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ЗМІНИ АКТИВНОСТІ ЛУЖНОЇ ФОСФАТАЗИ ТА ПОКАЗНИКІВ 

МІНЕРАЛЬНОГО ОБМІНУ В ОРГАНІЗМІ КУРОК – НЕСУЧОК  ЗА 
ЗГОДОВУВАННЯ МІКОРМУ 

У сучасному птахівництві важливим питанням є покращення життєздатності 
птиці на різних етапах її розвитку, а також підвищення її продуктивності. Одним з 
методів підвищення продуктивності є застосування біологічно активних препаратів, 
які покращують рівень годівлі та збагачують раціони несучок необхідними поживними 
речовинами. Мікорм можна віднести до таких препаратів, оскільки він містить 
необхідну кількість незамінних амінокислот, мінеральних елементів, а також 
ферментні системи, що покращують процеси травлення у курей та засвоєння 
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поживних речовин раціону. Мікорм є амінокислотно–ферментним препаратом, 
виробництво якого засноване на використанні біотехнологічних методів і, зокрема, 
вирощування непатогенних грибків на сировині, багатій клітковиною. Внаслідок 
вирощування окремих штамів грибків у відповідних технологічних умовах з 
дотриманням температурного режиму, вентиляції та стерильності, сировина 
збагачується на такі важливі амінокислоти, як лізин, аргінін, метіонін, тирозин, 
аланін, треонін та деякі інші, а також вітаміни групи В, каротиноїди, макро– та 
мікроелементи. 

Застосування мікорму, який виготовляється біотехнологічними методами на 
відходах сільськогосподарського виробництва багатих клітковиною є економічно 
вигідним, оскільки згодовування цього препарату сприяє покращенню фізіологічного 
стану молодняку та дорослої птиці, а також  підвищенню її м'ясної і  яєчної 
продуктивності. 

У статті наведені результати згодовування кормової добавки мікорму курям–
несучкам. Добавку отримували шляхом вирощування мікроміцетів на середовищі, 
багатому клітковиною, та додавали до раціону несучок. Згодовування вище названого 
препарату несучкам значно підвищує процеси конверсії корму за рахунок наявності 
ферментних систем, які входять до складу мікорму. Протягом експерименту вивчали 
зміни активності лужної фосфатази,  рівень кальцію та неорганічного фосфору в 
сироватці крові дослідної птиці під час активної яйцекладки. 

Ключові слова: мікорм, лужна фосфатаза, кальцій, неорганічний фосфор, кури–
несучки продуктивність 
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ИЗМЕНЕНИЕ  АКТИВНОСТИ ЩЕЛОЧНОЙ  ФОСФАТАЗЫ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
МИНЕРАЛЬНОГО ОБМЕНА В ОРГАНИЗМЕ КУР – НЕСУШЕК  ПРИ 

СКАРМЛИВАНИИ  МИКОРМА 
В современном птицеводстве  важное место занимает вопрос улучшения  

жизнеспособности  птицы на разных этапах её развития, а также повышение её 
продуктивности. Одним из методов  повышения продуктивности животных, учеными 
рассматривается использование биологически активних препаратов, которые 
улучшают   кормление, его уровень, обогащают рационы несушек  необходимыми  
питательными веществами. Микорм относится к таким препаратам, поскольку он 
имеет необходимое количество незаменимых аминокислот, минеральных элементов, а 
так же ферментне систем, которые улучшают процессы пищеварения у птицы и 
усвоение питательных веществ рациона. Производство микорма основано на 
использовании биотехнологических методов и, в частности, на выращивании 
непатогенних грибков с добавлением питательных сред на сырье, богатом 
клетчаткой. При выращивании  штаммов грибков в специально созданных 
технологических условиях при определенном режиме  температуры, влажности, а так 
же добавлении, питательных сред к субстрату, соблюдением стерильних условий, 
субстрат обогащается такими необходимыми аминокислотами, как лизин, аргинин, 
метионин, тирозин, аланин, треонин, некоторыми другими аминокислотами и 
витаминами группы В, каротиноидами, макро – и микроэлементами. 

