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Останніми роками активізувалися дослідження щодо визначення потреби птиці у мінеральних елементах, які раніше не 

враховувалися у раціонах, але, як доведено, справляють значний вплив на організм. До таких елементів та їх сполук, котрі 
привертають увагу науковців і спеціалістів галузі птахівництва, належить і селен, який визнаний незамінним біотичним 
ультрамікроелементом. 

У науково-господарському досліді вивчено вплив добавок у комбікорми різних доз Селену на морфологічні та біохімічні 
показники крові каченят, що вирощуються на м’ясо. Встановлено, що добавки в комбікорми різних доз Селену стимулюють 
гемоцитопоез, про що свідчить одночасна тенденція до підвищення, в межах фізіологічних величин, у периферичній крові 
молодняку птиці кількості еритроцитів, лейкоцитів та вмісту гемоглобіну; активують механізми імунного захисту, що 
проявляється у підвищенні рівня загального білка та концентрації імуноглобулінів у сироватці крові. Виявлені в крові зміни 
вмісту загального глутатіону та його відновленої форми засвідчують позитивний вплив Селену на неферментативну ланку 
антиоксидантної системи захисту організму птиці. Введення Селену в комбікорми для каченят, що вирощуються на м’ясо, 
у дозі 0,4 мг/кг найбільш суттєво позначилося на морфологічних і біохімічних показниках крові. Зокрема, сприяло поліпшен-
ню білкового обміну, посиленню окисно-відновних реакцій, підвищенню імунобіологічної реактивності організму, стимуляції 
біосинтезу глутатіону у печінці та підвищенню його експорту в кров і, як наслідок, позитивно вплинуло на продуктивність 
і життєздатність молодняку. 

Ключові слова: Селен, доза, комбікорм, каченята, кров, лейкоцити, еритроцити, гемоглобін, імуноглобуліни, глутатіон. 
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В научно-хозяйственном опыте изучено влияние добавок в комбикорма разных доз Селена на морфологические и биохи-

мические показатели крови утят, выращиваемых на мясо. Установлено, что добавки в комбикорма разных доз Селена 
стимулируют гемоцитопоэз, о чем свидетельствует тенденция к увеличению в пределах физиологической нормы в перифе-
рической крови молодняка птицы количества эритроцитов, лейкоцитов и содержания гемоглобина; активируют механиз-
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мы иммунной защиты, что проявляется в повышении уровня общего белка и концентрации иммуноглобулинов в сыворотке 
крови. Выявленные в крови изменения содержания общего глутатиона и его восстановленной формы подтверждают по-
ложительное влияние Селена на систему антиоксидантной защиты организма птицы. Введение Селена в комбикорма для 
утят, выращиваемых на мясо, в дозе 0,4 мг/кг наиболее существенно отразилось на морфологических и биохимических 
показателях крови. 

Ключевые слова: Селен, доза, комбикорм, утята, кровь, лейкоциты, эритроциты, гемоглобин, иммуноглобулины, глу-
татион. 
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The effect of additives in feeding-stuffs with the various dose of selenium on morphological and biochemical blood indicators of 

ducklings, which are raised for the purpose of meat, is examined. It is established, that additives in feeding-stuffs with the different 
dose of selenium stimulate hemocytopoiesiswithin the physiological normal range, what the simultaneous increasing tendency of the 
amount of erythrocytes, leucocytes and the content of hemoglobin in the peripheral blood of young birds proves; they activate the 
mechanism of immune protection, that is shown with the increasing of general protein level and immunoglobin concentrations in 
serum. The revealed changes in the content of general glutathione in blood and its restored form confirm the positive influence of 
selenium on non-enzymatic link of the antioxidative protecting system of the bird organism. The inclusion of selenium into feeding-
stuffs for ducklings, which are raised for the purpose of meat, more significantly reverberated through morphological and biochemi-
cal indicators of bloodata dose of 0,4 mg/kg. 
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Вступ 
 

При вивченні ефективності використання різних 
кормових добавок у годівлі сільськогосподарської 
птиці важливого значення треба надавати досліджен-
ням крові, оскільки вони достатньо об’єктивно харак-
теризують те внутрішнє середовище, у якому відбу-
ваються процеси життєдіяльності організму. Численні 
процеси синтезу та розпаду, що відбуваються в орга-
нізмі високопродуктивної птиці, насамперед супрово-
джуються певними змінами картини крові. Завдяки 
своєрідній реакції на різні чинники зовнішнього сере-
довища та чутливості, картина крові буває вагомим 
аргументом, а іноді вирішальною ланкою в оцінці 
фізіологічного стану птиці, обмінних процесів та 
рівня природної неспецифічної резистентності у її 
організмі. 

