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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ АКТИВНІСТЮ ФЕРМЕНТІВ ОРГАНІВ 
ТРАВЛЕННЯ ПЕРЕПЕЛІВ ТА ЇХ М’ЯСНОЮ ПРОДУКТИВНІСТЮ ЗА 

ВПЛИВУ КОМПЛЕКСУ АМІНОКИСЛОТ 
 

Ніщеменко М.П., Порошинська О. А., Саморай М. М., Стовбецька Л. С. 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
Резюме. В статті показано, що добавка до раціону перепелів лізину, метіоніну і тре-

оніну сприяє зростанню ферментативної активності хімуса, слизової оболонки дванадця-
типалої кишки та підшлункової залози, внаслідок чого покращується перетравність пожив-
них речовин корму та м’ясна продуктивність птиці.  

Ключові слова: перепели, лізин, метіонін, треонін, травні ферменти, протеази, амі-
лаза, ліпаза. 

 
Summary. The article shows that the dietary supplement quail lysine, methionine and threo-

nine contributes to an increase of the enzymatic activity of the chyme, mucosal 12 duodenum and 
pancreas, resulting improved digestibility of feed nutrients that meat productivity bird. 

Key wods: quails, lysine, methionine, threonine, enzymes of digestion, proteinase, amylase, 
lipase. 

 
Вступ. При розробці перспективних технологій у птахівництві, метою 

яких є виробництво м’яса, одним із важливих показників є ріст і розвиток птиці. 
Для цього необхідно враховувати комплекс факторів: вид та вік птиці, рівень 
обмінних процесів, м’ясний напрям продуктивності, використання кормових 
добавок, вітамінів, макро- і мікроелементів та інших препаратів. 

Перетворення складових корму в більш прості хімічні сполуки, які здатні 
засвоюватися клітинами організму відбувається в основному за рахунок ферме-
нтів травних соків, що виділяються слизовою оболонкою кишечнику та підш-
лунковою залозою. Відомо, що секреція та активність ферментів органів трав-
лення у птиці залежить від кількості та якості протеїну корму [3, 4, 8]. В експе-
риментах на курах відмічено [1], що використання для їх годівлі амінокислот 
сприяє росту висоти та ширини кишкових ворсинок, що збільшує абсорбуючу 
площу та краще перетравлення поживних речовин корму. Також в дослідженнях 
на перепелах [9] встановлено, що додавання до раціону 1,3 % лізину позитивно 
впливає на морфометричні показники тонкого відділу кишечнику. Тому метою 
досліджень було вивчення функціонального стану дванадцятипалої кишки та 
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підшлункової залози за впливу комплексу амінокислот та їх вплив на ріст і роз-
виток перепелів.  

Матеріали та методи. Експерименти проводили у віваріумі Білоцерківсь-
кого НАУ на перепелах породи Фараон у період їх вирощування. Для дослі-
джень використовували перепілок віком 55 діб, з яких були сформовані 2 групи 
– контрольна та дослідна. Птиці обох груп згодовували стандартний комбікорм, 
а дослідним – додавали комплекс амінокислоти в дозах: L-лізин – 0,3 % , DL-
метіонін – 0,2, L-треонін – 0,2 %. 

Досліджували функціональний стан тканини підшлункової залози та сли-
зової оболонки дванадцятипалої кишки, а також склад хімусу. Визначення акти-
вності протеїназ здійснювали за методом Кунітца [7], амілолітичну – Каравея 
[2] та ліполітичну – методом, описаним Л. Петровою та Г. Казацькою [5]. 

Результати досліджень. Результати проведених досліджень з вивчення 
впливу комплексу амінокислот на ферментативну активність органів травлення 
перепелів представлені у табл. 1. 

