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According to many scientists, the list of trace elements that are currently used in compound feeds for 
various types of poultry is clearly insufficient. In recent years, applied research has been conducted to 
determine the physiological needs of poultry for certain mineral elements that perform important biochemi-
cal functions in the body. This also applies to such biotic ultramicroelement as selenium. Scientific research 
of domestic and foreign scientists in the field of physiology, biochemistry, medicine and veterinary medicine 
has proved that selenium is a trace element with a fairly wide range of physiological and biochemical ef-
fects. When developing and theoretically justifying optimal norms for introducing selenium into poultry 
feed, it is necessary to evaluate not only its productive qualities, but also the blood picture. The question of 
the influence of selenium on changes in blood parameters in the poultry body is a great theoretical and 
practical significance because it allows us to expand our knowledge of its biological role and explain the 
data obtained in experiments. In scientific and economic experience has been studied the influence of addi-
tives of different doses of selenium in compound feed on the morphological and biochemical parameters of 
the goslings' blood raised for meat. During the experiment, feeding of goslings of all groups were carried 
out with dry feed mixes in accordance with existing norms. The goslings of the first control group did not 
receive selenium supplementation. The poultry of the second experimental group were additionally fed 
selenium at the rate of 0.2 mg/kg, the third of 0.3 and the fourth of 0.4 mg/kg. It is established that the addi-
tive in the feed of different doses of selenium stimulate hemocytopoiesis are added to different compound 
feeds, this is achieved by a homogeneous tendency per day, within physiological values in the goslings' 
peripheral blood number of red blood cells (by 1.7–3.9 %), white blood cells (by 2.1–3.2 %) and hemoglo-
bin (by 2.4–8.6 %). Immune defense mechanisms are activated, which is manifested in an increase in the 
level of total protein (by 1.4–3.8 %) and the concentration of immunoglobulins in the blood serum (by 3.2–
9.7 %). It is found changes in the content of total glutathione and its reduced form in the blood indicate a 
positive effect of selenium on the non-enzymatic element of the antioxidant defense system of the poultry's 
body. The addition of selenium to compound feed at a dose of 0.3 mg/kg had a significant effect on the 
morphological and biochemical parameters of the goslings' blood raised for meat. 
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Перелік мікроелементів, які сьогодні використовуються у складі комбікормів для різних видів сільськогосподарської птиці, на 
думку багатьох учених, явно недостатній. Останніми роками проводяться прикладні дослідження щодо визначенням фізіологічної 
потреби птиці в деяких мінеральних елементах, які виконують важливі біохімічні функції в організмі. Це стосується й такого 
біотичного ультрамікроелементу, як Селен. Наукові дослідження вітчизняних і зарубіжних учених у галузі фізіології, біохімії, 
медицини та ветеринарії переконливо довели, що Селен є мікроелементом з досить широким спектром фізіологічних і біохімічних 
ефектів. При розробці та теоретичному обґрунтуванні оптимальних норм уведення Селену в комбікорми для птиці варто оціню-
вати не тільки її продуктивні якості, а й картину крові. Питання впливу Селену на зміни показників крові в організмі птиці мають 
важливе теоретичне і практичне значення, тому що дозволяють, розширити наші знання про його біологічну роль та пояснити 
дані, одержані в експериментах. У науково-господарському досліді вивчено вплив добавок різних доз Селену в комбікорми на мор-
фологічні та біохімічні показники крові гусенят, що вирощуються на м’ясо. Годівля гусенят усіх груп упродовж досліду здійснюва-
лася сухими повнораціонними комбікормами відповідно до існуючих норм. Гусенята першої контрольної групи добавку Селену не 
одержували. Птиці другої дослідної групи у комбікорми додатково вводили Селен із розрахунку 0,2 мг/кг, третьої – 0,3 та четвертої 
– 0,4 мг/кг. Встановлено, що добавки в комбікорми різних доз Селену стимулюють гемоцитопоез, про це свідчить одночасна тен-
денція до підвищення, в межах фізіологічних величин, у периферичній крові молодняку гусей кількості еритроцитів (на 1,7–3,9 %), 
лейкоцитів (на 2,1–3,2 %) та вмісту гемоглобіну (на 2,4–8,6 %). Активуються механізми імунного захисту, що проявляється у 
підвищенні рівня загального білка (на 1,4–3,8 %) та концентрації імуноглобулінів у сироватці крові (на 3,2–9,7 %). Виявлені в крові 
зміни вмісту загального глутатіону та його відновленої форми засвідчують позитивний вплив Селену на неферментативну ланку 
антиоксидантної системи захисту організму птиці. Добавка Селену в комбікорми у дозі 0,3 мг/кг справила суттєвий вплив на 
морфологічні та біохімічні показники крові гусенят, що вирощуються на м'ясо. 
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Вступ 

