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В статті було розглянуто питання щодо використання розчину аквахелату селену для обро-

бки перепелиних яєць. Встановлено, що хелатний розчин селену справляє позитивний вплив на 
масу, ріст ембріонів, та підвищує показники  виведення і виводимості молодняку перепелів.   
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Постановка проблеми у загальному ви-
гляді. В промисловій інкубації виводимість моло-
дняку становить лише 65–70 %, а в природні цей 
показник, здебільшого, сягає 100 % від кількості 
запліднених яєць. Низька виводимість при про-
мисловій інкубації спонукає до пошуку нових спо-
собів і методів стимуляції ембріонального розви-
тку [1]. Тому на птахофабриках практикують різні 
методи впливу стимуляції ембріонального розви-
тку, підвищення виводимості і життєздатності 
молодняку різних видів птиці в тому числі і пере-
пелів. Зокрема, застосовують фізичні (ультрафі-
олетове, рентгенівське випромінювання, гамма – 
промені, світлові і звукові подразники), хімічні 
(бурштинова, нікотинова, фумарова кислоти), 
лікувальні препарати ВВ-1, полісепт, бактерицид 
та інші засоби [2]. Проте, з економічної і практич-
ної точки зору не всі методи можна використову-
вати для обробки яєць в умовах виробництва. 
Вони потребують додаткової підготовки персона-
лу, економічних затрат на обладнання високої 
вартості та перевірки на токсичність [3]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Останнім часом у світі швидкими темпами розви-
ваються нанотехнології спрямованого одержання 
та використання наночастинок переважно мета-
лів. Основна особливість і перевага наночасти-
нок в їх малому розмірі, тому вони використову-
ються не в ізольованому вигляді, а у вигляді, 
наприклад, аквахелатів. Це дає можливість нано-
часткам проникати через мембрани клітин і там 
«розкриватися», що забезпечує біологічну ефек-
тивність та екологічну чистоту [4]. Хелати це на-
туральні або синтетичні внутрішньокомплексні 

сполуки, які перетворюють мікроелементи на 
доступну для засвоєння форму, утримуючи їх 
всередині хелатного кільця. Кількість праць прис-
вячених їх медико-біологічному застосуванню 
зростає щоденно, це свідчить про перспектив-
ність використання наночастинок металів у тех-
нологіях високоефективних засобів діагностики 
та цільової терапії [4]. Однак, незважаючи на 
численні дослідження та їх інтенсивність за 
останні роки, відомості про ефективність впливу 
наночастинок металів на морфологічну структуру 
організму, а особливо на ембріони є досить об-
меженими і суперечливими [5]. 

Матеріали і методи дослідження. Експе-
риментальні дослідження проводились в науко-
во-дослідній лабораторії кафедри нормальної та 
патологічної фізіології тварин Білоцерківського 
національного аграрного університету. 

Для дослідження використовували яйця та 
ембріони перепелів (Coturnix сoturnix japonica) 
породи фараон м'ясного напрямку продуктивності.  

Інкубацію перепелиних яєць здійснювали в 
лабораторному інкубаторі ІЛУ Ф-03 з дотриман-
ням вимог щодо процесу інкубації [6], за оптима-
льної температури для перепелиних яєць 38,5°С 
на 1-14 добу, та 37,3°С на 14-17 добу. 

Для визначення впливу аквахелату селену 
на процеси інкубації, нами було сформовано чо-
тири групи-аналогів інкубаційних яєць. Яйця 
трьох дослідних груп обробляли розчинами аква-
хелату селену у різних дозах, а в контрольній 
групі яйця обробляли лише дистильованою во-
дою (табл.1). Під час досліду підтримувалась 
необхідна відносна вологість в інкубаторі [7].  

Таблиця 1 
Схема проведених досліджень (М±m) 

Група Кількість яєць у групі, 
шт. 

Маса яєць у групі, г Маса одного яйця, 
г 

Доза розчину для обробки яєць, 
мкг/кг 

1-ша дослідна  150 2070,1 13,80±0,25 0,01 
2-га дослідна 150 2006,9 13,38±0,22 0,05 
3-тя дослідна 150 2052,2 13,68±0,27 0,1 
Контрольна  150 2016,4 13,44±0,26 дистильована вода 

 

При проведенні експерименту використову-
вали передінкубаційну обробку яєць, а потім об-
робку повторювали за добу до критичних періодів 
(9 -та доба замикання алантоїсу; 11-та доба пе-

рехід на білкове живлення; 13-та доба швидкий 
ріст на постійних органів; 15-та доба початок про-
кльову; 17-та доба виведення молодняку) [7].  

