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КОРЕКЦІЯ МОРФОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ КРОВІ У ІНДИКІВ ВІТАМІНОМ С 

Камбур М.Д., Лівощенко Є.М., Лівощенко Л.П., Задорожний І.В. 

В даній статті розглянуте питання зміни кількості еритроцитів, лейкоцитів, вмісту гемо-
глобіну і фагоцитарної активності псевдоеозинофілів у крові індиків під впливом вітаміну С. Засто-
совуючи вітамін С різними способами спостерігали максимальне підвищення досліджуваного показ-
ника на сьому добу досліджень. 

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Пріоритетним напрямком вирішення 
проблеми забезпечення населення України про-
дуктами харчування є розвиток м’ясного птахів-
ництва і його важливої галузі індиківництва [1, 2]. 

При інтенсивному вирощуванні індичат 
середньодобовий приріст живої маси складає 80-
100 г, кількість м’яса при забої молодняку, отри-
маного від однієї індички становить 350-400 кг. 
Подібно до молока індичатина забезпечує най-
вищій вихід білка на 1 га. В той час як виробницт-
во м’яса бройлерів та яєць тільки 137 кг, бекону – 
80 кг, яловичини – 35 кг [3]. 

Зв’язок проблеми з важливими науко-
вими і практичними завданнями. Досліджень 
корекції морфологічних показників у крові індиків 
обмаль [1, 2], особливо антиоксидантними пре-
паратами, такими як вітамін С, у крові птиці дано-
го виду практично відсутні. Враховуючи актуаль-
ність даного питання, нами проведені досліджен-
ня корекції морфологічних показників крові інди-
ків вітаміном С.  

Аналіз основних досліджень і публіка-
цій. В сучасний період багато дослідників приді-
ляють пильну увагу пошукам препаратів, що зни-
жують негативний вплив різноманітних факторів 
навколишнього середовища на організм птиці [4, 
5, 6]. З цією метою, нами проведені дослідження 
по вивченню впливу аскорбінової кислоти на 
природну резистентність індичат. 

Вітаміни приймають участь у великій кіль-
кості фізіологічно-біохімічних процесів, що проті-
кають у організмі [7, 8]. Антиоксидант – вітамін С 
приймає участь у клітинному диханню і розвитку 
клітин. Значна роль вітаміну С належить у каль-
цієвому і амінокислотному обміні. Даний вітамін 
приймає участь у ліпідному обміні, у регуляції 
процесів кровотворення та зсідання крові і акти-
вує величезну групу ферментів (амілазу, ліпазу, 
дипептидазу). Встановлена активуюча роль віта-
міну С на активність гормонів, окислювально-
відновльювальні реакції в організмі. Вони впли-
вають на білок утворюючу функцію печінки, спри-
яють підвищенню імунобіологічних процесів у ор-
ганізмі та утворення антитіл. Вітамін С також 
приймає участь у формуванні опірних тканин ор-
ганізму (синтез колагену та проколагену). 

Дослідженнями доведено, що вітамін С 
(аскорбінова кислота) є стабілізатором лізосома-
льних мембран фагоцитів. Він також підвищував 
їх активність [9]. Це сприяло посиленню як лей-
коцитарного, так і макрофагального фагоцитозу, 

сприяло більш швидкому знешкодженню чужорі-
дних організмів, синтезу антитіл і підвищенню 
природної резистентності організму [10, 11]. Ціка-
во, що при наявності значної інформації з механі-
змів дії аскорбінової кислоти на фізіолого-
біохімічні процеси у організмі, в останні роки до-
ведено наявність раніше не встановлених влас-
тивостей аскорбінової кислоти, зокрема аскорби-
гену. Останній розглядають, як аскорбінову кис-
лоту, що знаходиться у овочах, фруктах, траві у 
зв’язаному вигляді і звільняється під дією високої 
температури 12]. Даному препарату притаманна 
висока біологічна, у тому числі і імунологічна, ак-
тивність. При застосуванні даного препарату у 16 
разів підвищується здатність спленоцитів синте-
зувати Т-кілерів [12]. 

