан, 

біохімічні показники крові, обмін білків, склад крові, ферментативну активність 

вмісту та слизової оболонки печінки, підшлункової залози, дванадцятипалої і 

товстої кишки, а також  перетравність поживних речовин. У завдання роботи 

входило визначення яєчної продуктивності курей-несучок та дослідження 

вітамінного складу отриманого яйця, його морфологічних показників. 

За весь період експерименту фізіологічний стан несучок у контрольній і 

дослідних групах залишались задовільними. Дослідженні таких показників як 

частота пульсу середня, температура тіла, частота  дихальних рухів, жива маса 

за впливу наноаквахелатів селену, цинку  разом з ɑ-токоферолом як добавок 

до раціону, вірогідних змін не встановлено, як у курей-несучок дослідних груп, 

так і в контрольної групі. Відмічалось деяке покращення апетиту у курей-

несучок, яким додатково до раціону додавали наноаквахелатів селену, цинку  

разом з ɑ-токоферолом порівняно з контрольною групою. Стосовно  

контрольної групи несучок під час прийому корму спостерігалось більше 

розсипання його за межі годівниці, що є небажаним фактором, оскільки це 

призводить до більших витрат кормів.  

Загальний стан курей дослідних та контрольних груп не відрізнявся,  було 

відмічено чіткий прояв безумовних та умовних рефлексів стан центральної 

нервової системи був без відхилень. Це свідчить про відсутність токсичного 
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впливу на організм несучок застосованої нами суміші наноаквахелатів селену, 

цинку та ɑ-токоферолу, який додавали до раціону.   

Відомо, що найбільш чутливою системою організму при мінливому 

забезпеченні поживними речовинами раціону є система крові [223, 224]. 

Відомо, що за безпосередньою участю крові здійснюються майже всі важливі 

функції  організму [25], а якість живлення має значний вплив на гематологічні 

показники організму тварин і птиці. Вірогідні зміни кількості еритроцитів крові 

встановлені у 4-й дослідній групі, вони були  вірогідними,  тому можна 

говорити про активацію еритроцитопоезу за впливу  наноаквахелатів селену та 

цинку у дозі ОР + Se 30 мл/кг + Zn 30мл/кг разом з +40 мг/кг вітаміну Е. Селен і 

цинк є ессенціальними елементами, які стимулюють функціональну активність 

системи кровотворення і регулюють синтез панкреатичної ліпази та засвоєння 

жиру і вітаміну Е [228, 230]. Важливе значення у процесах кровотворення має і 

цинк. Зокрема, існує залежність між обміном цинку в організмі та станом 

серцево-судинної, кровотворної та дихальної систем [109]. Він також 

необхідний для репродуктивної функції, функціонування шкіри та слизових 

оболонок, кісткової тканини, зорового та смакового аналізаторів, органів 

травлення і підшлункової залози [149].  

Велике значення для організму має вітамін Е. Його  антиоксидантні 

властивості, відіграють важливу роль в системі захисту організму тварин. 

Молекула вітаміну Е переміщується у мембрані, взаємодіє з великою кількістю 

поліненасичених жирних кислот. Крім того, вітамін Е також сприяє процесам 

кровотворення [153]. Таким чином, можна відмітити, позитивний вплив 

наноаквахелатів селену, цинку та ɑ-токоферолу на процеси кровотворення, про 

що свідчить також збільшення концентрації гемоглобіну в крові дослідних 

курок порівняно з контролем. Майже аналогічні зміни вмісту гемоглобіну 

встановлені у несучок 4-ї дослідної групи, яка отримувала ОР +Se 30 мл/кг, +Zn 

30мл/кг +40 мг/кг токоферолу. Вірогідне зростання півня гемоглобіну 

встановлене на 60-90-ту добу досліду на 4,96-7,76% відповідно (р<0,05-<0,01). 

Приведені  результати гематологічних досліджень крові несучок свідчить про 
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те, що згодовування нанохелатів цинку і селену разом з токоферолом не 

викликає негативних змін картини крові, а збільшення кількості еритроцитів та 

вмісту гемоглобіну в  піддослідних несучок в порівнянні з контрольними, 

можна оцінити як позитивний фактор оскільки воно було в межах норми. 