Сучасні комбікорми для птиці неможливо уявити 
без добавок мікроелементів. Вітчизняний та зарубіж-
ний досвід переконливо доводять, що забезпечення 
сільськогосподарської птиці оптимальною кількістю 
мікроелементів дозволяє не тільки покращити обмін 
речовин в організмі, забезпечити нормальне функціо-
нування імунної системи та підвищити продуктивні 
якості, а й знизити втрати продукції. 

В різних країнах у комбікорми для птиці додають 
в основному одні й ті ж мікроелементи і навіть приб-
лизно у таких же дозах. Проте норми введення мікро-
елементів періодично переглядаються із урахуванням 
нових досягнень науки і практики. 

Останніми роками активізувалися дослідження 
щодо визначення потреби птиці у мінеральних елеме-

нтах, які раніше не враховувалися у раціонах, але, як 
доведено, справляють значний вплив на організм. До 
таких елементів та їх сполук, котрі привертають увагу 
науковців і спеціалістів галузі птахівництва, належить 
і Селен. 

Згідно з сучасною класифікацією мікроелементів, 
в основі якої лежить їх біологічне значення для орга-
нізму та вплив на імунну систему, Селен віднесено до 
групи життєво необхідних, або есенціальних елемен-
тів. Він відповідає всім критеріям біогенності хіміч-
них елементів. 

Наукові дослідження останніх років у галузі фізіо-
логії та біохімії переконливо довели, що Селен є мік-
роелементом з широким спектром біологічної дії, яка 
включає фізіологічну регуляцію ферментативного 
ланцюга антиоксидантного захисту, сигнальну транс-
дукцію, транскрипцію, клітинний ріст і процеси апоп-
тозу, гормонопоезу, сперматогенезу, імуногенезу 
тощо (Gutyj et al., 2016; Khariv et al., 2016; Lavryshyn 
et al., 2016; Martyshuk et al., 2016; Nazaruk et al., 2016; 
Hariv and Gutyj, 2016). Проте деякі аспекти його 
впливу на фізіологічні та біохімічніпроцеси в органі-
змі сьогодні ще остаточно не з’ясовані. 

Завдяки ряду досліджень встановлено, що введен-
ня Селену в комбікорми для різних видів і вікових 
груп сільськогосподарської птиці позитивно познача-
ється на гематологічних показниках крові 
(Perepjolkina and Krasnoshhjokova, 2008; Shevchenko 
and Diganov, 2009; Jenginoeva et al., 2011). Водночас у 
літературі є відомості про те, що добавка різних доз 
селену в питну воду курчатам-бройлерам не вплинула 
на їхні гематологічні показники (Ponomarenko, 2007). 
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Є також повідомлення, що згодовування птиці 
комбікорму, який збагачений Селеном, підвищує 
рівень загального білка в сироватці крові (Perepjolkina 
and Krasnoshhjokova, 2008; Shackih, 2009; Soboliev, 
2010). Вчені припускають, що підвищення вмісту 
загального білка в сироватці крові птиці може бути 
результатом позитивного впливу Селену на білоксти-
мулювальну функцію печінки та синтез тканинних 
білків у їхньому організмі. Проте всі ці дані щодо 
вмісту загального білка не можна вважати ортодокса-
льними, оскільки деякі дослідники не спостерігали 
підвищення рівня білка в сироватці крові птиці під 
дією Селену (Shevchenko and Diganov, 2009). 

Деякі дослідники вважають, що під дією Селену 
посилюється біосинтез імуноглобуліну в організмі і 
це, на їхню думку, може свідчити про підвищення 
рівня природної неспецифічної резистентності птиці 
(Fekete and Kellems, 2007; Soboliev, 2008; Surai and 
Taylor-Pickard, 2008; Baglaj et al., 2011). Стимулюва-
льний вплив Селену на неспецифічний клітинний 
імунітет полягає у підвищенні фагоцитарної та бакте-
рицидної активності мікро- і макрофагів, лізоцимної 
активності природних «кілерів», міграції нейтрофілів 
і продукції ними супероксидногоіонорадикалу (Surai 
and Taylor-Pickard, 2008). 