Постановка завдання. Склад крові є по-
казником фізіологічного стану організму. Морфо-
логічний і біохімічний склад крові змінюється в 
організмі залежно від віку тварин чи птиці, темпе-
ратури зовнішнього середовища, умов утримання 
та годівлі і свідчить про процеси, які відбуваються 
в організмі. Кров представляє собою лабільну 
систему, чим відображає окислювально-
відновлювальні процеси в організмі.  

Метою наших досліджень було вивчення 
впливу вітаміну С на морфологічні показники 
крові індиків. 

Матеріали і методи досліджень. З ме-
тою корекції морфологічних показників крові 
шляхом застосування вітаміну С сформували три 
групи дослідної птиці (10-, 20- та 30-добового ві-
ку) по тридцять голів на кожний відбір проб крові  

Кожну групу ділили на три підгрупи по 10 
голів птиці. Дослідна птиця перших підгруп отри-
мувала вітамін С з кормом з розрахунку 1 г/кг ко-
рму. Вітамін С птиці других підгруп застосовували 
з питною водою, із розрахунку 0,5 г/л. Треті під-
групи слугували контролем. Дослідні групи індиків 
(по 10 голів) у кожний віковий період формували 
за принципом аналогів враховуючи масу тіла та 
вік птиці. 

Гематологічні та морфологічні показники 
крові визначали за загально прийнятими методи-
ками (підрахунок кількості клітин у лічільній каме-
рі Горяєва). Гемоглобін крові визначали гемогло-
бін-цианідним методом (І.П. Кондрахін, 
І.В.Курилов, А.Г. Малахов, 1985). 

Результати власних досліджень. Ре-
зультати наших досліджень свідчать, що під 
впливом аскорбінової кислоти у крові індичат 
спостерігалося підвищення кількості еритроцитів. 
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У індичат І-ї групи на першу добу дослі-
джень суттєвої різниці між кількістю еритроцитів у 
крові індичат контрольної і дослідних підгруп не 
спостерігали. У індичат, які отримували вітамін С 
з водою, кількість еритроцитів становила 
2,48±0,07 Т/л, що в 1,05 рази вище, порівняно з 
контролем і в 1,02 рази – порівняно з кількістю 
еритроцитів у крові індичат, які отримувала віта-
мін С з кормом. При такій незначній різниці між 
контролем і дослідом ми не можемо стверджува-
ти про підвищення кількості еритроцитів від дії 
вітаміну через добу дослідження. На третю добу 
дослідження кількість еритроцитів у крові індичат 
контрольної підгрупи становила 2,21±0,05 Т/л, у 
той час як даний показник у птиці дослідних груп 
зріс до 2,53±0,12 Т/л і 2,67±0,05 Т/л, що у 1,14 і 
1,20 рази вище від контролю. Через 5 діб кіль-
кість еритроцитів у крові дослідних індичат під 
впливом вітаміну С продовжувала збільшуватися. 

У першій дослідній підгрупі вона становила 
2,74±0,10 Т/л, а у другій - 2,82±0,06 Т/л, що від-
повідно в 1,29 і в 1,32 рази вище від контролю. 
Після припинення дачі вітаміну С на сьому добу 
дослідження вміст еритроцитів у крові коливався 
від 2,77±0,09 до 2,86±0,06 Т/л, що було у 1,26–
1,30 рази вище від показника птиці контрольної 
групи. На 15-ту добу дослідження спостерігали 
незначне зниження вмісту еритроцитів у крові 
індичат дослідних груп. Показники підгруп, де ві-
тамін С давали з водою, і в тій групі, де його да-
вали з кормом, суттєво не відрізнялися і станови-
ли відповідно 2,66±0,07 і 2,75±0,08 Т/л, що в 1,19 
і 1,23 рази вище, від контрольної групи (Р<0,001) 
(рис. 1). 