Концентрація загального білка сироватки крові у несучок дослідних груп 

протягом досліджень була вірогідно більшою порівняно з контролем, 

особливо на 60-ту та 90-ту добу експерименту – на 8,6 та 16,1%. На наш 

погляд, більш високий рівень білка у дослідних курей-несучок відносно 

контрольної птиці з одного боку, можна вважати як активування обміну білків 

та накопичення його для використання у процесах яйцеутворення, а з іншого – 

як наслідок поліпшення перетравності кормів та кращого засвоєнням 

поживних речовин, що входять до складу раціону. Відомо, що особливо 

активне використання білків спостерігається у курей-несучок при 

інтенсивному яйцеутворенні та відкладанні яєць [1, 204].  

У  дослідній групі несучок рівень альбумінів, після введення до раціону 

добавки, підвищився відносно контрольної групи на 3,3%, але це підвищення 

було не вірогідним. У подальшому, на 60-ту та 90-ту добу експерименту 

зростання становило 11,1 і 12,8 % (р<0,01)  відповідно порівняно з 

контролем.  

         Отже, результати  дослідів показали, що включення до раціону курей-

несучок вище названих біологічно активних речовин сприяло підвищенню 

рівня загального білка у сироватці крові за рахунок синтезу альбумінів, які 

значною мірою забезпечують транспорт ліпідних компонентів для 

синтетичних процесів вмісту жовтка, а також для імунного захисту організму 

несучок. 

Відомо, що у обміні білків важливе місце займає печінка, якій належить 

біля 13% всього білкового обміну, вона є основною біохімічною лабораторією 

живого організму [170]. В цьому органі синтезується половина всіх білків 

організму: альбуміни, 80% глобулінів крові, весь фібриноген, протромбін, 

феритин та деякі інші [150, 234]. Для печінки також характерна висока 
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інтенсивність оновлення білків, причому швидкість оновлення їх окремих 

фракцій у птахів становить до 30% за годину [235]. Стосовно розчинного білка 

печінки, нами встановлено, що в перші 30-ть діб експерименту збільшення його 

вмісту в курок дослідної групи мало лише тенденцію до збільшення – 3,4% 

(р>0,5), а на 60-90-ту добу, збільшення  становило 15,3-13,7% та було 

вірогідним (р<0,05). Причиною такого зростання розчинного білка печінки з 

однієї сторони можна пояснити накопиченням його про запас для використання 

в процесах яйцеутворення, а з іншої – його можна розглядати як наслідок 

збільшення перетравності кормів та кращого засвоєнням поживних речовин за 

впливу біогенних металів селену і цинку та вітаміну Е, які входять до складу 

раціону [228, 229, 236].   Досліджуючи вміст розчинного білка у яєчниках, ми 

встановили, що у дослідних курок-несучок вона була протягом експерименту 

більшою, ніж у контролі, але це збільшення настало лише на 90-ту  добу 

досліджень. Концентрація розчинного білка яєчників вірогідно збільшилась на 

13,3% в порівнянні з контролем (р<0,05). Можна висловити припущення, що 

така динаміка змін розчинного білка в яєчниках курок-несучок обумовлена 

необхідністю його накопичення та активного використання в синтетичних 

процесах утворення яйця, на що завертають увагу у несучок, які  отримували 

селен, цинк та віт. Е. 

Таким чином необхідно  відзначити, що наноакахелати селену, цинку та 

вітаміну Е, як біологічно-активні речовини сприяли збільшенню інтенсивності 

обміну білків, про що свідчить підвищення рівня загального білка сироватки 

крові, альбумінів та вмісту розчинного білка печінки і яєчників. На цьому фоні 

цілком логічними є зміни концентрації фосфору РНК в тканині печінки та 

яєчниках, який у подальшому використовувався як і фосфор ДНК у 

метаболічних процесах, а  особливо для синтезу білків, що входили до складу 

яєць [253]. Приведені результати досліджень свідчать про те, що селен та цинк 

разом з вітаміном Е в організмі мають значний вплив та беруть участь в синтезі 

і стабілізації нуклеїнових кислот, на що звертають увагу окремі дослідники 

[271].   
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Рівень амінного азоту в курей обох груп був у перед дослідний період 

однаковим, а на 30-ту добу експерименту він поступово знижувався у курей 

дослідних груп. На 90-ту добу  становив 3,66 ммоль/л, або зменшився  на 14,5% 

(р< 0,01) порівняно з контролем, а концентрація, сечової кислоти на 30-ту та 60-

ту добу експерименту, в сироватці крові дослідних курей була  меншою на 10,2 

та 12,5%, ніж у контрольній групі (р<0,05). Відомо, що сечова кислота є одним 

із кінцевих метаболітів обміну азоту в організмі, а нітроген сечової кислоти 

складає до 90% всього нітрогену, що виводиться з організму [258], а тому 

синтез та виділення цього компоненту в курей є одним із регуляторів балансу 

азоту [259, 286, 304]. 