В статье приводятся данные исследования влияния скармливания микорма 
курам–несушкам на активность щелочной фосфатазы, уровень кальция и 
неорганического фосфора в сыворотке крови во время интенсивной яйцекладки. В 
результате экспериментов ,проведенных на курах–несушках кросса Ломан–браун, 
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было установлено, что добавка к рациону микорма способствовала достоверному 
увеличению в сыворотке крови активности щелочной фосфатазы  подопытной птицы 
по сравнению с контрольной в среднем на 36,0 %. Также нами установлены изменения 
концентрации кальция и неорганического фосфора сыворотки крови у кур–несушек.  В 
частности, увеличение концентрации кальция в сыворотке кровы несушек подопытной 
группы составило в среднем 12,8–28,2 % по сравнению с контролем, а  увеличение 
содержания неорганического фосфора  составило за период  эксперимента  3,2–
28,6 %. Однако необходимо отметить, что достоверное увеличение кальция и 
неорганического фосфора установлено нами на 90–110 днях опыта. 

Ключевые слова: микорм, щелочная фосфатаза, кальций, неорганический    
фосфор, куры–несушки.  
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THE CHANGES OF ALKALINE PHOSPHATASE ACTIVITY AND THE INDEXES 

OF MINERAL METABOLISM IN LAYING HENS FED BY MIKORM 
An important issue in modern poultry industry is the improving the viability of birds at 

different stages of development and enhance their performance. One of the methods to 
increase the productivity of laying hens is the use of biologically active agents that improve 
the level of nutrition and enrich their diets with essential nutrients. Mikorm represents such 
drug as soon as it contains the necessary amount of essential amino acids, mineral elements 
and enzyme systems that improve digestion and facilitate the chicken’s nutrient intake. 
Mikorm contains an amino acids and enzymes whose production is based on the use of 
biotechnological methods, and in particular non–pathogenic fungi growing on raw materials 
that are rich in fiber. Having the relevant conditions for the fungus grow, such as an optimal 
temperature, ventilation and sterility while on enriched raw materials, certain strains of fungi 
accumulate essential amino acids such as lysine, arginine, methionine, tyrosine, alanine, 
threonine and others, as well as vitamins, carotenoids, macro– and trace elements. 

Application of Mikorm that was produced by biotechnological methods is cost–effective 
because the feeding of the drug improves the physiological state of young and adult birds, as 
well as increase its meat and egg productivity. 

The article shows the results of the use of feed additive Mikorm for the laying hens. 
This drug was obtained by growing Micromycetes in the environment rich in fiber and was 
added to the diet of laying hens. Feeding of laying hens with above mentioned drug 
significantly improved feed conversion processes due to the presence of enzyme systems that 
are part of Mikorm. In the process of the experiment there were studied the changes in 
activity of alkaline phosphatase, level of calcium and inorganic phosphorus in the blood 
serum of experimental birds during active egg–laying stage. 

Key words: Mikorm, alkaline phosphatase, calcium, inorganic phosphorus, laying hens 
performance. 

 
Постановка проблеми. У сільськогосподарської птиці спостерігаються ті ж 

загальнобіологічні закономірності протікання фізіологічних процесів, що  і  в інших 
видів тварини. Проте птиця має багато і суттєвих відмінностей у своїй будові, способі 
життя, прояві безперервних процесів обміну речовин між організмом та зовнішнім 
середовищем. В  організмі птахів проходять такі ж метаболічні процеси, як і в будь –  
якому живому організмі: це використання поживних речовин для росту  і розвитку та 
побудови організму, для забезпечення джерела енергії та різних видів продуктивності, 
але ці процеси протікають набагато інтенсивніше і притаманні у більшості випадків 
тільки птиці. Продуктивні якості сільськогосподарської птиці також визначаються 
комплексом її біологічних особливостей, які необхідно враховувати при використанні 
цього виду тварин. 
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На сьогодні у промисловому птахівництві створені сприятливі умови для 
підвищення продуктивності і росту поголів’я, виробництва яєць та м’яса птиці. Проте 
для підтримки продуктивності на високому рівні, необхідно точно знати потреби птиці, 
зокрема курей–несучок, в енергії та пластичних речовинах. Науково обґрунтована 
годівля курей витікає з їхніх біологічних особливостей. Інтенсивний обмін речовин, 
відсутність зубів, короткий травний тракт, велика швидкість проходження поживних 
речовин по травному тракту зумовлюють значні складності в організації годівлі 
високопродуктивних курей [1, 2, 3]. 

Аналіз основних досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання 
проблеми. В живленні курей–несучок велике значення має також рівень мінерального 
забезпечення. Мінеральні елементи, до яких, зокрема, відносяться кальцій та 
неорганічний фосфор, можна вважати надзвичайно важливими речовинами для 
організму птиці, хоча вони не мають поживної цінності і не використовуються 
організмом як джерело енергії.  

