
Постановка проблеми. Використання жи-

рів як джерела енергії і незамінних жирних 

кислот має важливе значення у годівлі сільсь-

когосподарської птиці. Нестача їх призводить 

до затримки росту, до зниження продуктивно-

сті та погіршення якості продукції.  

Сучасна технологія тваринництва підвищує 

ризик виникнення у тварин метаболічних роз-

ладів. Найбільшого навантаження зазнає печі-

нка, яка приймає пряму чи опосередковану 

участь у всіх видах обміну, а функціональні 

зміни гепатоцитів призводять до виникнення 

порушень як у системах органів, так і організ-

мі в цілому [7, 8]. 

Аналіз вітчизняних і зарубіжних наукових 

публікацій свідчить про те, що в усьому світі 

ведеться пошук нових високоенергетичних 

кормових добавок, які могли би бути джере-

лом енергії за рахунок використання жирів ро-

слинного походження. Особлива увага приді-

ляється більш дешевим видам кормової сиро-

вини із нетрадиційних джерел надходження 

жирів рослинного походження, в першу чергу 

це стосується використання пальмового жиру 

[2, 4]. 

Вітчизняні та зарубіжні науковці повідом-

ляють, що данні про морфологію печінки ку-

рей-несучок маловивчені та носять фрагмента-

рний характер. Недостатньо вивчений морфо-

генез печінки у птиці в найбільш критичні ета-

пи  та фази постнатального онтогенезу.  
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Визначена ефективність використання вітамінно-амінокислотно-мінерально-жирового 

комплексу (ВАМЖК) у складі комбікорму та його вплив на гістологічну будову тканин печінки 

курей-несучок.  

Встановлено, що згодовування кормової добавки з введенням пальмового жиру  у складі 

комбікорму піддослідної птиці не викликало негативного впливу на гістологічні показники 

печінки курей-несучок у II дослідній групі, тоді як в III та IV дослідних групах відмічаються 

деструктивні зміни з дискомплексацією паренхіми печінки 
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Метою наших досліджень було дослідити 

гістологічну будову печінки курей-несучок за 

згодовування у складі комбікорму вітамінно-

амінокислотно-мінерально-жирового комплек-

су із введенням до його складу пальмового 

жиру.  

Матеріал і методи дослідження. Для дося-

гнення поставленої мети проведено науково-

господарський експеримент в умовах приват-

ної виробничої фірми “Агроцентр” Дніпропет-

ровської області. Відбір курей-несучок для на-

укового досліду провели згідно методики [3, 

5]. Для експерименту відібрали чотири групи 

курей-несучок  кросу “NOVOgen brawn”, по 50 

голів у кожній, які сформували за принципом 

аналогів, враховуючи вік, живу масу та проду-

ктивність.  

Схема проведення наукового експерименту 

наведена у таблиці 1.  

Гістологічні зрізи печінки курей-несучок 

виготовляли згідно загальноприйнятих мето-

дик у лабораторії гістології, імуноцитохімії і 

патоморфології НДЦ біобезпеки і екологічно-

го контролю ресурсів АПК Дніпропетровсько-

го державного аграрно-економічного універси-

тету [1]. Зразки печінки для досліджень відби-

рали з однієї ділянки правої частки органу і 

фіксували в 10% водному розчині формаліну. 

Загальну структуру печінки вивчали на препа-

ратах, забарвлених гематоксиліном і еозином, 

з використанням мікроскопу LeicaD-
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M1000х200. Для фотографування гістопрепа-

ратів використовували цифровий фотоапарат 

Olympus C-460 ZOOM [1].  

Результати дослідження. Піддослідним 

курям-несучкам згодовували повнораціонні 

комбікорми, збалансовані за всіма поживними 

речовинами згідно з рекомендованими норма-

ми для кросу NOVOgen brown. Склад комбіко-

рму, що використовувався для годівлі курей-

несучок, наведено у таблиці 2.  

Аналіз хімічного складу та поживності ком-

бікормів, які згодовували курям-несучкам з 

різним відсотком ВАМЖК, свідчить про те, 

що вони повністю забезпечували курей-

несучок енергією, поживними та біологічно 

активними речовинами згідно з нормами годі-

влі.  

