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3. Концентрація β-глобулінів в однодобових перепелят у другій групі збільшилась на 3,06 %, 
п’ятидобовому – на 2,48 %, а γ-глобулінів відповідно на 3,75 і 10,06 %, що вказує на інтенсивний 
обмін білків. 
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Содержание общего белка и его фракций в сыворотке крови молодняка перепелов при инкубационной 

обработке яиц раствором аквахелата селена 
Н.П. Нищеменко, В.Г. Каплуненко, А.В. Емельяненко, А.А. Емельяненко  
В статье отмечено, что перепела отличаются быстрой скороспелостью и интенсивными обменными процессами 

в организме. Этим объясняется высокая чувствительность их к нарушению белкового обмена. Приведены экспери-
ментальные данные о влиянии раствора аквахелата селена на содержание общего белка и его фракций в сыворотке 
крови перепелов при обработке яиц в процессе инкубации. Раствор аквахелата селена влияет на содержание общего 
белка и его фракций в зависимости от дозы. В оптимальной дозе 0,05 мкг/кг хелатное вещество селена способствует 
увеличению содержания белка и его фракций в сыворотке крови перепелок в одно- и пятисуточном возрасте. Раст-
вор аквахелата селена в дозе 0,1 мкг/кг оказывал негативное влияние на упомянутые выше показатели в сыворотке 
крови молодняка перепелов. Их содержание было вероятно меньшим по сравнению с контрольной группой как в 
односуточном, так и пятисуточном возрасте. 

Ключевые слова: молодняк перепелов, инкубационная обработка, раствор аквахелата селена, сыворотка крови, 
общий белок, белковые фракции. 
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ЗАЛЕЖНІСТЬ ПЕРЕТРАВНОСТІ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН ВІД  

АКТИВНОСТІ ТРАВНИХ ФЕРМЕНТІВ ЗА ЗГОДОВУВАННЯ  

КОМПЛЕКСУ НЕЗАМІННИХ АМІНОКИСЛОТ 

У статті висвітлені дані щодо впливу лізину, метіоніну і треоніну на ферментативну активність тканини підшлун-
кової залози перепелів. У ході дослідження активності ферментів у тканині підшлункової залози було встановлено, 
що протягом експерименту вона була більшою у перепелів дослідної групи порівняно з контрольною. Встановлено, 
що згодовування перепелам комплексу незамінних амінокислот сприяло вірогідному зростанню протеолітичної, 
амілолітичної та ліполітичної активності. Перетравність більшості поживних речовин раціону покращилась, порів-
няно з перепелами контрольної групи, зокрема зріс коефіцієнт перетравності органічної речовини та протеїну, щодо 
перетравності жиру, клітковини та БЕР, то спостерігалася лише тенденція до покращення. Підвищення перетравнос-
ті цих складових раціону забезпечує оптимальний перебіг фізіологічних процесів і кращу продуктивність перепелів. 

Ключові слова: перепели, лізин, метіонін, треонін, травні ферменти, протеази, амілаза, ліпаза, перетравність, 
поживні речовини. 

 

Постановка проблеми. Функціональний стан кишечнику залежить від ступеня виділення 
панкреатичних та кишкових ферментів. Ферменти підшлункової залози переважно беруть 
участь у порожнинному травленні, внаслідок чого гідролізується до 20–50 % високомолекуляр-
них сполук до більш простих поживних речовин, які зазнають розщеплення під час мембранно-
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го травлення. Секреторна здатність підшлункової залози зумовлює інтенсивність травних про-
цесів і в інших відділах травного каналу та має прямий зв’язок із загальним метаболізмом усьо-
го організму птиці. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Багатьма дослідженнями доведений вплив різ-
них видів кормів та БАР, як субстратів, на функціональну активність кишечнику. Так, метіонін 
є важливим джерелом сірки, яка входить до складу мукоїтинсульфатів – речовин, що попере-
джують перетравлення стінок шлунка і кишечнику травними ферментами [1]. Нестача лізину в 
раціоні позначається на активності травних ферментів, особливо ферментів підшлункової зало-
зи, вміст білка в яких становить від 0,1 до 10 %. Переважну його більшість (72 %) становлять 
протеолітичні ферменти. За нестачі лізину спостерігається зменшення їх активності з одночас-
ною затримкою росту птиці [2]. За даними дослідників [3–5] треонін також відіграє важливу 
роль в діяльності системи травлення. Висока його концентрація виявлена у слизовій оболонці 
травного тракту, де ця амінокислота бере участь у синтезі муцину, який захищає від зневоднен-
ня нижні шари слизової оболонки та стінки кишечнику від впливу мікроорганізмів, а також 
сприяє синтезу травних ферментів.  