Особливо необхідні кальцій та неорганічний фосфор для несучок в період 
інтенсивного відкладання яєць, оскільки ці елементи у великій кількості входять до 
складу шкаралупи, а тому від їхньої наявності в раціоні та в організмі курок–несучок 
значною мірою залежить продуктивність та якість яєць [4, 5]. Крім того, кальцій є 
основою кісткової тканини, де його кількість становить близько 97 % і тільки 3 % –в 
інших тканинах організму.  В організм кальцій надходить у складі рослинних кормів та 
мінеральних добавок. Під впливом шлункового соку переважна більшість його 
перетворюється у кальцію хлорид, який є основною формою для абсорбції в тонкому 
кишечнику. Відомо, що при зниженні секреторної функції шлунка всмоктування 
кальцію порушується, дефіцит цього елементу в організмі тварин спостерігається і при 
недостатньому його надходженні з кормами. Особливістю обміну кальцію у яйценосної 
птиці є те, що несучка використовує накопичений в кістковому мозку запас кальцію, 
якого вистачає для утворення від 6 до 30 яєць. 

Важливу роль в обміні речовин в організмі птиці відіграє фосфор.  Близько 80 – 
85 % фосфору міститься в кістковій тканині, а 15–20 % – в інших тканинах і рідинах. 
Майже неможливо назвати в організмі фізіологічну функцію, у здійсненні якої сполуки 
фосфорної кислоти не беруть прямої або опосередкованої участі. Фосфор входить  до 
складу нуклеїнових кислот і макроергічних сполук (АТФ, АДФ, АМФ, 
креатинфосфату, гексозофосфату та ін.), в яких акумулюється енергія і активно 
використовується у всіх обмінних процесах. Цей макроелемент також входить до 
складу ферментів, які регулюють процеси тканинного дихання, він необхідний для 
обміну і транспорту ліпідів, білків та вуглеводів. Велике значення в регуляції 
фосфорно–кальцієвого обміну належить групі ферментів фосфатаз. Особливе значення 
дослідники відводять лужній фосфатазі (КФ.3.1.3.1), яка бере участь у каталізі 
фосфорних ефірів в плазмі крові та у тканинах.  

Мета досліджень та методи їх проведення. Основною метою даної роботи було 
дослідження впливу згодовування кормової добавки мікорму на активність лужної 
фосфатази та вміст кальцію та неорганічного фосфору в сироватці крові курок–несучок. 
Під час ведення експерименту проводили облік продуктивності, а також досліджували 
такі показники як вміст кальцію в сироватці крові за методикою описаною З. Словак та 
Л. Семенковою [6], а визначення неорганічного фосфору проводили за методикою, 
описаною D.Glick [7]. Активність лужної фосфатази визначали за допомогою набору 
реактивів «Фелисит диагностика». Експерименти проводили на курках–несучках кросу 
Ломан–браун. Про інші умови проведення досліду ми повідомляли раніше [8]. 

Отримані результати досліджень оброблялись загальноприйнятими методами 
статистики з використанням програми Microsoft Excel. 

Результати досліджень. Ферменти, це високомолекулярні органічні сполуки 
білкової природи, які в живому організмі виконують роль біологічних каталізаторів. До 
групи ферментів фосфатаз, відноситься лужна фосфатаза ( КФ.3.1.3.1), яка бере участь 
у каталізі фосфорних ефірів у плазмі крові та в тканинах. Вона міститься також в 
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епітеліальних клітинах стінок тонкого відділу кишечнику, печінці, кістковій тканині, 
лейкоцитах. У птиці велике значення цього ферменту полягає ще і в тому, що він, крім 
вище згаданих функцій, бере активну участь в обміні мінеральних речовин в  організмі  
несучок та перенесенні  іонів кальцію при формуванні шкаралупи яйця. 

                                                                                                   Таблиця 1 
Активність лужної фосфатази сироватки крові курок–несучок (М±m, n=5) 

Показник День досліду Біометричні 
показники Контроль Дослід 

Лужна 
фосфатазa, од/л 

до початку 
досліду 

Lim 100,0 – 140,0 109,6 – 123,3 
М±m 117,5 ± 8,0 122,1 ± 3,45 

30 Lim 79,0 – 168 138 – 185 
М±m 112,9 ± 15,2 170,4 ± 8,5 * 

60 Lim 110,0 – 162 130 – 200 
М±m 122,4 ± 10,5 173,0 ± 11,7 * 

90 Lim 109 – 126,4 129 – 150 
М±m 118,9 ± 4,30 139,4±3,33 ** 

Примітка: *  р <0,05; **  p<0,01,  порівняно з контролем 
Активність лужної фосфатази сироватки крові зумовлена інтенсивністю обмінних 

процесів, що протікають в різних органах, з яких вона «вимивається» в кров’яне русло. 
Встановлено, що надмірне зростання активності ферменту в 2–3 рази порівняно з 
нормою, спостерігається при холестазі та при порушенні мінерального обміну. 
Збільшення активності лужної фосфатази в певних межах, спостерігається також при 
збільшенні інтенсивності обміну кальцію та фосфору, між кістковою тканиною та 
макроорганізмом. Активність лужної фосфатази зростає найчастіше у тварин в період 
інтенсивного росту та розвитку, а у курок–несучок, під час яйцеутворення та 
відкладання яєць [9, 11]. 