 
Таблиця 1. Активність ферментів органів травлення перепелів, М±m, 

n = 6, вік 55 діб 

Ферментативна 
активність Група Підшлункова 

залоза 
Дуоденальний 

вміст 

Слизова обо-
лонка 12-

палої кишки 

Протеолітична, 
ммоль/с×г 

контрольна 53,2±1,64 31,4±1,06 12,8±0,52 

дослідна 63,0±2,04** 39,0±1,12** 15,32±0,74* 

Амілолітична, 
г/с×л 

контрольна 4,01±0,08 1,18±0,07 0,95±0,17 

дослідна 4,75±0,14** 1,63±0,16* 1,04±0,15 

Ліполітична, 
мкмоль/ г×год 

контрольна 54,2±2,01 42,1±1,14 21,6±2,04 

дослідна 61,7±2,3** 48,1±1,65* 24,1±1,79 
Примітка. * – Р <0,05; ** – р<0,01 порівняно з птицею контрольної групи. 
 
Отримані результати свідчать, що протеолітична активність ферментів у 

тканині підшлункової залози перепелів дослідної групи була на 18,4 % (р<0,01) 
вища, ніж у птиці контрольної. Також встановили у перепелів дослідної групи 
вірогідне зростання активності протеаз дуоденального вмісту на 24,2 % (р<0,01) 
та слизової оболонки дванадцятипалої кишки до 15,32±0,74 ммоль/с×г, що на 
19,7 % (р<0,05) вище, ніж у контролі (12,8±0,52 ммоль/ с×г).  

При дослідженні амілолітичної активності органів травлення відмічено, 
що у перепелів, до раціону яких додавали лізин, метіонін та треонін, вона була 
вищою. Зокрема, вірогідне зростання активності амілази відмічалося у підш-
лунковій залозі на 18,4 % (р<0,01) та в дуоденальному вмістимому на 13,0 % 
(р<0,05). Як показано в табл. 1, згодовування комплексу амінокислот не мало 
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значного впливу на активність амілолітичних ферментів слизової оболонки 
дванадцятипалої кишки перепелів.  

Активність ліполітичних ферментів підшлункової залози перепелів дослі-
дної групи була вірогідно вищою, порівняно з у контролем на 12,1 % (р<0,01), а 
в дуоденальному вмісті на – 13,0 % (р<0,05). Щодо активності ліпаз слизової 
оболонки дванадцятипалої кишки, то нами встановлена тенденція до зростання, 
при цьому в птиці дослідної групи становила 24,1±1,79 мкмоль/г×год., порівня-
но з контрольною групою – 21,6±2,04 мкмоль/г×год. 

Аналізуючи дані рис. 1, необхідно відзначити, що у птиці дослідної групи 
перетравність поживних речовин раціону покращилась в порівнянні з перепе-
лами контрольної групи. Так, коефіцієнт перетравності органічної речовини зріс 
на 5,9 % (р<0,05) та протеїну на 5,2 % (р<0,05). Щодо перетравності жиру, кліт-
ковини та БЕР, то спостерігалася лише тенденція до підвищення у дослідній 
групі. Поліпшення перетравності органічної речовини, протеїну та жиру, що 
входили до складу раціону перепелів, ми пов‘язуємо, передусім, зі збільшенням 
активності протеолітичних та ліполітичних ферментів органів травлення пере-
пелів, які отримували комплекс амінокислот. 

 

* *
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Примітка: * – Р <0,05 порівняно з птицею контрольної групи 

 
Рис. 1. Коефіцієнти перетравності поживних речовин корму. 

 
Основною метою при вирощуванні перепелів м'ясного напряму продукти-

вності є підвищення середньодобових приростів маси тіла перепелів та покра-
щення якості м'ясної продукції, отриманої від них. Результати проведених дос-
ліджень із застосування лізину, метіоніну та треоніну показали позитивний 
вплив на ці показники. 

За даними, які представлені в табл. 2 видно, що маса тіла перепелів після 
застосування комплексу амінокислот в дозах L-лізин 0,2 %, DL-метіонін 0,3 %, 
L-треонін 0,2 % збільшилась на 10,3 % (р<0,001) у самок та на 5,6 % (р<0,05) у 
самців.  
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Таблиця 2. Показники приросту маси тіла перепелів, М±m, n=15 

Групи Стать 

Середня 
маса на 
початок 

досліду, г 

Середня маса 
на кінець  
досліду, г 

Приріст маси 
тіла за період 

досліду, г 

Середньо-
добовий 

приріст, г 

контрольна самки 39,18±0,22 263,5±4,1 224,3 4,48 
самці 39,18±0,22 191,8±3,4 152,6 3,04 

дослідна самки 39,45±0,24 290,7±4,7*** 251,2 5,02 
самці 39,45±0,24 202,4±3,7* 162,9 3,26 

Примітка. * – Р <0,05; *** – Р <0,001 порівняно з птицею контрольної групи. 
 