Крім того, помічено взаємозв’язок між умістом 
глутатіону в крові птиці та рівнем Селену в комбіко-
рмах (Soboliev, 2008; Soboliev, 2010). На думку вче-
них (Payne, 2004; Korzhov et al., 2007; Gutyj, 2013; 
Guberuk et al., 2015), Селен через глутатіон і зв’язані з 
ним ферментні системи забезпечує нормальний пере-
біг фізіологічних і біохімічних процесів в організмі, 
зокрема, підтримує функціональну активність біоло-
гічних мембран клітин, бере участь у механізмах пе-
редачі нервових імпульсів, синтезі білка та ДНК, мо-
дулюванні конформаційного стану білкових молекул, 
регуляції активності ферментів, у механізмах транс-
порту амінокислот і синтезу простогландінів. 

Однак дослідження, присвячені цим питанням, ви-
конані переважно на курчатах-бройлерах, курях-
несучках і гусенятах, що вирощуються на м’ясо. 

У зв’язку з обмеженою кількістю у науковій літе-
ратурі експериментальних даних щодо якісних змін 
морфологічних і біохімічних показників крові каче-
нят, що вирощуються на м’ясо, під впливом селенов-
місних препаратів виникла необхідність в додаткових 
дослідженнях. 

Мета досліджень – вивчити вплив різних доз уве-
дення селену в комбікорми для каченят, що вирощу-
ються на м'ясо, на їх морфологічні та біохімічні пока-
зники крові. 

 
Матеріал та методи досліджень 

 
Дослідження проводилися на каченятах українсь-

кої білої породи (лінія УБ−7). Для проведення науко-
во-господарського досліду сформували групи із добо-
вого молодняку (по 100 голів у кожній) за принципом 
аналогів з урахуванням живої маси, походження та 
фізіологічного стану. Тривалість досліду становила 
56 днів і відповідала періоду вирощування каченят на 
м’ясо. 

Годівля каченят упродовж періоду вирощування 
здійснювалася сухими повнораціонними комбікорма-
ми відповідно до існуючих норм. Птиці дослідних 
груп у комбікорми додатково вводили різну кількість 
Селену, мг/кг: друга група – 0,2; третя – 0,4 та четвер-
та – 0,6. Каченята першої контрольної групи добавку 
селену не одержували. Як джерело Селену, викорис-
товували селеніт натрію класифікації «Ч» (ТУ 6-09-
17-209-88, зареєстрований в ідентифікаторі хімічних 
сполук (CAS) під номером 10102-18-8). Селен у ком-
бікорми для молодняку птиці вводили у складі міне-
рального преміксу. 

Молодняк качок вирощувався на глибокій 
підстилці, при вільному доступі до корму і води, з 
дотриманням технологічних параметрів щільності 
посадки, мікроклімату та освітлення відповідно до 
існуючих норм. 

Наприкінці науково-господарського досліду були 
прижиттєво відібрані проби крові у каченят (по 5 
голів з кожної групи). Кров у птиці отримували мето-
дом пункції з підкрилової вени за допомогою гепари-
нізованої безканюльної голки, дотримуючись правил 
асептики та антисептики. Відібрані проби цільної 
крові ділили на дві частини: одну – для одержання 
сироватки крові, другу – стабілізували антикоагулян-
том (1% розчином гепарину) із розрахунку 2–3 краплі 
на 10–12 мл крові. Для одержання сироватки кров у 
пробірці ставили в термостат при температурі 35 °С 
на 1 год. Потім її переносили на холод, у темне місце. 
Для кращого відділення сироватки, тонким дротом 
відокремлювали згусток фібрину від стінок пробірки. 

При дослідженні крові визначали такі показники: 
– формені елементи крові (еритроцитів і лейкоци-

тів) – меланжерним методом з використанням лічиль-
ної камери Горяєва (загальну кількість) і подальшим 
приготуванням мазків для видової диференціації клі-
тин; 

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

тричним методом; 
– загальну кількість імуноглобулінів у сироватці 

крові – з використанням 18% розчину натрію сульфі-
ту; 

– загальний глутатіон та його форми (відновлений 
та окиснений) – йодометричним методом. 

Результати досліджень опрацьовували стандарт-
ними методами варіаційної статистики з використан-
ням алгоритмів М.О. Плохінського. При математич-
ному опрацюванні результатів досліджень використо-
вували ПОМ і застосовували комп’ютерні програми 
статистичної обробки Microsoft Excel. Різницю між 
групами оцінювали за критерієм Стьюдента і вважали 
вірогідною при значеннях: * – Р < 0,05; ** – Р < 0,01, 
*** – Р < 0,001. 