У складі комбікорму для курей-несучок ко-

нтрольної та II, III і IV дослідних груп набір та 

кількість інгредієнтів були однаковими, тільки 
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Таблиця 1. Схема науково-господарського експерименту  

Група 

Кількість 
голів у  
групі 

Умови проведення досліду 

Підготовчий  
період (5 діб) 

Основний період (120 діб) 

I – контроль-

на 
50 ПК Повнораціонний комбікорм (ПК) 

II – дослідна 50 ПК 
ПК +  2 % В А М Ж К  замість аналогіч-

ної кількості соєвої макухи (2 %) 

III – дослідна 50 ПК 
ПК +  3 % В А М Ж К  замість аналогіч-

ної кількості соєвої макухи (3 %) 

IV – дослідна 50 ПК 
ПК +  4 % В А М Ж К  замість аналогіч-

ної кількості соєвої макухи (4 %) 

 

Показник 

Група 

контрольна дослідна 

I II III IV 

Кукурудза 54 54 54 54 

Соєва макуха 8 6 5 4 

Макуха соняшникова 22 22 22 22 

Борошно м’ясо-кісткове 5 5 5 5 

Кухонна сіль 0,3 0,3 0,3 0,3 

Премікс  “Міовіт” 1,2 1,2 1,2 1,2 

Лізин 0,1 - - - 

Метіонін 0,1 - - - 

Монокальційфосфат 0,5 - - - 

Ракушняк 8,79 9,49 9,49 9,49 

Санзим 0,01 0,01 0,01 0,01 

В і т а м і н н о - а м і н о к и с л о т н о -

мінерально-жировий комплекс 

(ВАМЖК) 

- 2 3 4 

Всього: 100 100 100 100 

 
Таблиця 2. Рецепти комбікорму  для курей-несучок, %  
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змінювалася кількість соєвої макухи. У струк-

турі кормосуміші переважали зернові корми, а 

саме зерно кукурудзи – 54 % та соняшникова 

макуха – 22 %. 

Хімічний склад комбікормів, які використо-

вували для годівлі курей-несучок контрольної 

та дослідних груп, був близьким і різнився за 

поживністю незначно. 

При цьому слід зазначити, що додавання 2 

%, 3 % та 4 % ВАМЖК замість соєвої макухи 

суттєво позначилося на загальній калорійності 

комбікорму курей-несучок дослідних груп. 

Слід відзначити, що птиця II, III і IV  дослід-

них груп переважала контрольну групу за цим 

показником на 2,5 %, 3,4 %, та 5,1 %. 

Необхідно відмітити, що обмінна енергія 

раціону впливає на важливі фізіологічні проце-

си в організмі птиці. Тому, слід дотримуватись 

оптимального енерго-протеїнового відношення 

у раціоні, оскільки підвищення його до 190 

призводить до ожиріння і дистрофії печінки, а 

також  зменшення продуктивності в цілому. 

Енерго-протеїнове відношення у контроль-

ній групі становило 150, тоді як у II, III і IV 

дослідних групах відповідно 156, 158, 161, що 

більше на 4 %, 5,3 % і 7,3 % порівняно до ана-

логів контрольної групи. 

У той же час введення до основного раціону 

ВАМЖК призвело до незначного зменшення 

сирого протеїну у раціонах курей дослідних 

груп. Вміст протеїну у контролі становив 

18,63 % у II, III, IV дослідних групах – 18,47 

%, 18,40 і 18,32 %. Таке не суттєве зниження 

протеїну в дослідних групах пояснюється мен-

шим вмістом сирого протеїну безпосередньо у 

кормовій добавці.  

Введення до комбікорму дослідних груп 

кормової добавки – ВАМЖК у кількості 2 %, 3 

%, 4 % призвело до підвищення рівня сирого 

жиру. Так, у контрольній групі цей показник 

становив 5,0 г,  тоді як у  дослідних – 5,8-6,5 г. 

Важливе значення у годівлі курей-несучок 

має мінеральне живлення, особливо наявність 

у раціоні кальцію та фосфору і їх співвідно-

шення. Включення ВАМЖК до раціону курей-

несучок II, III, IV дослідних груп сприяло під-

вищенню вмісту кальцію відповідно на 7,0 %, 

12,9 % і 14,0 % відповідно. За вмістом фосфо-

ру, комбікорм птиці контрольної та дослідних 

груп істотно не відрізняється між собою. 

Протеїнова повноцінність годівлі птиці до-

сягається не тільки завдяки сирому протеїну, а 

насамперед наявності у раціоні набору необ-

хідної кількості незамінних амінокислот. За-

вдяки введенню вітамінно-амінокислотно-

мінерально-жирового комплексу кормосуміш 

дослідних груп вдалося збалансувати за крити-

чними амінокислотами. Вміст лізину, метіоні-

ну+цистин, триптофану, треоніну був у межах 

норми.  