Встановлено, що в перепелів дослідної групи приріст маси тіла за період 

досліду в самок становив 251,2 г або був більшим на 12,0 %, ніж у перепелів 
контрольної групи, а в самців становив 202,4 г або був більшим на 6,7 %. 

На нашу думку в основі підвищення приростів маси тіла у перепелів ле-
жить цілий комплекс фізіологічних та біохімічних змін в організмі, які виника-
ють за впливу комплексу амінокислот. Зокрема, покращились процеси травлен-
ня у перепелів, при цьому поліпшилось засвоєння амінокислот організмом та їх 
використання в якості будівельного матеріалу, зокрема для синтезу білків 
м’язової тканини. 

Висновки: 1. Результати проведеного дослідження виявили позитивний 
вплив лізину, метіоніну і треоніну на активність ферментів органів травлення 
перепелів та перетравність поживних речовин корму. 

2. Краще засвоєння організмом птиці поживних речовин буде сприяти їх 
активному використанню для нормального перебігу фізіологічних процесів і за-
безпечення максимальної м’ясної продуктивності перепелів.  
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ВПЛИВ КОМПЛЕКСУ АМІНОКИСЛОТ ТА ВІТАМІНУ Е НА 
ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА МОРФОЛОГІЧНИЙ СКЛАД ЯЄЦЬ 

ПЕРЕПІЛОК ЯПОНСЬКОЇ ПОРОДИ 
 

Ніщеменко М.П., Стовбецька Л.С., Порошинська О.А. 
Білоцерківський НАУ, м. Біла Церква, nat.nick@mail.ru 

 
Резюме. У статті приведені дані яєчної продуктивності перепілок японської породи 

за впливу різних рівнів комплексу амінокислот та вітаміну Е. Встановлено, що додавання до 
раціону метіоніну, лізину, треоніну та вітаміну Е, позитивно впливає на яєчну продуктив-
ність перепілок японської породи. 

Ключові слова: перепілки, несучість, лізин, метіонін, треонін, вітамін Е. 
 
Summary. The article reflects the indicators of the productivity of the Japanese quail breed 

because of the influence of different levels of the complex of amino acids and the addition of vitamin 
E. It is established, that the addition to dietary methionine, lysine, threonine and vitamin E, a posi-
tive impact on egg productivity quail Japanese breed. 

Key words: quail, egg laying, lysine, methionine, threonine, vitamin Е. 
 
Вступ. Високу продуктивність сільськогосподарської птиці можливо до-

сягнути лише завдяки  дотриманню науково-обгрунтованого  протеїнового і 
амінокислотного її живлення. Збалансована годівля сільськогосподарської птиці 
сприяє кращому засвоєнню поживних речовин та  енергії на всіх стадіях росту 
та розвитку птиці, а також забезпечує її високу продуктивність [1].  

Амінокислоти у живому організмі не можуть накопичуватися, але в про-
цесі метаболізму вони постійно виділяються з нього. Тому дуже важливо забез-
печувати тварин протеїном  з таким амінокислотним складом, який  повністю 
відповідає або максимально наближається до їх потреб даного організму. Дося-
гнення галузі птахівництва у підвищенні ефективності використання кормового 
протеїну стали можливими лише завдяки постійному вивченню потреб птиці та 
балансуванню раціонів за біологічно активними речовинами, у тому числі і за 
амінокислотним складом [2]. Відомо, що як нестача так і надлишок незамінних 
амінокислот може призвести до порушення амінокислотного балансу і, як на-
слідок, викликати перевитрати корму та зниження продуктивності [3,4,5]. При 