Мета і завдання дослідження – вивчення активності травних ферментів тканини підшлун-
кової залози перепелів за впливу лізину, метіоніну та треоніну. 

Матеріал і методика дослідження. Досліди проводили на перепілках у період їх вирощу-
вання, з яких були сформовані 2 групи – контрольна і дослідна, якій додавали комплекс аміно-
кислот у дозах: L-лізин – 0,3, DL-метіонін – 0,2, L-треонін – 0,2 % (умови проведення опубліко-
вані раніше) [6]. Визначення активності ферментів тканини підшлункової залози у перепелів 
проводили після забою птиці декапітацією. У досліджуваному матеріалі визначали протеолі-
тичну [7], амілолітичну [8] та ліполітичну [9] активність ферментів. 

Результати досліджень та їх обговорення. Під час дослідження активності ферментів у 
тканині підшлункової залози було встановлено, що упродовж експерименту вона була більшою 
у перепелів дослідної групи порівняно з контрольною. 

У підшлунковій залозі перепелів, яким додавали до раціону комплекс амінокислот, протео-
літична активність ферментів на 25-ту добу досліджень мала тенденцію до зростання, зокрема в 
перепелів дослідної групи вона становила 51,3±2,0 ммоль/с×л порівняно з контролем – 45,5±1,6 
ммоль/с×л. На 40 і 55-ту добу експерименту протеолітична активність ферментів підшлункової 
залози перепелів дослідної групи була вірогідно більшою відповідно на 22,9 (р<0,05) та 18,4 % 
(р<0,01), ніж у птиці контрольної групи (рис. 1).  
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Рисунок 1. Зміни протеолітичної активності підшлункової залози  

за впливу комплексу амінокислот  

Примітка. У цьому та наступних рисунках: *р<0,05; **р<0,01– вірогідність відмінностей між перепелами дослі-
дної та контрольної груп. 

 
У результаті дослідження амілолітичної активності тканини підшлункової залози (рис. 2) 

встановлено, що у перепелів, до раціону яких додавали лізин, метіонін та треонін, вона також 
була більшою. Зокрема, вірогідне зростання активності амілази у підшлунковій залозі перепе-
лів дослідної групи відмічали на 40 добу на 25,9 (р<0,01), 55-ту – 18,4 % (р<0,01). Цей факт 
може свідчити про те, що активність ферменту збільшується за рахунок підвищення його син-
тезу тканиною підшлункової залози. 

У підшлунковій залозі перепелів дослідної групи ліполітична активність була вірогідно  
більшою на 40 добу на 7,9 (р<0,05), 55-ту – 12,1 % (р<0,01) порівняно з контрольною (рис. 3). 
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Отже, додавання до раціону комплексу амінокислот впливає на біосинтез та активність ліполі-
тичних ферментів тканини підшлункової залози перепелів. 
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Рисунок 2. Зміни амілолітичної активності підшлункової залози  

за впливу комплексу амінокислот 
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Рисунок 3. Зміни ліполітичної активності підшлункової залози 

за впливу комплексу амінокислот 
 

Визначення перетравності поживних речовин корму та вивчення характеру обмінних про-
цесів в організмі птиці є одним із важливих методів оцінки застосування різних біологічно-
активних добавок до раціонів. Ступінь забезпечення птиці поживними речовинами, крім наяв-
ності їх необхідної кількості в раціоні, визначається також рівнем травлення та засвоєння в ор-
ганізмі. Тому значною мірою об’єктивну оцінку значенню амінокислот у процесах функціону-
вання органів травлення можна дати, базуючись на дослідженні перетравності поживних речо-
вин в організмі перепелів. 

 
Таблиця 1 – Коефіцієнти перетравності поживних речовин раціону, у процентах 

Групи Органічна речовина Протеїн Жир Клітковина БЕР 
Контрольна 76,5±1,52 80,1±1,56 77,0±1,54  6,1±0,37 76,1±1,23 
Дослідна   82,4±1,41*   85,3±1,30* 80,3±1,71 6,05±0,52 76,9±1,62 

Примітка:*р<0,05 – вірогідність відмінностей між птицею контрольної та дослідної груп. 
 