 
М’ясне птахівництво є найбільш динамічною галу-

ззю аграрного сектора економіки, здатною у найбли-
жчі роки докорінно поліпшити забезпечення населен-
ня світу високоякісними дієтичними продуктами хар-
чування та зміцнити продовольчу безпеку багатьох 
держав. Світовий сектор птахівництва має щорічну 
стійку тенденцію до зростання, оскільки попит на 
його продукцію обумовлений збільшенням чисельно-
сті населення, ростом доходів та урбанізацією. Пода-
льший розвиток птахівництва може призвести до 
відкриття нових робочих місць у технологічно 
пов’язаних суміжних галузях, зокрема комбікормовій, 
переробній та харчовій і, як наслідок, сприятиме час-
тковому вирішенню проблеми безробіття у світі 
(Vijayakumar & Damodaran, 2015; Mottet & Tempio, 
2017; Wahyono & Utami, 2018). 

Питання, пов’язані з підвищенням продуктивних 
якостей птиці та зниженням собівартості одиниці 
продукції, були і залишаються актуальними. У вирі-
шенні цих завдання важлива роль відводиться повно-
цінній годівлі птиці, зокрема забезпеченню її потреб в 
усіх поживних і біологічно активних елементах жив-
лення, у тому числі й макро- і мікроелементах. 

Сьогодні значно зросло число показників, за яки-
ми контролюється мінеральне живлення сільськогос-
подарської птиці. Фізіологічна потреба в деяких міне-
ральних елементах, що виконують важливі біохімічні 
функції в організмі, ще остаточно не встановлена. Не 
визначена й оптимальна норма введення в комбікорми 
для різних видів і технологічних груп сільськогоспо-
дарської птиці такого біотичного елементу, як Селен.  

Наукові дослідження вітчизняних і зарубіжних 
учених у галузі фізіології, біохімії, медицини та вете-
ринарії переконливо довели, що Селен є мікроелемен-
том з досить широким спектром фізіологічних і біохі-
мічних ефектів. 

Незважаючи на малі концентрації в організмі, се-
лен виконує унікальні багатопланові функції – каталі-
тичну, структурну, регуляторну, в процесі здійснення 
яких він активує дію багатьох ферментів, вітамінів, 
гормонів, і цим забезпечується нормальне функціону-
вання різних біологічних систем, здійснення числен-
них фізіолого-біохімічних реакцій в живому організмі 
(Sobolev et. al., 2018). 

Біохімічні функції Селену визначаються не самим 
мікроелементом, а селенопротеїнами, що містять 
селеноцистеїновий залишок як невід’ємну частину 
їхнього активного центру. На сьогодні виділено та 
ідентифіковано в чистому вигляді понад 30 таких 
специфічних селенопротеїнів, але відома біологічна 
роль тільки 15 із них (Rocha et al., 2017). 

Беручи участь в складному комплексі ферментних 
систем селен і його з’єднання істотно впливають на 
окислювально-відновні процеси, обмін речовин і ене-
ргії в організмі на біологічному, хімічному і молеку-
лярному рівнях. На сьогодні встановлено, що Селен 
володіє антиканцерогенними (Wallenberg et al., 2014), 
антиоксидантними (Ramoutar & Brumaghim, 2010), 
радіопротекторними (Graupner et al., 2016), імуности-
мулюючими (Shirsat et al., 2016), антивірусними 
(Shojadoost et al., 2019) та антитоксичними (Chena et 
al., 2014; Bjorklund, 2015) властивостями. Існують 
докази впливу Селену на остеогенез (Zeng et al., 2013) 
та відтворювальну функцію тварин і птиці (Ahangari 
et al., 2013; Tsuneda et al., 2019). 