Подібні зміни вмісту еритроцитів у крові 
індичат під впливом вітаміну С спостерігали і в 
індичат ІІ-ї і ІІІ-ї групи.  
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ІІІ-я група (30-добові індичата) 
Рис. 1. Кількість еритроцитів у крові індиків при застосуванні вітаміну С 
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ІІІ-я група (30-добові індичата) 
Рис. 2. Вміст гемоглобіну у крові індиків при застосуванні вітаміну С. 

На першу добу дослідження суттєвих кі-
лькісних змін еритроцитів крові не спостерігали. 
На третю добу під впливом вітаміну С кількість 
еритроцитів у крові індичат першої і другої під-
груп ІІ-ї групи збільшувалася відповідно в 1,12 
рази і в 1,14 рази (Р<0,01). На п’яту добу дослі-
дження в індичат дослідних підгруп кількість ери-
троцитів підвищувалася порівняно з даними кон-
тролю відповідно в 1,24 і 1,27 рази (Р<0,001). На 
сьому і 15-ту добу кількість еритроцитів у крові 
індичат зберігалася на рівні від 2,70±0,06 Т/л до 
2,78±0,06 Т/л, що в 1,18–1,26 рази вище 
(Р<0,001) від контролю. 

У ІІІ-й групі індичат третьої підгрупи кіль-
кість еритроцитів у крові зростала з 2,23±0,06 Т/л 
до 2,32±0,04 Т/л. За 15 діб дослідження показник 
зріс у 1,04 рази. На третю добу дослідження (2-а 
підгрупа птиці, де вітамін С застосовували з во-
дою) показник становив 2,61±0,09 Т/л, що в 1,17 
рази вище, порівняно з контролем, і у 1,02 рази – 
порівняно із групою індичат які отримували віта-
мін С з кормом. На п’яту добу досліджень (перша 
підгрупа) кількість еритроцитів у крові індичат 
становила 2,84±0,12 Т/л, що у 1,26 рази вище, 
ніж кількість еритроцитів у крові індичат третьої 
підгрупи, але у 1,04 рази нижче ніж у індичат які 
отримували вітамін С з водою. Після застосуван-
ня вітаміну С з їжею чи водою у індичат дослід-
них підгруп кількість еритроцитів коливалася у 
межах від 2,76±0,05 Т/л до 2,88±0,08 Т/л. При 
порівнянні із контролем відповідного віку кількість 
еритроцитів у крові індичат дослідних підгруп за-
лишалася у 1,19–1,27 рази вище (Р<0,001). Не-
обхідно відмітити, що більш високі показники по-
рівняно як з контрольними, так і з дослідними 
групами, залишалися у другій підгрупі де вітамін 
С застосовували з водою. 

Вітамін С як донатор та акцептор протонів 
водню, як речовина, яка бере участь у окисно-
відновних реакціях у організмі індичат, викликав 
підвищення вмісту гемоглобіну у крові. 

Впродовж першої доби дослідження при 
застосуванні вітаміну С з водою та із кормом 
вміст гемоглобіну у крові індичат у всіх 3-х вікових 
групах суттєво не змінювався (рис. 2). На третю 
добу дослідження у індичат І-ї групи під впливом 
аскорбінової кислоти вміст гемоглобіну у крові 
поступово зростав.  

Однак, підвищення було суттєвішим у тій 
дослідній підгрупі, де вітамін С надходив до тра-
вної системи птиці у розчиненому вигляді, тобто з 
водою. У індичат цієї дослідної підгрупи вміст ге-
моглобіну у крові зріс у 1,2 рази порівняно з конт-
ролем і в 1,07 рази порівняно з дослідною підгру-
пою птиці, яка отримувала аскорбінову кислоту з 
кормом. На п’яту, сьому і 15-ту добу дослідження 
вміст гемоглобіну в індичат обох дослідних під-
груп зростав порівняно із контролем більш син-
хронно (відповідно в 1,37, 1,50 і в 1,30 рази).  