При дослідженні активність лужної фосфатази у контрольних та дослідних 
несучок до згодовування мікорму була майже однаковою і становила в середньому 
відповідно 117,5±8,0 та 126,1±5,0 од/л. На 30–й день експерименту активність лужної 
фосфатази у птиці дослідної групи зросла до 171,4±11,4 од/л і була вірогідно більшою 
(р<0,05),  порівняно з активністю ферменту у курок контрольної групи – 
112,9±15,2 од/л. На 60–й день експерименту активність ензиму зросла і у курок  
контрольної групи до 122,4±16,6 од/л, а у дослідної групи  до 173,0±11,7 од/л (р<0,05). 
На 90–й день досліджень активність ензиму була також вірогідно більшою у несучок 
дослідної групи – на 25,5 % (р<0,05). Активності лужної фосфатази у курок 
контрольної групи в середньому становила 118,9 од/л., а у дослідній групі – 161,8 од/л. 

Значне зростання активності лужної фосфатази в період активної яйцекладки 
необхідне несучкам, оскільки вище згаданий ензим бере участь як у обмінних 
процесах, так і в перенесенні іонів кальцію та фосфору [7,10]. В організмі несучок ці 
макроелементи використовуються для формування шкаралупи яйця, на що вказує і 
низка літературних повідомлень [5,12].  

Отже, збільшення активності лужної фосфатази у сироватці крові несучок в 
період активної яйцекладки є необхідною адаптивною реакцією їхнього організму. У 
цей період активність ЛФ у крові зростає за рахунок кісткового ізоферменту і 
забезпечується інтенсивним функціонуванням остеокластів, а наявність у раціонах 
мікорму і вітамінів, мікроелементів та інших біологічно активних речовин сприяє 
зростанню активності ензиму. 

В результаті проведеного протягом 110 днів експерименту нами встановлені 
певні зміни концентрації кальцію та неорганічного фосфору в крові несучок 
контрольної та дослідної груп. Вміст  кальцію та фосфору в сироватці крові курок–
несучок протягом досліду представлений у таблиці 2. 

З таблиці видно, що до початку експерименту рівень кальцію та неорганічного 
фосфору в обох групах курей був майже однаковий. Він зазнав певних змін у дослідній 
групі курей після згодовування їм мікорму. Концентрація кальцію в крові курей 
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дослідних груп протягом досліджень була більшою, ніж у контрольних на 12,8 – 
28,2 %. Однак вірогідне зростання концентрації цього важливого макроелементу 
встановлено нами лише на 90–й та 110–й дні досліджень. Збільшення вмісту іонів Са++ 
в крові курок–несучок у період інтенсивної яйцекладки, на наш погляд, можна 
пояснити як його активним «вимиванням» з кісткової тканини, так і інтенсивним 
всмоктуванням з шлунково–кишкового тракту для потреб організму та утворення 
шкаралупи зокрема.  

                                                                                                  Таблиця 2   
Вміст кальцію та неорганічного фосфору в крові курей – несучок (М±m, n=5) 

Показники Дні досліджень Контроль Дослід % до 
контролю M ± m M ± m 

Кальцій, 
ммоль/л 

до досліду 4,48 ± 0,12 4,68 ± 0,14 –
30 4,36 ± 0,20 4,92 ± 0,16 112,8
60 5,68 ± 0,14 6,08 ± 0,18 107,0
90 5,28 ± 0,16 6,24 ± 0,20** 118,2

110 4,88 ± 0,18 6,26 ± 0,21*** 128,2

Неорганічний 
фосфор, 
ммоль/л 

до досліду 1,57 ± 0,20 1,56 ± 0,19 –
30 1,24 ± 0,14 1,28 ± 0,12 103,2
60 1,40 ± 0,13 1,54 ± 0,18 110,0
90 1,52 ± 0,11 1,92 ± 0,10* 126,3

110 1,50 ± 0,10 1,93 ± 0,10** 128,6
Примітка:*р <0,05; ** р < 0,01;*** р < 0,001 порівняно з контрольною групою 

Необхідно зазначити, що важливу роль в процесі утворення шкаралупи відіграє 
лужна фосфатаза, яка переносить іони кальцію. Товщина шкаралупи значною мірою 
залежить від мінерального живлення та наявності у раціоні кальцію, фосфору і вітаміну 
D [10,11].  