Відкриття біологічних властивостей та розкриття 
біохімічних механізмів дії Селену стало підставою 
для використання його у ветеринарній та зоотехнічній 
практиці. У ветеринарії препарати Селену з успіхом 
використовуються для лікування та профілактики 
різних захворювань тварин і птиці, зокрема ексудати-
вного діатезу, м’язової дистрофії, перозису, енцефа-
ломаляції, анемії, фіброзу підшлункової залози, мік-
ропатії м’язового шлунка та серця, жирової дегенера-
ції, дистрофії печінки та інших. 
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У зоотехнії, зокрема у м’ясному птахівництві, Се-
лен стали використовувати порівняно недавно. Спо-
луки Селену вводять до складу комбікормів для різ-
них видів сільськогосподарської птиці з метою під-
вищення їхньої живої маси, життєздатності, конверсії 
корму, забійних і м’ясних якостей, органолептичних 
показників м’яса, його амінокислотного складу, хар-
чової та біологічної цінності (Sobolev, 2010; Surai, 
2018). 

Як видно з викладеного вище, вже перші спроби 
використання Селену в зоотехнічній практиці дозво-
лили одержати результати, які доводять безумовну 
необхідність визначення оптимальних диференційо-
ваних норм уведення його в комбікорми для сільсько-
господарської птиці різного виду, віку і напряму про-
дуктивності.  

При розробці та теоретичному обґрунтуванні оп-
тимальних норм уведення Селену в комбікорми для 
птиці варто оцінювати не тільки її продуктивні якості, 
а й картину крові, оскільки вона найоб’єктивніше 
характеризує внутрішнє середовище, у якому відбу-
ваються всі важливі процеси життєдіяльності органі-
зму. Питання впливу Селену на зміни показників 
крові в організмі птиці мають важливе теоретичне і 

практичне значення, тому що дозволяють, по- перше, 
розширити наші знання про його біологічну роль, а 
по-друге – пояснити дані, одержані в експериментах. 

Мета дослідження. Дослідити вплив добавок різ-
них доз Селену в комбікормах на морфологічні та 
біохімічні показники крові гусенят, що вирощуються 
на м’ясо. 

Матеріал і методи дослідження. Експериментальні 
дослідження проводилися на чистопорідних гусенятах 
горковської породи. Для проведення науково-
господарського досліду було відібрано 400 голів до-
бових гусенят, не розділених за статтю, з яких, за 
принципом аналогів, сформували чотири групи (по 
100 голів у кожній). Тривалість науково-
господарського досліду відповідала періоду вирощу-
вання гусенят на м’ясо і становила 75 дні. 

Гусенятам контрольної та дослідних груп упро-
довж періоду вирощування згодовували розсипні 
повнораціонні комбікорми, збалансовані за основни-
ми поживними та біологічно активними речовинами. 
Водночас молодняку дослідних груп в комбікорми 
додатково вводили різну кількість Селену у формі 
натрію селеністокислого (Na2SeO3), згідно зі схемою 
науково-господарського досліду (табл. 1).  

 
Таблиця 1  
Схема науково-господарського досліду на гусенятах 
 

Група Кількість птиці у групі, гол. Добавка в комбікорми селену, мг/кг 
1 контрольна 100 ОР* 
2 дослідна 100 ОР + 0,2 
3 дослідна 100 ОР + 0,3 
4 дослідна 100 ОР + 0,4 

Примітка: *ОР – основний раціон (повнораціонний комбікорм) 
 

Гусенята вирощувалися на підлозі на незмінній пі-
дстилці, з дотриманням параметрів щільності посад-
ки, освітлення та мікроклімату відповідно до техноло-
гії, що використовується на птахопідприємстві. 