Дослідженням протягом експерименту встановлено, що вміст загальних 

ліпідів сироватки крові в дослідній групі курей, поступово зростав. На  60-ту та 

90-ту добу концентрація  загальних ліпідів вірогідно збільшилась на 15,8% та 

25,0% (Р<0,01, Р<0,05).  

Триацилгліцерол є однією з найбільш лабільних фракцій ліпідів, яка бере 

активну участь в  обміні [264], вони частіше всього в організмі 

використовуються як джерело енергії. Протягом експерименту  рівень 

триацилгліцеролів у сироватці крові дослідних курей був нижчим, ніж у 

контролі. На 60-ту і 90-ту добу, він був вірогідно нижчим на 12,8 та 13,3% 

відповідно, ніж у контролі.  Таке зниження рівня триацилгліцеролів у дослідних 

курей можна пояснити їх активним використанням у процесах обміну речовин, 

як енергетичного матеріалу. Окрім того ця фракція ліпідів легко 

перетворюється в неетерифіковані жирні кислоти, котрі також утилізуватися, як 

енергетичні речовини і в ліпідному обміні вони розглядаються як аналоги 

глюкози [243, 265]. Слід сказати, що у час активної яйцекладки енергетичні 

затрати у птиці зростають в багато разів [1], тому можна зрозуміти, причини 

зниження рівня триацилгліцеролів крові протягом експерименту. Отримані 

нами результати узгоджуються з результатами досліджень інших авторів [266, 

267].   
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Кальцій і неорганічний Фосфор входять до складу майже всіх органів та 

тканин, від них залежить ріст та розвиток організму. Крім того, ці 

макроелементи беруть участь в регуляції ряду життєво важливих функцій. 

Особливо необхідні Кальцій та неорганічний Фосфор для несучок в період 

відкладання яєць, який потребує значної кількості цих елементів, оскільки вони  

у великій кількості входять до складу шкаралупи, а також необхідні для 

утворення кісткової тканини молодняку [272]. 

Вміст Кальцію в сироватці крові дослідних несучок був вірогідно більшим 

на 60-ту і 90ту добу на 17,3 та 17,2%. Зростання рівня іонів Са в крові курок-

несучок в період інтенсивної яйцекладки пояснюється як його активним 

засвоєнням з раціону, так інтенсивним “вимиванням” з кісткової тканини для 

утворення шкаралупи, якщо його не вистачає в кормах [279, 282].  Ми вважаємо 

такі зміни наслідком активної абсорбції мікроелементу в кишечнику переважно 

шляхом  дифузії у кров’яне русло та дії кальцій-зв’язувального білка [298]. 

Інтенсивність яйцекладки у курей дослідних груп була більшою, отже і потреба 

в цьому елементі зростала.  За даними дослідників [273] з кожним яйцем 

несучка втрачає зі свого організму біля 2,0-2,5 г. кальцію. 

Зміни рівня неорганічного Фосфору,  спостерігали на 60-ту і 90-ту добу 

експерименту на 17,7 та 16,9% відповідно. Збільшення вмісту неорганічного 

Фосфору в крові курей в період яйцекладки вчені [110, 274] пояснюють 

підвищенням синтезу білків та нуклеїнових кислот. Цей процес спостерігається 

як в усьому організмі несучки, так і безпосередньо у яйце водах та особливо в 

білковій частині, а також у матці. У наших дослідах встановлено збільшення 

синтезу загального білка та нуклеїнових кислот в дослідних групах несучок, на 

ці процеси також необхідний неорганічний Фосфор. Відомо, [1, 275, 284], що в 

період інтенсивного відкладення яєць використовується неорганічний Фосфор, 

який надходить з шлунково-кишкового тракту, а також він частково 

“запозичується” з кісткової тканини.  

Можна висловити припущення, що при уведенні до раціону 

наноаквахелатів металів Se i Zn з вітаміном Е довжина та фізіологічна 
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послідовність фаз утворення яйця не порушується, натомість збільшується 

інтенсивність Кальцієво-Фосфорного обміну. Цей процес супроводжувався 

збільшенням активності лужної та кислої фосфатази у дослідних групах. 

Активність цих ензимів, у групі контрольних несучок коливалась у незначних 

межах протягом досліду, але у курок дослідної групи вона була вірогідно 

вищою  на 16,6-19,3%. Разом з тим, збільшення активності лужної та кислої 

фосфатаз, яке було нами встановлене, перш за все  можна пов’язати з 

процесами підвищення інтенсивності яйцеутворення та яйцекладки. Згадані 

ферменти забезпечують процес перенесення іонів Кальцію та Фосфору, які 

необхідні для формування шкаралупи яйця.  