Оскільки несучість у дослідних курей була більшою, ніж у контролі, про що ми 
повідомляли раніше [8], то і потреба в цьому елементі у курей зростала. Відомо, що з 
кожним яйцем несучка втрачає зі свого організму близько 2,0–2,5г кальцію [13, 14]. 
Висловлюється також думка [8, 12], що дві третини цієї кількості надходить за рахунок 
спожитого з кормом кальцію, а третину – з резервів організму. Якщо ж надходження 
мікроелементу в організм різко зменшується, то птиця може нести яйця з тонкою 
шкаралупою, адже відомо, що в ній мститься до 98 % кальцію. 

Аналізуючи зміни рівня неорганічного фосфору, які представлені в таблиці, 
відзначимо, що у крові курей дослідної групи порівняно з контрольною групою цього 
елементу протягом експерименту було більше на 3,2–28,6 %, однак вірогідне зростання 
встановлено лише на 90–й та 110–й дні. Засвоєння фосфору організмом птиці залежить 
від форми, в якій його включають в раціон. У мікормі цей мікроелемент міститься у 
формі органічних сполук – фосфатидів, фосфопротеїдів, які добре розчиняються у воді 
й доступніші для організму курок–несучок. 

Можна висловити припущення, що збільшення концентрації неорганічного 
фосфору в сироватці крові курей в період інтенсивної яйцекладки слід розглядати як 
адаптивну реакцію організму, яка обумовлена з одного боку необхідністю підвищеного 
синтезу білків, які використовуються для утворення білків яйця. З іншого боку під час 
овогенезу, неорганічний фосфор використовується як одна зі складових частин 
шкаралупи яйця (10,15). Нами встановлена позитивна корелятивна залежність між 
згодовуванням мікорму і активністю лужної фосфатази (r=0,510), рівнем кальцію 
(r=0,718) та неорганічного фосфору (r=0,800) у сироватці крові несучок.  

У результаті проведених експериментів при дослідженні морфометричних та 
якісних показників яєць, отриманих від несучок контрольних та дослідних груп, нами 
спостерігалась тенденція до покращення вищезгаданих показників яєць, отриманих від 
несучок, яким згодовували мікорм. 
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Перспективи подальших досліджень. Результати досліджень можуть бути 
використані для розробки методів профілактики  порушень мінерального  обміну у 
курок–несучок, а також для підвищення продуктивності птиці. 

Висновки. 
 1. Згодовування мікорму як кормової добавки до раціону курок–несучок сприяє 

вірогідному зростанню активності лужної фосфатази в сироватці крові курей–несучок. 
2. Встановлено також збільшення концентрації кальцію та неорганічного 

фосфору в крові курей дослідних груп порівняно з контролем на 90–110–й дні 
експерименту. 
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ВПЛИВ АБІОТИЧНИХ ФАКТОРІВ НА ІНКУБАЦІЙНІ ЯЙЦЯ І 
ПОСЛІДУЮЧИЙ РОЗВИТОК ТА РЕЗИСТЕНТНІСТЬ КУРЧАТ 

Дослідження виконані на інкубаційних яйцях курчат, кросу «Ліман коричневий», 
підібраних від однакового батьківського стада. Партію яєць  дослідної 1 групи для 
передінкубаційної обробки проводили генератором іонів типу АФ–3, а їх концентрацію 
враховували за допомогою лічильників аероіонів СН–1 і АСІ–1. Яйця дослідної – 2 групи 
санували УФ–опроміненням бактерицидних ламп ДБ–30 протягом 18 діб потужністю 
0,21 Вт / м2. Контрольну партію яєць передінкубаційній обробці не підлягала. 

У процесі науково–господарського досліду використовували санітарно–гігієнічні, 
гематологічні, біохімічні, імунологічні, зоотехнічні та статистичні методи досліджень. 

Метою роботи було вивчення впливу УФ–опромінення і Аероіонів на інкубаційні 
яйця і наступний розвиток та резистентність курчат яєчних кросів. 

Виявлено вплив аероіонізаціі яєць на якість курчат, їх зростання і розвиток, 
бактерицидну активність сироватки крові (БАСК) і лізоцімну активність сироватки 
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