По закінченню науково-господарського досліду, з 
метою вивчення механізмів опосередкованого впливу 
різних доз Селену на регуляцію фізіологічних і біохі-
мічних процесів в організмі, були відібрані проби 
крові у гусенят контрольної та дослідних груп (по 5 
голів з кожної). Кров у гусенят отримували до ранко-
вої годівлі з підкрилової вени. Відібрані проби цільної 
крові ділили на дві частини: одну – стабілізували 
антикоагулянтом (5 % розчином натрію гідроцитра-
ту), другу – використовували для одержання сироват-
ки крові.  

При дослідженні показників крові використовува-
ли такі методи: 

– формені елементи крові – меланжерним мето-
дом; 

– гемоглобін – геміглобінціанідним методом; 
– загальний білок у сироватці крові – рефрактоме-

тричним методом; 
– загальну кількість імуноглобулінів у сироватці 

крові – фотоелектроколориметричним методом; 
– загальний глутатіон та його форми – йодометри-

чним методом. 

Отриманий цифровий матеріал опрацьовували ме-
тодами варіаційної статистики на персональному 
комп’ютері з використанням програми Microsoft 
Excel. Різницю між групами оцінювали за критерієм 
Стьюдента і вважали вірогідною при значеннях:  
* – Р < 0,05; ** – Р < 0,01. 

Результати дослідження та обговорення. Життє-
здатність і продуктивність птиці безпосередньо 
пов’язана з різними функціями крові. Кров  універ-
сальна тканинна система, що здійснює зв’язок окре-
мих органів і тканин між собою, а також із зовнішнім 
середовищем. Численні процеси, що відбуваються в 
організмі високопродуктивної птиці, насамперед су-
проводжуються певними змінами складу крові.  

Інтенсивний ріст молодняку птиці пов'язаний зі 
значним фізіологічним напруженням організму, що 
потребує високого рівня обміну речовин, передусім 
забезпеченості крові форменими елементами. Резуль-
тати досліджень, наведені у таблиці 2, показують, що 
у гусенят другої дослідної групи кількість еритроци-
тів і вміст гемоглобіну в крові були вірогідно вищими 
(Р  0,05) на 3,9 та 6,4 % відповідно – порівняно з 
молодняком контрольної групи, у якого ці показники 
становили 3,54 Т/л та 133,6 г/л відповідно.  
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Таблиця 2 
Морфологічні та біохімічні показники крові гусенят, що вирощуються на м’ясо, (

Х
SХ  , n = 5) 

Показник 
Група 

1 контрольна 2 дослідна 3 дослідна 4 дослідна 
Еритроцити, Т/л   3,54 ± 0,051   3,68 ± 0,038*   3,63 ± 0,089   3,60 ± 0,097 
Лейкоцити, Г/л 23,62 ± 1,117 24,12 ± 1,005 24,16 ± 0,408 24,37 ± 0,725 
Гемоглобін, г/л 133,6 ± 2,76 142,2 ± 2,36* 145,1 ± 3,84* 136,8 ± 4,58 
Вміст гемоглобіну в одному еритро-
циті, пг 

 
  37,7 ± 0,80 

 
  38,6 ± 0,72 

 
  40,0 ± 1,36 

 
  38,1 ± 1,09 

Загальний білок, г/л   49,4 ± 1,50   51,3 ± 1,93   50,4 ± 0,83   50,1 ± 1,02 
Імуноглобуліни, г/л   12,4 ± 0,40   13,6 ± 0,53   13,0 ± 0,59   12,8 ± 0,38 
Глутатіон, мг/100 мл: 

загальний  
 
  64,5 ± 0,70 

 
  67,8 ± 1,10* 

 
  68,9 ± 0,87** 

 
  68,7 ± 1,10* 

відновлений   53,5 ± 0,88   57,2 ± 1,33*   58,0 ± 1,13*   56,0 ± 0,72 
окиснений   11,0 ± 0,31   10,7 ± 0,46   10,9 ± 0,53   12,7 ± 0,48 

Примітка: вірогідність різниці між контрольною та дослідними групами: *  Р  0,05, **  Р  0,01 
 

Кількість еритроцитів у крові молодняку третьої та 
четвертої дослідних груп мала тенденцію до знижен-
ня порівняно з другою дослідною групою, проте була 
вищою на 2,5 та 1,7 % відповідно, ніж у птиці контро-
льної групи. 