Кисла фосфатаза також сприяє транспортуванню деяких фосфоровмісних 

сполук, які необхідні формування мінеральної основи шкаралупи. Активність 

лужної фосфатази збільшується частіше всього у тварин і птахів у період 

інтенсивного росту та розвитку, а також під час яйцеутворення та відкладання 

яєць і за впливу вітаміну Е [137, 152, 250]. 

Активність кислої фосфатази також вірогідно зросла на 60-ту та 90-ту добу 

експерименту  відповідно – на 16,5 та 21,0%. Вірогідне збільшення активності 

ЛФ та КФ, на нашу думку, необхідне для активного формування шкаралупи 

яйця, а для цього необхідна певна концентрація іонів Кальцію і неорганічного 

Фосфору, на цей факт вказують і інші дослідники [134, 137, 254].  

Дослідженням ферментативної  активності органів травлення курок 

встановлено, що амілазна активність сироватки крові у несучок не змінилась, за 

впливу наноаквахелатів Se, Zn i ɑ-токоферолу. Про те, вона мала тенденцію до 

збільшення у тканині печінки на 12,5-28,9%, а у тканині підшлункової залози і 

тонкому кишечнику вона вірогідно збільшилась на  22,4% та 14,7-15,7%, 

відповідно. У товстому кишечнику встановлена лише тенденція до збільшення 

активності  на 21,8%.  

Активність протеолітичних ферментів збільшилась у залозистому шлунку 

на 26,8-27,2%, тканини печінки на 21,5%; підшлункової залози на 18,4-24,6; 
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тонкого кишечнику  на 19,2-25,9% порівняно з контролем, а у товстому 

кишечнику спостерігалась тенденція до зростання активності. 

Ліполітична  активність ферментів змінилась таким чином: у залозистому 

шлунку та печінці спостерігалась лише тенденція  до збільшення активності у 

несучок дослідної групи, у тканині підшлункової залози та тонкому кишечнику 

вона вірогідно зросла на 23,8 та 23,5-24,7% відповідно; у товстому кишечнику 

курок дослідної групи також відмічено лише тенденцію до збільшення 

ліполітичної активності.Зростання активності ферментів органів травлення у 

курей дослідної групи ми можемо пояснити адаптацією птиці до складу та 

характеру корму та наявності в ньому біологічно активних речовин. 

Встановлені нами зміни активності ліполітичних ферментів  можна  пов'язати  

зі змінами продуктивності курок-несучок, яка зростала поступово  протягом 

експерименту [182, 189, 251]. Її також можна пояснити значними 

енергетичними  затратами необхідними для процесу яйцеутворення та 

відкладання яйця. Крім вище зазначеного необхідно врахувати високу 

метаболічну активність наноаквахелатів металів, яка обумовлена наявністю в 

них  стимулюючих біофізичних ефектів (корпускулярного, хвильового, 

квантового та ін.) [242, 247]. Вони позитивно впливають на біохімічні реакції  

одночасно, посилюючи асиміляційну здатність у тканинах організму     [214, 

277, 330]. Протягом експерименту, нами не встановлено збільшення активності 

згаданих ферментів  в товстому відділі кишечнику курок-несучок. 

Отже, наявність у складі їх раціону наноаквахелатів селену, цинку та ɑ-

токоферолу, сприяли збільшенню ферментативної активності згаданих органів 

травлення, натомість активність ферментів товстого кишечнику не змінилась. 

Отримані нами результати узгоджуються з результатами досліджень по впливу 

мікроелемента Селену і вітаміну Е, які були отримані в роботах інших авторів 

[312, 314]. На яєчну продуктивність курей та якість отриманих від них яєць 

впливають  різноманітні як внутрішні, так зовнішні фактори, про що свідчить 

багато повідомлень [312, 313, 314, 323]. Більшість  науковців вважає, що 

вирішальним моментом є годівля несучок [315, 316, 317]. Принагідно необхідно 
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відмітити і значний позитивний ефект на процеси травлення вітаміну Е. 