У індичат ІІ-ї групи динаміка вмісту гемо-
глобіну у крові була наступною. Вже на третю 
добу застосування вітаміну С з водою даний по-
казник підвищувався порівняно з контролем у 
1,22 рази. Упродовж наступних двох діб у дослід-
них індичат 20-добового віку вміст гемоглобіну у 
крові продовжував підвищуватися до 104,63±2,31 
і 106,81±2,09 г/л, що відповідно в 1,40 і 1,43 рази 
вище від контролю. Максимальне підвищення 
показника ми спостерігали на сьому добу дослі-
дження, коли вміст гемоглобіну у крові дослідних 
підгруп перевищував контроль у 1,48 рази. На 15-
ту добу досліджень (через 10 діб після припинен-
ня застосування вітаміну С) вміст гемоглобіну 
починав знижуватися, але залишався вищим, ніж 
у контролі в 1,27 рази. 

У індичат ІІІ-ї групи спостерігали зміни 
вмісту гемоглобіну у крові подібні до тих, що були 
у птиці попередніх вікових груп. Максимальне 
підвищення показника спостерігали в індичат 
обох дослідних підгруп на сьому добу дослі-
джень, коли вміст гемоглобіну у крові птиці зрос-
тав до 117,04±1,85 і 117,33±1,91 г/л, що вище в 



 

Вісник Сумського національного аграрного університету 
Серія «Ветеринарна медицина», випуск 1, 2011 

10

1,55 рази порівняно з контрольною підгрупою 
(Р<0,001). 

Іншим складовим клітинної маси крові є 
лейкоцити. За кількістю лейкоцитів у 10-добових 
індичат контрольної підгрупи їх нараховували 

18,61±0,19 Г/л. В цілому, у індичат І-ї групи, кіль-
кість лейкоцитів зростала в 1,16 рази (Р<0,05) у 
першій дослідній підгрупі і в 1,19 рази (Р<0,05) у 
другій підгрупі (табл. 1). 

Таблиця 1. 
Кількість лейкоцитів у крові індиків при застосуванні вітаміну С (Г/л, n =10, М±m) 

Дні дослідження Групи – 
Вік 

Під-
групи 

1 3 5 7 15 

1 17,93±0,24 17,66±0,28 16,83±0,22 17,22±0,26 20,07±0,26 
2 18,03±028 17,87±0,22 16,72±0,17 17,17±0,24 19,93±0,29 

І – 
10 діб 

3 18,61±0,19 18,12±0,24 17,22±0,21 18,08±0,17 21,37±0,13 
1 20,24±0,28 20,36±0,22 20,17±0,24 20,03±0,18 21,78±0,21 
2 20,19±0,23 20,03±0,14 19,74±0,21 19,84±0,13 21,61±0,16 

ІІ -  
20 діб 

3 20,21±0,14 21,07±0,15 21,34±0,18 21,51±0,21 23,19±0,17 
1 22,71±0,24 22,58±0,23 22,32±0,16 21,97±0,42 22,13±0,27 
2 22,66±0,18 22,34±0,11 22,15±0,14 21,51±0,39 21,76±0,23 

ІІІ -  
30 діб 

3 22,69±0,19 22,72±0,17 23,76±0,22 23,79±0,18 25,86±0,19 
У індичат ІІ-ї групи контрольної підгрупи 

вміст лейкоцитів у крові індичат коливався від 
20,21±0,14 Г/л до 23,19±0,17 Г/л. Такі зміни ми 
пов’язуємо з формуванням центральних лімфої-
дних органів імунної системи – тимусу і бурси. У 
індичат 20-добового віку дослідних підгруп показ-
ник залишався більш стабільним відносно конт-
рольної групи і коливався у межах від 19,74±0,21 
Г/л до 21,78±0,21 Г/л. Подібну стабільність ми 
пов’язуємо з тим, що вітамін С, як відомо, відіграє 
важливу роль у розвитку і підтриманні функціо-
нального стану лімфоїдної тканини. 

У індичат ІІІ-ї групи контрольної підгрупи 
кількість лейкоцитів у крові була більш стабільна 
порівняно із птицею інших дослідних груп. У 
останніх спостерігалось незначне зниження кіль-
кості лейкоцитів у крові до 21,51±0,39 Г/л, що у 
1,11 рази нижче від контролю (сьома доба дослі-
джень). 