Гусенята третьої та четвертої дослідних груп від-
різнялися від своїх ровесників із контрольної групи й 
за вмістом гемоглобіну в крові. Різниця на користь 
дослідних груп за цим показником становила 8,6 та 
2,4 % відповідно. 

Це своєю чергою позначилося на середньому вміс-
ті гемоглобіну в одному еритроциті, який у птиці 
другої дослідної групи зріс на 2,4 %, третьої – на 6,1 
та четвертої – на 1,1 % і досяг рівня 38,6 пг, 40,0 та 
38,1 пг відповідно.  

Щодо лейкоцитів, то у молодняку дослідних груп 
спостерігалася тенденція до підвищення їхньої кіль-
кості в крові відповідно до 24,12 Г/л, 24,16 та 
24,37 Г/л. Порівняно з контрольною групою різниця 
становила 2,1 %, 2,3 та 3,2 %.  

Збільшення кількості лейкоцитів у постнатально-
му онтогенезі, в межах фізіологічної норми, вказує на 
стимулюючий вплив добавок Селену на лейкопоетич-
ну функцію кісткового мозку, лімфатичних вузлів та 
селезінки. Зміни кількості лейкоцитів мають позитив-
ний характер, оскільки в кров надходить додаткова 
кількість зрілих клітин, які здатні виконувати захисні 
функції. 

Подібна закономірність щодо впливу селену на 
гематологічні показники крові відмічалася й іншими 
вченими при проведенні дослідів на різних видах і 
вікових групах сільськогосподарської птиці 
(Shevchenko et al., 2009; Jenginoeva et al., 2011; Fawzy 
et al., 2016; Sobolev et al., 2017). Водночас деякі вчені 
встановили, що напування курчат-бройлерів водою з 
добавками Селену не впливає на їхні гематологічні 
показники (Ponomarenko, 2007). 

Одним із показників, який характеризує фізіологі-
чний стан організму птиці, є вміст білків у сироватці 
крові. Білки беруть участь у багатьох фізіолого-
біохімічних процесах в організмі. Аналіз умісту зага-
льного білка в сироватці крові хоча і не виявив вірогі-
дних відмінностей між групами, проте його концент-
рація у гусенят дослідних груп була вищою на 0,7–
1,9 г/л, або 1,4−3,8 %, ніж у їх ровесників з контроль-

ної групи. Підвищення рівня загального білка в сиро-
ватці крові молодняку птиці дослідних груп може 
свідчити про позитивний вплив селену обмін та син-
тез білків у їхньому організмі. 

Багатьма дослідниками також встановлено, що 
згодовування птиці комбікорму, який збагачений 
Селеном, підвищує рівень загального білка в сироват-
ці крові (Shackih, 2009; Gružauskas, 2014). Проте у 
науковій літературі є повідомлення, що введення 
Селену в комбікорми не впливає на рівень білка в 
сироватці крові птиці (Liu, 2020). 

Уведення Селену до складу комбікормів для гусе-
нят справило позитивний вплив на природну неспе-
цифічну резистентність організму птиці і, як наслідок, 
на її стійкість до дії несприятливих факторів зовніш-
нього середовища. На це вказує не тільки вміст зага-
льного білка, а й рівень імуноглобулінів у сироватці 
крові. Так, на кінець періоду вирощування концент-
рація імуноглобулінів у сироватці крові молодняку 
другої дослідної групи визначалася на більш високо-
му рівні (13,6 г/л). Різниця стосовно контрольної гру-
пи, у якої цей показник дорівнював 12,4 г/л, станови-
ла 9,7 %. Аналогічні показники у третій та четвертій 
дослідних групах також виявилися вищими, ніж у 
контрольній групі – на 4,8 та 3,2 % відповідно. 

Тенденцію до підвищення природної неспецифіч-
ної резистентності організму і, як наслідок, кращої 
збереженість птиці дослідних груп у науковому дос-
ліді можна пояснити активацією селеном гуморально-
го ланцюга імунітету, внаслідок чого посилюються 
вироблення та надходження в кров не тільки еритро-
цитів та лейкоцитів, а й імуноглобулінів. 