Встановлена його пряма дія на процеси транскрипції та трансляції білка [333], 

він також  необхідний  при обміні вуглеводів [338]. Разом з тим, встановлено 

[339],  що  α-токоферол через  токоферол-зв’язуючий білок  (ТЗБ), активує 

РНК-полімеразу і підвищує синтез РНК у мітохондріях. За повідомленнями 

окремих авторів [338], встановлено вплив ɑ-токоферол на синтез білка  також 

на рівні трансляції. Крім того, вченими встановлено стимулюючий вплив  ɑ-

токоферолу і на синтез   γ-глобулінів у птиці [185, 340].  Це свідчить про 

різносторонній вплив ɑ-токоферолу  на синтез білків також на рівні трансляції.  

Додавання  до складу раціону курей-несучок селену, цинку  та ɑ-

токоферол сприяє підвищенню рівня їх несучості порівняно до контрольної 

групи. Встановлено, що найбільший ефект отримано за згодовування  куркам-

несучкам Se 30 мл/кг+Zn та 30 мл/кг+40 мл ɑ-токоферолу, який додавали до 

складу раціону. Після введення цієї добавки до раціону несучість у дослідних 

курок була більшою у середньому на 7,9-8,6 % порівняно з даними 

контрольної групи.  

За умов експерименту маса тіла дослідних несучок не зменшилась 

порівняно з контрольною групою, а збереження поголів’я у дослідних та 

контрольних групах майже не відрізнялось і не мали вірогідної різниці. На 

цьому ґрунті, ми можемо припустити, що підвищення продуктивності 

відбулось не за рахунок резервів організму курей, а за рахунок кращого 

засвоєння поживних речовин корму. Отримані результати узгоджуються з 

повідомленнями інших вчених, які вивчали дію різних біологічно активних 

речовин та кормових добавок [65, 66, 72, 110, 346, 347] на продуктивність 

сільськогосподарської птиці. 

Важливими показниками, які впливають на біологічну цінність яйця є 

наявність в ньому каротиноїдів, вітамінів А та В2 та Е. Ці біологічно активні  

речовини беруть участь у важливих біологічних реакціях організму, а тому 

зменшення їх кількості  призводить до зниження  харчової цінності яйця. Вчені 

встановили, що запаси поживних і біологічно-активних речовин в яйці залежать 
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від складу раціону та  співвідношення окремих компонентів у ньому. Однак, є 

жорсткі обмеження до вмісту всіх поживних речовин в яйці, на одиницю його 

маси 329. Підсумовуючи дані досліджень по визначенню вмісту каротиноїдів, 

вітамінів А, В2, та Е у яйцях курей, можна виділити наступні закономірності. 

По-перше вміст каротиноїдів, вітамінів А, В2 та Е у яйцях отриманих дослідних 

курей був більшим в порівнянні з контрольною групою. По-друге необхідно 

відмітити взаємозв’язок між запасом каротиноїдів та кількістю вітаміну А, чим 

більший запас каротиноїдів, тим більше вітаміну А в яйцях. По-третє рівень 

каротиноїдів, вітамінів А, В2 та ɑ-токоферолу в яйцях дослідних курей був 

вищим в порівнянні з контролем, що у значною мірою поліпшило їх біологічну 

цінність. Крім того встановлено, що кормові добавки, за умов підвищення рівня 

несучості, не мали негативного впливу на морфологічні показники яєць. 

Досліджуючи показники: масу яйця, товщину і масу шкаралупи, щільність 

одиниць Хау, індекс білка, співвідношення маси яйця до маси шкаралупи, 

встановлено, що яєчна продукція отримана від несучок дослідних груп, не 

мала вірогідних розбіжностей з контролем. 

У кінці експерименту було проведено ветеринарно-санітарну оцінку 

м'яса отриманого після забою курей дослідних та контрольної груп. Незначні  

відмінності хімічного складу та калорійності м’яса дослідних та контрольних 

груп несучок були не вірогідними. При проведенні дегустаційної оцінки 

бульйону, вареного та смаженого м’яса високу оцінку отримали зразки як 

дослідних так і контрольних курей.  

Отже, з одержаних даних випливає, що згодовування наноаквахелатів 

селену, цинку та ɑ-токоферол  як добавки до раціону курей по – перше не має 

негативного впливу на морфологічний склад  тушок дослідних птахів; по – 

друге по хімічному складу м’ясо контрольних та дослідних птахів майже 

однакове; по – третє незначне зростання калорійності дослідних зразків 

сприяло покращенню якості бульйону та вареного і смаженого м’яса.  
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ВИСНОВКИ 

У дисертації, відповідно до поставленої мети та завдань досліджень, 

отримано нові дані, які розкривають механізми стимулюючого впливу 

наноаквахелатів селену, цинку та вітаміну Е, які додавали до раціону курок-

несучок у період яйцекладки. Встановлено, що використання в годівлі курей 

породи Ломан Браун наноаквахелатів селену, цинку з вітаміном Е покращує 

фізіологічний стан їх організму, про що свідчать показники складу клітин 

периферичної крові, інтенсивності обміну білків, ліпідів, мінеральних речовин 

у тканинах, підвищення активності гідролітичних ферментів органів травлення, 

стимулює репродуктивну функцію. 