 
Результати та їх обговорення 

 
Аналіз одержаних результатів показав, що введен-

ня до складу комбікормів для каченят Селену у дозах, 
що передбачені схемою досліду, позитивно позначи-
лося на морфологічному складі їхньої крові (табл. 1). 
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Так, у крові каченят другої дослідної групи кіль-
кість еритроцитів підвищилася на 2,5%, третьої – на 
2,8%, порівняно з аналогічним показником у птиці 
контрольної групи (3,19 Т/л). При згодовуванні каче-
нятам четвертої дослідної групи комбікормів, збага-

чених Селеном, у дозі 0,6 мг/кг різниця за цим показ-
ником виявилася найнижчою і становила 1,2%. Цей 
факт є немаловажним, оскільки еритроцити станов-
лять основну масу формених елементів і забезпечу-
ють транспортну функцію в організмі птиці. 

Таблиця 1  
Морфологічні та біохімічні показники крові каченят, що вирощуються на м’ясо, (

Х
SХ  , n=5) 

Показник 
Група

1 контрольна 2 дослідна 3 дослідна 4 дослідна
Еритроцити, Т/л 3,19 ± 0,199 3,27 ± 0,124 3,28 ± 0,148 3,23 ± 0,084
Лейкоцити, Г/л 26,42 ± 0,894 26,68 ± 0,452 26,82 ± 0,588 26,74 ± 0,884
Гемоглобін, г/л 129,0 ± 3,74 132,8 ± 2,50 134,1 ± 2,71 130,9 ± 4,86
Вміст гемоглобіну в одному  
еритроциті, пг 

 
40,4 ± 1,56 

 
40,6 ± 2,03 

 
40,9 ± 1,14 

 
40,5 ± 1,54 

Загальний білок, г/л 49,1 ± 0,56 50,5 ± 1,09 50,9 ± 0,31* 50,9 ± 0,91
Імуноглобуліни, г/л 14,5 ± 0,71 16,1 ± 0,51 16,1 ± 0,45 15,0 ± 0,52
Глутатіон, мг/100 мл: 

загальний  
 

86,5 ± 2,18 
 

90,1 ± 2,27 
 

95,1 ± 2,91* 
 

93,7 ± 1,54* 
відновлений 73,6 ± 2,75 77,0 ± 2,46 82,2 ± 2,41* 78,6 ± 1,49
окиснений 12,9 ± 1,23 13,1 ± 0,49 12,9 ± 0,69 15,1 ± 0,30

 
Кількість лейкоцитів у крові молодняку контроль-

ної та дослідних груп знаходилася практично на од-
ному рівні (26,42–26,82 Г/л). Проте, у птиці контроль-
ної групи середній показник білих клітин був ниж-
чим, ніж у каченят другої дослідної групи на 1,0%, 
третьої – на 1,5 та четвертої – на 1,2%. 

Більш істотна різниця між групами спостерігалася 
за концентрацією гемоглобіну в крові, рівень якого 
виявився найвищим у молодняку третьої дослідної 
групи (134,1 г/л). Тому, в птиці цієї групи зросла на-
сиченість гемоглобіном еритроцитів (40,9 пг проти 
40,4 пг у контролі). У каченят другої та четвертої 
дослідних груп також простежувалася тенденція до 
кращої насиченості еритроцитів гемоглобіном, відпо-
відно 40,6 та 40,5 пг. 

Відомо, що чим «молодші» еритроцити, тим їхній 
об’єм більший. Наслідком цього є більший вміст ге-
моглобіну в червоних клітинах. Оскільки інтенсив-
ність обмінних процесів у сільськогосподарської пти-
ці, особливо у водоплавної, набагато вища, ніж у сса-
вців, то зміни морфологічних показників крові у ка-
ченят дослідних груп під впливом селену є вкрай 
позитивними. 

Таким чином, одночасна тенденція до збільшення, 
в межах фізіологічних величин, у периферійній крові 
молодняку дослідних груп кількості еритроцитів, 
лейкоцитів, концентрації гемоглобіну та насиченості 
останнім червоних кров’яних тілець вказує на стиму-
люючу дію добавки селену на гемоцитопоез. 

Одним із показників, який тісно корелює з живою 
масою птиці, є рівень загального білка у сироватці 
крові.  

Варто зауважити, що у каченят третьої та четвер-
тої дослідних груп, яким згодовували комбікорми із 
добавкою Селену в кількості 0,4 та 0,6 мг/кг, цей по-
казник становив 50,9 г/л і був вищим, ніж у контроль-
ній групі, на 3,7%. Проте статистично вірогідною 
(Р  0,05) різниця виявилася лише у третій дослідній 
групі. У молодняку другої дослідної групи цей показ-
ник був на 0,8% нижчим, ніж в інших дослідних гру-
пах, але на 2,5% вищим, ніж у контрольній групі. 

