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Висновки. 1. «Абетка для тварин» поліпшує А-вітамінний обмін. 
Встановлено вірогідне зростання вмісту вітаміну А після другог введення 
препарату. 

2. Обмін мікроелементів характеризувався вірогідним зростанням вімісту 
феруму в крові коней і незначним зростанням вмісту купруму і цинку після 
третього введення препарату. 
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Основним кінцевим продуктом обміну білків у птиці вважається сечова кислота. 
Визначення у сироватці крові курчат-бройлерів вмісту аміаку, сечовини, креатину, 
креатиніну, сечовини, індикану, глутаміну та ін. не має такого діагностичного значення [1]. 
Проте, у літературних джерелах повідомлення про оцінку вмісту компонентів залишкового 
азоту за визначенням у крові сечовини і креатиніну в птиці різних видів останнім часом є не 
поодинокі [2, 3]. 

Ключові слова: курчата-бройлери, вітамінно-амінокислотний комплекс, сечова 
кислота, креатинін, сечовина. 

 
Дослідити вплив препарату «Декавіт» (розчин для перорального 

застосування, виробництва ООО «Ветсинтез», м. Харків) на метаболізм 
залишкового азоту крові птиці. 

Дослідження проводили на 4456 курчатах-бройлерах кросу Cobb-500, що 
утримувались в умовах навчально-виробничого центру Білоцерківського 
національного аграрного університету. Птиця була поділена на дві групи: 
контрольну та дослідну, по 2228 голів у кожній. Клініко-біохімічні дослідження 
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проводили, відібравши птицю за принципом аналогів по 14 курчат кожної з 
груп. 

Поголів’ю 1 та 2 дослідних груп, дворазово на 8–14 і 25–31 добу випоювали 
препарат Декавіт у дозах 1 та 2 мл/л води відповідно (табл. 1). 

 
     Таблиця 1 – Схема досліду з використанням препарату Декавіт 

 
Групи 
птиці 

Вік курчат, діб 

8–14 25–31 

контрольна Основний раціон Основний раціон 

1 дослідна Основний раціон + 1 мл 
Декавіту 

Основний раціон + 1 мл 
Декавіту 

2 дослідна Основний раціон + 2 мл 
Декавіту 

Основний раціон + 2 мл 
Декавіту 

 
За випоювання курчатам-бройлерам вітамінно-амінокислотного комплексу 

«Декавіт» на кінець досліду (33 доба) відмічали покращення загального стану 
та рухової активності птиці. Відповідно, збільшилося поїдання корму та 
кількість випитої води. 

Біохімічним дослідженням сироватки крові курчат-бройлерів контрольної 
групи встановлено, що у вміст сечової кислоти та сечовини складав 0,44±0,031 і 
0,88±0,048 ммоль/л, а креатиніну – 33,3±1,92 мкмоль/л. У першій дослідній 
групі (отримували 1 мл Декавіту) ці показники складали – 0,46±0,05, 0,90±0,04 
ммоль/л та 31,2±3,08 мкмоль/л відповідно. У другій дослідній групі (птиця 
отримувала з водою 2 мл/води препарату) особливої різниці у зміні вмісту 
продуктів залишкового азоту не відмічали: концентрація сечової кислоти і 
сечовини становили 0,43±0,04 та 0,91±0,05 ммоль/л, а креатиніну – 31±1,30 
мкмоль/л. Тобто вірогідної різниці між початковими даними біохімічних 
показників не встановлено.  

Після другого етапу випоювання препарату (25–31 доба) були отримані 
дещо інші результати. Так, концентрація сечової кислоти у курчат, які 
отримували 1 мл/л води препарату вірогідно не змінювалася, проте мала 
тенденцію до зменшення і становила 0,40±0,049 ммоль/л. Водночас, вміст 
креатиніну мав тенденцію до збільшення – 32,7±2,35 проти 28,1±1,79 мкмоль/л 
у птиці контрольної групи. Слід відмітити, що лише за випоювання 2 мл/л 
препарату Декавіт були відмічені наступні вірогідні зміни, які полягали у 
зменшені (– 25,5 %; р<0,05) вмісту сечової кислоти, що становило 0,38±0,021 
ммоль/л порівняно з птицею групи контролю – 0,51±0,040 ммоль/л. 
Концентрація креатиніну не мала вірогідної різниці і становила – 27,2±1,16 
мкмоль/л. Між вмістом креатиніну і сечової кислоти був встановлений 
помірний від’ємний кореляційний зв’язок (r= – 0,68). Рівень сечовини у другій 
дослідній групі складав 0,90±0,042 ммоль/л. 

Перспективою подальших досліджень є вивчення кореляційних зв’язків 
між вмістом компонентів залишкового азоту в птиці різних видів у віковому 
аспекті. 
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УМІСТ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ У ПІР’Ї КЛІНІЧНО ЗДОРОВИХ ТА 
ХВОРИХ  НА ПЕРОЗ КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ  

 
Дослідженням встановлені концентрації мікроелементів (Zn, Mn, Cu, Fe) у пір’ї 35-

добових клінічно здорових та хворих на пероз курчат-бройлерів. Результати аналізу свідчать 
про те, що у птиці з ознаками перозу Цинк та Купрум накопичуються в більших 
концентраціях у пір’ї порівняно з клінічно здоровими курчатами.  

Ключові слова: курчата-бройлери, мікроелементи, рентгенофлуоресцентний аналіз, 
пір’я, пероз 

 
 
Вивчити стан обміну мікроелементів у пір’ї клінічно здорових та хворих на 

пероз курчат-бройлерів. 
Дослідження було проведено у 2019 році на базі навчально-виробничого 

центру Білоцерківського НАУ та лабораторії токсикологічного моніторингу 
відділу токсикології, безпеки та якості с-г продукції ННЦ «ІЕКВМ». Для цього 
досліджували махові пір’я обох крил від 10 голів курчат-бройлерів кросу Cobb 
500 35-добового віку. Пір’я зрізали відступивши 1 см від початку їх росту. 
Пробопідготовку здійснювали методом сухої мінералізації. Визначення вмісту 
мікроелементів проводили методом рентгенофлуоресцентного аналізу. 

Концентрація тих чи інших мікроелементів практично постійна в кожній з 
тканин органу, а виключення того чи іншого елементу призводить до 
фізіологічних порушень. Проте, всі метали, що надійшли в організм, незалежно 
від шляху проникнення, здатні до перерозподілу в органах і тканинах, а за 
тривалого надходження – накопичуватися і впливати на метаболічні процеси 
[1]. Зміни в концентрації окремих мікроелементів в основному не можуть бути 
діагностовані своєчасно. Тому для отримання точних даних, необхідно, окрім 
сироватки крові використовувати інші біоматеріали [2, 3]. 

 Результати досліджень показали, що концентрація Цинку в пір’ї  курчат-
бройлерів 35-добового віку з ознаками перозу була більшою на 24 % порівняно 