1. Включення до стандартного комбікорму курок-несучок 

наноаквахелатів у дозі Se, 30 мл/кг + Zn, 30 мл/кг + 40 мг вітаміну Е стимулює 

гемопоез організму птиці, про що свідчить збільшення кількості еритроцитів  

у крові на 11,2–22,2 % (р<0,05) та вмісту гемоглобіну на 8,65 % (р<0,05). 

2. Введення до раціону курок-несучок наноаквахелатів селену, цинку  

та вітаміну Е сприяло вірогідному підвищенню вмісту загального білка  

в сироватці крові на 8,6–16,1 %, альбумінів – на 11,1–12,8 %, що свідчить  

про збільшення процесів синтезу білка в організмі. У тканинах печінки  

і яєчників вірогідно збільшився вміст розчинних білків на 60–90 добу досліду 

на 13,7–15,36 та 13,3 % відповідно. 

3. Включення до раціону курок-несучок наноаквахелатів селену, цинку  

та вітаміну Е сприяло вірогідному підвищенню вмісту загального білка  

в сироватці крові на 8,6–16,1 %, альбумінів – на 11,1–12,8 %, що свідчить  

про збільшення процесів синтезу білка в організмі. У тканинах печінки  

і яєчників вірогідно збільшився вміст розчинних білків на 60–90 добу досліду 

на 13,7–15,36 та 13,3 % відповідно. Така динаміка змін розчинного білка  

в печінці і яєчниках курок-несучок зумовлена необхідністю його накопичення 

та активного використання в процесах синтезу складових яйця. 

4. За впливу наноаквахелатів селену, цинку і вітаміну Е активність АсАТ  

і АлАТ вірогідно збільшилася на 90 добу досліду відповідно на 11,0 та 20,0 %; 
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активність лужної та кислої фосфатази сироватки крові курей збільшилася 

вірогідно на 16,6 та 16,5–21,0 %. Зміни ферментативної активності були  

у межах фізіологічних параметрів, що свідчить про позитивний вплив 

застосованих препаратів на процеси метаболізму в організмі дослідної птиці. 

5. За впливу наноаквахелатів селену, цинку та вітаміну Е достовірно 

зростає рівень загальних ліпідів на 15–25 % та одночасно достовірно 

зменшується вміст триацилгліцеролів на 12,8–13,3 %, що, очевидно, пов’язано  

з їх активним використанням як енергетичної речовини. Рівень холестеролу  

мав лише тенденцію до зниження. 

6. В крові курок-несучок дослідної групи встановлено вірогідне  

зростання рівня Кальцію та неорганічного Фосфору відповідно на 17,2–17,3  

та 16,9–17,7 % (р<0,05). Одночасно в крові курок дослідних груп встановлено 

підвищення активності лужної та кислої фосфатази – ферментів, які мають 

значний вплив на обмін мінеральних речовин. 

7. За дії наноаквахелатів селену, цинку і вітаміну Е встановлено 

підвищення активності амілолітичних ферментів печінки, підшлункової залози, 

дванадцятипалої кишки та товстого кишечнику в середньому на 15,7–28,9 % 

(р<0,05–0,01). Збільшилася активність протеолітичних ферментів  

на 18,4–27,6 %, а ліполітична активність згаданих вище органів збільшилася  

в середньому на 23,8–24,7 % (р<0,05–<0,01). 

8. Якість яєць, отриманих від дослідних несучок за вмістом каротиноїдів, 

вітамінів А, В2 та Е, була вірогідно вища порівняно з контролем.  

За морфологічними показниками яєць розбіжностей у курей дослідних  

та контрольної групи не встановлено. Згодовування наноаквахелатів селену, 

цинку і вітаміну Е сприяло збільшенню яєчної продуктивності у середньому  

на 5,6–8,3 %. 

 

 
 



 

 

109 

 

ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 
  

 

1.Для підвищення продуктивності курей та корекції обміну білків  

і ліпідів, мінеральних речовин і збільшення активності ферментів  

органів травлення, додавати до загального раціону розчини наноаквахелатів  

Se, 30 мл/кг + Zn, 30 мл/кг та вітаміну Е в дозі 40 мл/кг. 