Щодо дії вітаміну С на активність лімфої-
дних тканин існують різні погляди. Ряд дослідни-
ків вважають, що вітамін С не впливає на функці-
онування лімфоідних тканин. Наші ж дані співпа-
дають з даними тих дослідників, які вважають, що 
вітамін С відіграє важливу роль у фагоцитарній 

активності лейкоцитів, зокрема підвищує фагоци-
тарну активність нейтрофілів. 

На першу добу дослідження у І-ї групи ін-
дичат ми не встановили різниці між фагоцитар-
ною активністю псевдоеозинофілів (ФАПЕ) у кро-
ві контрольної і дослідної птиці. ФАПЕ знаходи-
лася у межах від 34,2±1,03 % до 34,5±1,19 %. 
Однак вже на третю добу дослідження в крові 
індичат, яким вітамін С давали з водою спостері-
гали підвищення ФАПЕ у 1,13 рази (рис.3). У пти-
ці другої підгрупи (отримувала аскорбінову кис-
лоту з кормом) показник виявився вище, ніж у 
контролі в 1,12 рази. Треба відмітити, що при 
введенні вітаміну С з водою, підвищення ФАПЕ 
відбувалося швидше, ніж при застосуванні його з 
кормом. На п’яту добу дослідження встановлено 
підвищення ФАПЕ у індичат дослідних підгруп 
відносно контролю в 1,16–1,23 рази. Максималь-
ного значення даний показник сягав на сьому до-
бу дослідження, коли він був вище за такий у 
птиці контрольної підгрупи у 1,23–1,26 рази. Піс-
ля припинення дачі вітаміну С (15 доба дослі-
дження) показник поступово знижувався, але по-
рівняно із контролем він залишився вищим у 1,22 
рази. 
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Рис. 3. Фагоцитарна активність псевдоеозинофілів у крові індиків при застосуванні вітаміну С 

Подібні зміни ФАПЕ спостерігали також у 
індичат інших вікових груп. ФАПЕ в індичат ІІ-ї 
групи дослідних підгруп з першої по сьому добу 
вивчення зростала. У групі індичат, які отримува-
ли вітамін С з кормом даний показник зріс від 
36,2±1,32 % до 47,8±1,65 % і був у 1,25 рази 
(Р<0,01) вищим від контролю. В індичат, які 
отримували вітамін С з водою, ФАПЕ вірогідно 
підвищувався з п’ятої до сьомої доби досліджень 
і коливався від 44,9±1,63 % до 48,9±1,59 %, що у 
1,22–1,28 рази (Р<0,01) вище, ніж у контролі. До 
15-ої доби досліджень (у першій підгрупі) спосте-
рігали незначне зниження ФАПЕ, однак вона за-
лишилася вищою від контролю в 1,11 і 1,14 рази 
(Р<0,05) – у птиці другої підгрупи (рис. 3.26).  

Зростання ФАПЕ під впливом вітаміну С 
спостерігали і в крові індичат ІІІ-ї групи. З п’ятої 
доби, встановлено підвищення показника до 
49,2±1,43 % і 50,4±1,27 % у індичат дослідних 
підгруп. Однак, вірогідна різниця з контролем 
зберігалася лише у другій підгрупі в 1,15 рази 
(Р<0,05).  

На сьому добу дослідження показник у ін-
дичат дослідних підгруп досягав максимального 
рівня і становив відповідно 54,7±1,53 % і 
55,8±1,42 %, що в 1,22–1,25 рази вище контролю 

(Р<0,01). Зниження ФАПЕ відносно контролю у 
1,15–1,17 рази (Р<0,05) спостерігали на 15-ту до-
бу дослідження. 

При вивченні дії вітаміну С на показники 
неспецифічної резистентності організму індичат 
нами встановлено, що його додавання як до во-
ди, так і до корму стимулює ФАПЕ у крові. Отри-
мані дані свідчать про те, що аскорбінова кислота 
відіграє важливу роль у функціонуванні фагоци-
тарних клітин і бере участь в регуляції функцій 
лімфоїдних тканин. Можливо це відбувається то-
му, що аскорбінова кислота є компонентом лей-
коцитів, сприяє тканинному диханню, знижує сту-
пінь гліколізу в організмі птиці. 