Підвищення вмісту загального білка у сироватці крові 
молодняку дослідних груп, на нашу думку, свідчить 
про більш інтенсивний білковий обмін і синтез тка-
нинних білків у їхньому організмі та підтверджується 
показниками росту і м’ясними якостями птиці. 

Білки крові найчастыше використовуються у про-
цесах метаболізму як пластичний матеріал. Ці речо-
вини виконують в організмі захисну функцію (антиті-
ла), беруть участь у відтворенні імунобіологічних 
реакцій, у процесах регулювання кислотно-лужної 
рівноваги, водного обміну, синтезі ферментів, гормо-
нів і, нарешті, завдяки здатності утворювати біохіміч-
ні комплекси з різними сполуками, вони беруть 
участь у транспортуванні ліпідів, вуглеводів, гормо-
нів, вітамінів та мікроелементів. 

Крім того, встановлена стимулююча дія Селену на 
природну неспецифічну резистентність каченят шля-
хом відповідної активації гуморальної ланки імуніте-
ту, про що свідчить підвищення концентрації імуног-
лобулінів у сироватці крові. Імуноглобуліни є носіями 
основної маси антитіл, які захищають організм птиці 
від вірусів, бактерій, паразитів і генетично чужорід-
них елементів. 

Як вказують наведені дані, птиця контрольної гру-
пи за вмістом загальних імуноглобулінів у сироватці 
крові поступалася своїм ровесникам із другої та тре-
тьої дослідних груп (14,5 г/л проти 16,1 г/л). Різниця 
між групами за цим показником хоч і становила 
11,0%, проте не була статистично вірогідною. Вміст 
імуноглобулінів у сироватці крові молодняку четвер-
тої дослідної групи був вищим, ніж у контрольній 
групі, лише на 3,4%. 

Уведення Селену до складу комбікормів для птиці 
спричинило зміни концентрації глутатіону в крові, 
який займає провідне місце у забезпеченні антиокси-
дантного захисту організм. Зокрема, у крові каченят 
другої дослідної групи, порівняно з контрольною, під-
вищився вміст загального глутатіону на 4,2%, третьої − 
на 9,9 (Р  0,05) та четвертої – на 8,3 %, який становив 
90,1 мг/100 мл. 95,1 та 93,7 мг/100 мл, відповідно. 
Підвищення вмісту загального глутатіону в крові 
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молодняку дослідних груп відбулося в основному за 
рахунок його відновленої форми, рівень якої в цих 
групах зріс відповідно на 4,6%, 11,7 (Р  0,05) та 
6,8%. Суттєвих відмінностей між контрольною, дру-
гою та третьою дослідними групами за рівнем окис-
неної форми глутатіону не виявлено. Середні показ-
ники цієї форми у групах коливалися в межах 12,9–
13,1 мг/100 мл. Виключення становили каченята чет-
вертої дослідної групи, в крові яких рівень окиснено-
го глутатіону збільшився на 17,0% і склав 
15,1 мг/100мл. 

Відомо, що свої захисні та відновлювальні власти-
вості глутатіон проявляє в усіх органах і системах, у 
тому числі й кровотворних, і вони напряму залежать 
від його концентрації. Напевне ще й цим можна пояс-
нити підвищення кількості формених елементів, вміс-
ту гемоглобіну, загального білка та імуноглобулінів у 
крові каченят дослідних груп. 

 
Висновки 

 
 Добавки в комбікорми різних доз Селену стиму-

люють гемоцитопоез, про що свідчить одночасна 
тенденція до підвищення, в межах фізіологічних ве-
личин у периферичній крові молодняку птиці кількос-
ті еритроцитів, лейкоцитів та вмісту гемоглобіну; 
активують механізми імунного захисту, що проявля-
ється у підвищенні рівня загального білка та концент-
рації імуноглобулінів у сироватці крові. Виявлені в 
крові зміни вмісту загального глутатіону та його від-
новленої форми засвідчують позитивний вплив Селе-
ну на неферментативну ланку антиоксидантної систе-
ми захисту організму птиці. 

Уведення Селену в комбікорми для каченят, що 
вирощуються на м’ясо, у дозі 0,4 мг/кг найбільш сут-
тєво позначилося на морфологічних і біохімічних 
показниках крові. Зокрема, сприяло поліпшенню біл-
кового обміну, посиленню окисно-відновних реакцій, 
підвищенню імунобіологічної реактивності організму, 
стимуляції біосинтезу глутатіону у печінці та підви-
щенню його експорту в кров і, як наслідок, позитивно 
вплинуло на продуктивність і життєздатність молод-
няку. 
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