2. Одержані результати пропонуються до використання у навчальному 

процесі при вивченні дисциплін «Фізіологія тварин» при підготовці студентів  

з напрямів «Ветеринарна медицина», «Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва» а також у роботі науково-дослідних установ 

ветеринарної медицини України. 
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диагностов. – Барнаул: Изд-во АГАУ, 2005. – С. 72-74. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІІ 
 

Статті у наукових фахових виданнях України 

1.  Ніщеменко М.П. Омельчук О.В. Ємельяненко А.А., Порошинська 

О.А., Стовбецька Л.С., Козій В.І. Вплив наноаквахелатів металів цинку і селену 

на яєчну продуктивність та деякі показники якості яєць курей несучок. 

Аграрний вісник Причорномор’я. 2019. Вип.94. С. 188–194. ( Здобувачем 

здійснено дослідження з впливу металів на продуктивність курей несучок, 

обробці матеріалу та написанні статті 

2. Ніщеменко М.П., Козій В.І., Омельчук О.В., Ємельяненко А.А., 

Порошинська О.А., Стовбецька Л.С. Зміни вмісту загальних ліпідів, 

тригліцеролу, холестеролу і глюкози в крові курок-несучок за впливу 

нанохелатів селену, цинку та вітаміну Е. Аграрний вісник Причорномор’я.  

2019.  Вип.94. С.26–36. ( Здобувач сформував дослідні групи, відібрав проби 

крові провів статистичний аналіз одержаних результатів, взято участь у 

формулюванні висновків). 

Статті у наукових фахових виданнях України, 

 включених до міжнародних наукометричних баз даних  

3. Ніщеменко М.П., Каплуненко В.Г., Козій В.І., Порошинська О.А., 

Стовбецька Л.С., Ємельяненко А.А., Омельчук О.В. Показники мінерального 

обміну в курок-несучок за впливу нанохелатів селену, цинку та вітаміну Е. 

Науковий вісник ветеринарної медицини. 2019. Вип. 1. (149). С. 49–57.  

4. Ніщеменко М.П., Козій В.І., Трокоз В.О.,  Омельчук О.В., Порошинська 

О.А., Стовбецька Л.С., Ємельяненко А.А. Зміна активності лужної і кислої 

фосфатази і мінерального обміну в організмі курок-несучок за згодовування 

нанохелатів селену, цинку та токоферолу. Біоресурси і природокористування. 

2019. Т.11.  № 5– 6.  С.185–193.   
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Статті у наукових  виданнях іншої держави 

5. Нищеменко М.П.,Омельчук А.В., Емельяненко А.А.,Порошинская О.А., 

Стовбецкая Л.С., Содержание витаминов А, В2 и б-токоферола в яйцах кур-

несушек при поступлении в организм наноаквахелатов селена, цинка и 

витамина Е.  Инновации в животноводстве – сегодня и завтра: Сб. науч. ст. 

посвященных 70-летию РУП «Научно-практический центр Национальной 

академии наук Беларуси по животноводству», г. Жодино, Республіка 

Беларусь19–20 декабря 2019 года: тезисы доклада. Минск, 2019. С. 499–502. 

(Здобувач брав участь у дослідженнях показників, обробці матеріалу та 

написанні статті). 

6. Нищеменко М.П., Порошинская О.А., Емельяненко А.А., Стовбецкая 

Л.С., Омельчук А.В.Изменения показателей белкового обмена у кур-несушек 

под влиянием наноаквахелатов селена, цинка и витамина Е.Актуальные 

проблемы интенсивного ведения животноводства: Сборник научных трудов, 

Горки:  2019. Вып. 22, Ч.1.С. 200–206. (Здобувач брав участь у дослідженнях 

показників вмісту білків, обробці наукових даних  та написанні статті). 

Стаття в іншому науковому  виданні 

7. Ніщеменко М.П., Омельчук В.В. Зміни ферментативної активності 

органів травлення у курей за дії наноаквахелатів селену, цинку з вітаміном Е.  

Птахівництво UA. 2019. №6. С.15–17. (Здобувач брав участь у дослідженнях 

активності ферментів та написанні статті). 