Аналізуючи дані таблиці 1, необхідно відзначити, що у птиці дослідної групи перетравність 
більшості поживних речовин раціону покращилась порівняно з перепелами контрольної групи. 
Так, коефіцієнт перетравності органічної речовини зріс на 5,9 (р<0,05), протеїну – 5,2 % 
(р<0,05). Щодо перетравності жиру, клітковини та БЕР, то спостерігалася лише тенденція до 
покращення їх травлення у птиці дослідної групи.  

Висновки. 1. Результати проведеного фізіологічного дослідження виявили позитивний 
вплив лізину, метіоніну і треоніну на активність травних ферментів підшлункової залози. 

2. Встановлено покращення перетравності органічної речовини та протеїну раціону, що забез-
печує нормальний перебіг фізіологічних процесів і сприяє збільшенню продуктивності перепелів.  
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Зависимость переваримости питательных веществ от активности пищеварительных ферментов при  

скармливании комплекса незаменимых аминокислот  
Н.П. Нищеменко, О.А. Порошинская, Н.Н. Саморай, Л.С. Стовбецкая 
В статье отображены данные, о влиянии лизина, метионина и треонина на ферментативную активность ткани 

поджелудочной железы перепелов. В процессе исследования активности ферментов ткани поджелудочной железы 
было установлено, что на протяжении эксперимента она была выше у перепелов опытной группы сравнительно с 
контрольной. Установлено, что скармливание перепелам комплекса незаменимых аминокислот способствовало дос-
товерному увеличению протеолитической, амилолитической и липолитической активности. Переваримость питате-
льных веществ рациона улучшилась по сравнению с перепелами контрольной группы, в том числе, увеличился коэф-
фициент переваримости органического вещества и протеина, а относительно переваримости жира, клетчатки и БАВ 
наблюдалась лишь тенденция к улучшению в опытной группе. Возрастание переваримости этих составных рациона 
обеспечивает нормальный ход физиологичных процессов и лучшую продуктивность перепелов. 

Ключевые слова: перепела, лизин, метионин, треонин, пищеварительные ферменты, протеазы, амилаза, липаза, 
переваримость, питательные вещества. 
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ЗМІНА ФОНДУ ВІЛЬНИХ АМІНОКИСЛОТ КРОВІ ПЕРЕПІЛОК  

ЗА ЗГОДОВУВАННЯ КОМПЛЕКСУ НЕЗАМІННИХ  

АМІНОКИСЛОТ З ВІТАМІНОМ Е 

У статті приведені результати впливу комплексу амінокислот та вітаміну Е на показники білкового обміну, амі-
нокислотний склад крові перепілок японської породи. Відомо, що на ефективність використання організмом птиці 
амінокислот корму впливає  відношення незамінних амінокислот до замінних. Встановлено, що незамінні та замінні 
амінокислоти краще використовувались організмом перепілок у процесах обміну речовин. Загальний рівень аміно-
кислот у крові перепілок і сума замінних та незамінних амінокислот мала тенденцію до зниження. Додавання аміно-
кислот лізину, метіоніну, треоніну та вітаміну Е до раціону перепілок-несучок сприяло збільшенню їх несучості. 

Ключові слова: кров, перепілки, незамінні та замінні амінокислоти, вітамін Е, лізин, метіонін, треонін, продук-
тивність. 

 

Постановка проблеми. Відомо, що роль амінокислот в організмі птахів взагалі та у пере-
пелів зокрема, визначається їх участю в регуляторних, біосинтезувальних та пластичних проце-
сах [1, 2]. Концентрація амінокислот у крові перепілок залежить від багатьох факторів, у тому 
числі від віку, фізіологічного стану, швидкості утилізації та їх біосинтезу, а також якості корму, 
що надходить в організм. Особливо важливе повноцінне протеїнове живлення для перепілок-
несучок під час яйцекладки, тому що на утворення яйця вони витрачають велику кількість різ-
номанітних речовин, найважливішими з яких є білки [3]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За повідомленнями багатьох дослідників, най-
більший  вплив на потребу в амінокислотах тварин мають вік, стать, фізіологічний стан, гено-
тип, швидкість їх утилізації та біосинтезу, продуктивність, і, особливо, якість спожитого корму, 
а також незамінні амінокислоти – лізин, метіонін та треонін [4, 5].  

Зокрема, лізин впливає на транспортування речовин через клітинну мембрану, розподіл у 
тканинах основних електролітів, стимулює глюконеогенез. Він також активує гемопоез, синтез 
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