Результати наших досліджень цілком узгоджують-
ся з висновками багатьох учених, котрі вважають, що 
активація селеном гуморального ланцюга імунітету 
пов’язана з посиленням біосинтезу імуноглобулінів і, 
як наслідок, підвищенням їхньої концентрації у сиро-
ватці крові, особливо класів IgA, IgG, IgM (Surai & 
Taylor-Pickard, 2008; Saad et al., 2009; Shabani et al., 
2019). 

Беручи до уваги антиоксидантні властивості селе-
ну та його зв’язок із системою глутатіону, ми дослі-
дили рівень останнього в крові піддослідної птиці. 
Будучи носієм активної групи тіолів у вигляді залиш-
ку цистеїну, глутатіон бере участь у трьох лініях за-
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хисту клітин організму від деструктивної дії різних 
окиснювачів із чотирьох і, таким чином, займає 
центральне місце у функціонуванні антиоксидантної 
системи організму. Рівень глутатіону та ферментів, 
зв’язаних із його метаболізмом, визначає адаптаційну 
здатність організму до несприятливих факторів (акти-
вації окисних процесів) та його можливість ефективно 
здійснювати детоксикацію ліпофільних і гідрофільних 
ксенобіотиків, що надзвичайно важливо для забезпе-
чення функціональної активності клітин. Він також є 
важливим фактором, що сприяє формуванню антио-
кислювального статусу шлунково-кишкового тракту 
(Lushchak, 2012). 

Глутатіон буває у двох формах: відновленій (три-
пептид) та окисненій (дисульфід). Завдяки окисненню 
дисульфіду в трипептид і, навпаки, у клітині створю-
ється окисно-відновна рівновага. Виявлено взає-
мозв’язок між умістом глутатіону в крові та деякими 
господарсько-корисними ознаками птиці. Так, вміст 
загального і, особливо, відновленого глутатіону пози-
тивно корелює з показниками живої маси птиці, а 
окисненого – негативно. 

Подібна закономірність спостерігалась у птиці до-
слідних груп, для якої характерні вищі показники 
швидкості росту та живої маси. Так, під впливом до-
бавок Селену в крові гусенят дослідних груп підви-
щився вміст загального та відновленого глутатіону. 
Порівняно з контрольною групою різниця у другій 
дослідній групі становила відповідно 5,1 (Р  0,05) та 
6,9 % (Р  0,05), у третій – 6,8 (Р  0,01) та 8,4 % (Р  
0,05), у четвертій – 6,5 (Р  0,05) та 4,7 %. Підвищення 
концентрації загального глутатіону в другій та третій 
дослідних групах відбулося за рахунок його відновле-
ної форми, а в четвертій – відновленої та окисненої 
форм. Свідченням цього є рівень окисненого глутаті-
ону, який в крові молодняку другої та третьої дослід-
них груп знизився − на 2,7 та 0,9 % відповідно, а чет-
вертої дослідної групи, навпаки, зріс на 15,4 % порів-
няно з контрольною групою, у якої цей показник ста-
новив 11,0 мг/100 мл. 

Відомо, що свої захисні та відновлювальні власти-
вості глутатіон виявляє в усіх органах і системах, у 
тому числі й кровотворних, і вони прямо залежать від 
його концентрації. Напевне, ще й цим можна поясни-
ти підвищення кількості формених елементів, вмісту 
гемоглобіну, загального білка та імуноглобулінів у 
крові гусенят дослідних груп. 

Висновок. На основі вивчення гематологічних, 
імунологічних і біохімічних показників крові можна 
зробити висновок, що гемоцитопоез, окисно-відновні 
процеси, клітинні та гуморальні фактори захисту, а 
також неферментативна ланка антиоксидантної сис-
теми захисту краще виражені в організмі гусенят, які 
упродовж періоду вирощування одержували комбіко-
рми, збагачені Селеном, і відрізнялися від своїх рове-
сників із контрольної групи вищими показниками 
продуктивності та життєздатності. Добавка селену в 
комбікорми у дозі 0,3 мг/кг справила найбільш суттє-
вий позитивний вплив на морфологічні та біохімічні 
показники крові гусенят. 
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