В перспективі проведення досліджень з 
даної проблеми дасть можливість корекції мор-
фологічних показників крові у індиків вітаміном С 
з метою підтримання життєздатності та збереже-
ності поголів’я індиків. 

Висновки: 1. Кількість еритроцитів у крові 
індиків під дією вітаміну С зростала на п’яту добу 
(у 1,29 і 1,32 рази, Р<0,001) і залишалася вірогід-
но вище на 15-ту добу досліджень, порівняно з 
контролем. 

2. Застосування вітаміну С позитивно 
впливало на морфологічний склад крові та під-
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вищувало активність факторів неспецифічної ре-
зистентності в організмі індиків. Найбільш ефек-
тивна дія вітаміну С у птиці спостерігалася при 
його випоюванні з водою. 

3. Кількість еритроцитів у крові індиків 
зростала на третю добу досліджень порівняно з 
контролем і на п’яту добу даний показник виявив-
ся в 1,27–1,30 рази (Р<0,001) вищим, ніж у конт-
ролі. До 15-тої доби досліджень кількість еритро-
цитів у крові індиків дослідних підгруп залишила-
ся в 1,20–1,23 рази (Р<0,001) вище, ніж у контро-
лі. 

4. Динаміка вмісту гемоглобіну у крові ін-
диків повторювала зміни кількості еритроцитів. 
Вміст гемоглобіну у крові дослідних індиків зрос-
тав на третю добу досліджень (у 1,21–1,37 рази, 
Р<0,01) і залишався в 1,23–1,30 рази, (Р<0,001) 
вищим, ніж у контролі (на 15-ту добу).  

5. Фагоцитарна активність псевдоеозино-
філів під дією вітаміну С зростала на п’яту добу 
(в 1,15–1,23 рази Р<0,05, Р<0,01) і порівняно з 
контролем, залишалася вище на 15-ту добу до-
сліджень (у 1,14–1,22 рази, Р<0,05). 
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ГІСТОЛОГІЯ СТРАВОХОДУ ТА ВОЛА НАЗЕМНИХ ПТАХІВ 

Горальський Л.П., Бурлака В.А., Гацківський В. В., Бабіч Л.Ф. 

У роботі висвітлено особливості гістологічної будови та морфометричні  показники стра-
воходу і вола у статевозрілих індичок, курей, перепілок. З’ясовано, що гістологічна будова вола да-
них птахів подібна до гістоструктури стравоходу, проте певні відмінності спостерігаються в до-
рсальній і вентральній стінці органу. Встановлено, що товщина слизової оболонки стравоходу у 
всіх дослідних птахів найбільша в краніальній частині органу, м’язова оболонка сильніше розвинута 
в каудальній частині органу. 

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Знання морфологічних особливостей 
будови й фізіологічних закономірностей процесів 
травлення, створюють основу раціонального й 
ефективного використання кормів, профілактики 
й лікування шлунково-кишкових захворювань у 
птахів.  

У зв'язку із цим, метою наших дослі-
джень було вивчення гістоморфологічних, гісто-
хімічних і біомеханічних особливостей травної 
системи птахів і механізмів їхньої регуляції [3]. 
Апарату травлення свійської птиці присвячено 
чимало праць [4,5,6, ]. 

Проте, на сьогоднішній день залишаються 
певні неточності та узагальнення, які потребують 
деталізації. Саме тому, нами було проведено гі-
стоморфологічні дослідження стравоходу та вола 
наземних птахів (перепілки, кури, індички). 

Матеріал і методи дослідження. Роботу 
виконували на кафедрі анатомії і гістології факу-
льтету ветеринарної медицини Житомирського 
національного агроекологічного університету. 
Матеріалом для дослідження послужив стравохід 
та воло статевозрілих клінічно здорових курей 
породи адлерської срібної, індичок бронзової та 
перепілок японської порід.   