Патент України на корисну модель 

8. Ніщеменко  М.П., Омельчук О.В., Ємельяненко А.А. Патент на корисну 

модель №140823 України. МПК А23К1/100. Спосіб підвищення яєчної 

продуктивності курей-несучок. Заявник і власник Білоцерківський 

національний аграрний університет. Заявлено 05.07.2019 р; опубліковано 

10.03.2020; Бюл. №5. (Здобувач брав участь у розробці та подачі заявки на 

патент. Здобувачем розроблено принцип корисної моделі, патентний пошук, 

виконано експериментальну частину та підготовлено матеріал до 

патентування). 
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Тези наукових доповідей  

9. Ніщеменко М.П., Омельчук О.В., Хом’як О.А., Ємельяненко А.А., 

Довбиш В.В. The laying hens photolyticenzy me digestive organs activity under the 

selenium, zinc, and vitamin A nanoacvachelates influence. Матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції «UniversumView17». м. Вінниця ТОВ «Нілан-

ЛТД» 10 грудня 2019 року: тези доповіді. 2019. С. 150–152. (Здобувач  брав 

участь у дослідженнях та написанні тез). 

10. Ніщеменко М.П., Козій В.І., Стовбецька Л.С., Омельчук О.В. 

Ферментативна активність органів травлення у курей за дії нанохелатів селену, 

цинку з вітаміном Е. Збірник наукових праць 

«PprospectsforthedevelopmentofnaturalsciencesinecountriesandUkraine». 

Міжнародна науково-практична конференція, Вроцлав, Республіка Польща 27– 

28 вересня 2019 року: тези доповіді. 2019. С.50–53. ( Здобувач брав участь у 

дослідженнях ферментативної активності органів травлення у курей, обробці 

матеріалу та написанні тез). 

11. Ніщеменко М.П., Омельчук О.В. Деякі зміни мінерального обміну і 

продуктивності курей за впливу нанохелатів селену, цинку та вітаміну Е. 

Актуальні проблеми фізіології та біохімії тварин: Міжнародна науково - 

практична конференція, м. Київ, 28 травня 2019 року: тези доповіді. К. 2019. 

С.40–41.(Здобувачем досліджувались зміни продуктивності несучок, брав 

участь у дослідженнях мінерального обміну та написанні статті). 

12. Ніщеменко М.П,.  Омельчук О.В., Каплуненко В.Г.,  Трокоз В.О. 

Гематологічні показники у курок-несучок за впливу нанохелатів селену, цинку 

та вітаміну Е. Наукові доповіді інститут фізіології ім. О.О.Богомольця НАН 

України. тези доповіді. К. 2019. №6, (82). С.198–199. (Здобувач відбирав проби 

крові, брав участь у дослідженнях мінерального обміну курей та написанні 

статті). 

13. Ніщеменко М.П., Порошинська О.А., Стовбецька Л.С., Ємельяненко 

А.А.,  Омельчук О.В. Амінокислотний обмін в організмі перепілок за впливу 

лізину, метіоніну та треоніну.  «Prospects for the development to natural science 
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sine countries and Ukraine»:Міжнародна науково-практична конференція, 

Вроцлав, Республіка Польща 21 – 22 грудня 2018 року: тези доповіді. 2018. С. 

110–112. (Здобувач брав участь у дослідженнях та написанні статті). 

14. Ніщеменко М.П. Порошинська О.А., Стовбецька Л.С., Ємельяненко 

А.А.,  Омельчук О.В. Гематологічні показники курей – несучок за дії 

наноаквахелатів цинку та селену. ХХ з’їзд Українського фізіологічного 

товариства ім. П.Г.Костюка з міжнародною участю, присвяченого 95-річчю від 

дня народження академіка П.Г.Костюка, м. Київ, 27–30 травня 2019: тези 

доповіді. Фізіологічний журнал. 2019. Вип.65. №3.С.198–199. (Здобувач брав 

участь у дослідженнях, статистичній обробці та написанні статті). 

15. Ніщеменко М.П., Омельчук О.В., Порошинська О.А., Стовбецька Л.С., 

Козій В.І. Ферментативна активність органів травлення у курей за дії 

нанохелатів селену, цинку з вітаміном Е. International scientific and practical 

conference.Wroclaw, Republic of Poland, 27–28 грудня 2019 року: тези доповіді. 

2019. P. 50–53. (Здобувач брав участь у дослідженнях активності ферментів, 

обробці матеріалу та написанні статті). 

16. Ніщеменко М. П., Козій В. І., Омельчук О. В., Шмаюн С. С., 

Порошинська О. А., Стовбецька Л. С., Ємельяненко А. А. Протеолітична 

активність ферментів травлення курок за впливу біологічно активних речовин 

.Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 120-

річчю О. В. Квасницького м. Полтава, 17–18 вересня 2020 року :тези доповіді. 

2020. С. 70–71 с. (Здобувач брав участь у визначенні активності ферментів, 

обробці матеріалу та написанні статті). 
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