Рис. 1. Гістологічний зріз печінки курки-несучки 
контрольної групи. Гематоксилін та еозин. ×200. LeicaDM1000.  
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Печінка є однією з найважливіших залоз, 

що забезпечує повноцінне існування і функціо-

нування всього організму в цілому, тому ви-

вчення гістологічної будови за впливу різних 

кормових добавок, дає можливість визначити 

структурно-функціональний стан органу. 

У науково-господарському досліді вивчали 

ефективність використання вітамінно-

амінокислотно-мінерально-жирового комплек-

су в комбікормі курей-несучок у кількості 2 %, 

3 % та 4 % замість аналогічної кількості соєвої 

макухи. 

У контрольній групі часточкова будова ор-

гану була повністю збережена. Часточки добре 

виражені. Дистрофічно-дегенеративні зміни у 

паренхімі органу відсутні (рис. 1). Розміри ге-

патоцитів рівновеликі. Ядра клітин округлі, 

чітко контуровані, дещо зміщені на периферію 

клітин. Цитоплазма гепатоцитів однорідна, рі-

вномірно забарвлена. Синусоїдні капіляри по-

мірно заповнені еритроцитами.  

Додавання до комбікорму 2 % ВАМЖК за-

мість аналогічної кількості соєвої макухи, по-

казує що, гістологічна структура печінки птиці 

не має виражених порушень. Часточкова будо-

ва органа збережена, проте чіткі межі печінко-

вих часточок не визначаються (рис. 2). Забарв-

лення цитоплазми гепатоцитів рівномірне. Ге-

патоцити розташовані не щільно, розміри їх 

рівновеликі. Ядра клітин великі, округлої фор-

ми з чітко вираженим ядерцем, дещо відтісне-

ним на периферію. Синусоїдні капіляри помір-

но розширені, в просвітах розташовані розріз-

нені еритроцити.  

Згодовування комбікорму птиці з 3 % 

ВАМЖК часточкова будова печінки виражена, 

але місцями виявляється дискомплексація ге-

патоцитів (рис. 3). Клітини паренхіми із слаб-

ко вираженою зернистістю, розташовані не 

щільно. Деякі клітини помірно набубнявілі, 

містять базофільну цитоплазму, їх цитоплазма 

непрозора. Окремі ядра гепатоцитів мають 

ознаки пікнозу або рексису. Деякі ділянки пе-

чінки мають циркуляторні розлади, що прояв-

ляються венозною гіперемією ацинусів.  

За додавання 4 % ВАМЖК у комбікорм ку-

рей-несучок IV дослідній групі виявлено, що 

структура печінки збережена. Гепатоцити де-

що збільшені у об’ємі, контури клітин не вира-

жені, цитоплазма не прозора, тьмяна або із 

слабко вираженою зернистістю. Окремі гепа-

тоцити містять дрібні вакуолі в цитоплазмі 

(рис. 4). Ядра гепатоцитів великі, округлої фо-

рми з чітко вираженим ядерцем. Деякі клітини 

мають ознаки каріопікнозу.  

Висновки. У результаті проведених науко-

вих досліджень під час гістологічного дослі-

дження печінки курей-несучок  І, ІІ, ІІІ і ІV 

Рис. 2. Гістологічний зріз печінки курки-несучки ІІ групи. 
Гематоксилін та еозин. х200. LeicaDM1000. 

 1- гепатоцити, 2 – синусоїдні капіляри  
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дослідних груп встановлено, що мікроскопічна 

структура часточок збережена. Проте, у курей 

ІІІ групи відмічаються деструктивні зміни з 

дискомплексацією паренхіми печінки. Перева-

жна більшість гепатоцитів набубнявілі з нерів-

номірно забарвленою цитоплазмою, що свід-

чить про наявність зернистої дистрофії органу. 

Поява дрібних жирових краплин у цитоплазмі 

гепатоцитів курей ІV дослідної групи свідчить 

про незначне порушення ліпідного обміну. 

Перспективою подальших досліджень 
буде вивчення вищезазначених кормових до-

бавок на жирнокислотний склад яєць.  

Рис. 4. Гістологічний зріз печінки курки-несучки IV групи. 
Гематоксилін та еозин. х200. LeicaDM1000.  

1 – гепатоцити, 2 – синусоїдні капіляри, 3 – центральна вена  

Рис. 3. Гістологічний зріз печінки курки-несучки ІІІ групи. 
Гематоксилін та еозин. х200. LeicaDM1000. 

 1- гепатоцити, 2 – синусоїдні капіляри, 3 – центральна вена  
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