Вплив аквахелату селену на інкубаційні про-
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цеси визначали шляхом зважування та вимірю-
вання ембріонів та їх печінки на 10-ту і 15-ту добу 
інкубації та аналізували виведення молодняку 
перепелів від прокльову шкаралупи до виведення 
першого перепеляти. 

Результати досліджень. На першому етапі, 
ми вивчали вплив аквахелату Se на ріст перепе-
линих ембріонів та їх печінки на 10-ту та 15-ту 
добу інкубації в порівнянні з контролем,  залежно 
від дози. В один і той час доби, для виключення 
добових коливань фізіолого-біохімічних парамет-
рів, відібрали яйця з інкубатора звільнили ембрі-
они від позазародкових оболонок, проводили 
зважування ембріонів та їх проміри. 

При ембріональному розвитку відбувається 
постійний обмін речовин між зародком, жовтком, 
білком і шкаралупою, особливості якого зміню-
ються з віком. Ембріон асимілює поживні речови-
ни, виділяє і частково резервує продукти метабо-

лізму, поглинає і виділяє тепло. При цьому без-
перервно змінює будову, зовнішній вигляд і свої 
розміри. 

На 10-у добу інкубації при звільненні від по-
зазародкових оболонок на ембріоні спостерігали 
утворення пір'яних сосочків на спині і голові, на 
кінці дзьобу проявляється побіління у вигляді 
крапки. Вказані зміни були більш виражені у дру-
гій дослідній групі. Ембріон стає схожим на пти-
цю: довга шия, дзьоб, крила, на пальцях ніг кігти-
ки, повіки досягли зіниці ока. 

Маса яйця у всіх групах (табл.2) не мала ві-
рогідної різниці, проте вона була меншою, ніж до 
першого зважування при закладанні їх в інкуба-
тор, що є показником втрати вологи яйцем, так як 
спожитий ембріоном кисень і виділена ним вугле-
кислота та вода балансуються по масі яйця. Такі 
зміни є фізіологічною  нормою ембріонального 
розвитку птиці.  

Таблиця 2 
Аналіз ембріонального розвитку перепелів на 10 добу інкубації (М±m, n=5) 

Група Маса яйця,г Маса шкаралупи, г Маса ембріона,г Ріст ембріона, см Маса алантоїса, 
г 

Маса печінки,г 

1-ша дослідна 13,59±0,18 2,05±0,03 1,35±0,08 2,28±0,02 2,56±0,07 0,04±0.01 
2-га дослідна 13,32±0,04 2,01±0,01 1,65±0,01* 2,46±0,03* 2,45±0,03 0,05±0,01 
3-тя дослідна 13,52±0,05 2,09±0,05 0,97±0,03*** 1,90±0,001*** 2,70±0,04 0,04±0,01 
Контроль 13,38±0,06 2,04±0,03 1,32±0,03 2,27±0,03 2,51±0,03 0,04±0,01 

Примітка: *- р<0,05; ***-р<0,001 порівняно з контрольною групою. 
 

При визначенні маси шкаралупи і алантоїсу 
достовірної різниці між контрольною та дослід-
ною групами не виявляли. У той же час маса ем-
бріона та його ріст у різних групах інкубованих 
яєць зазнала суттєвих змін. Зокрема, у першій 
дослідній групі вона практично дорівнювала кон-
трольній групі. Натомість, під впливом розчину 
наноаквахелату селену в дозі 0,05 мкг/кг (друга 
дослідна група)  маси ембріонів були на 25 % 
(р<0,05), а ріст на 8,3 % (р<0,05) більшими порів-
няно з контролем. У третій дослідній групі дані 
показники маси на 26,6 % і росту 16,3 % були 
менші, ніж у контрольної групи. На нашу думку, 
це свідчить про те що, ймовірно, доза 0,1 мкг/кг 
аквахелату Se проявляє негативний вплив на 
розвиток ембріона. За масою печінки та макрос-
копічними характеристиками, у всіх групах суттє-
вих змін нами не встановлено. 

На 15-у добу інкубації при огляді ембріонів 
встановили, що їх очі закриті повіками, пух пок-
риває все тіло. Ембріон змінює положення, пове-

ртаючи голову в бік тупого кінця і підтягує її під 
праве крило так, щоб дзьоб був повернутий до 
повітряної камери, лапки притиснуті до грудоче-
ревної порожнини, тіло направлене вздовж біль-
шої вісі яйця. Збільшується довжина кінцівок, на 
латеральній поверхні плесни складки шкіри утво-
рюють майбутні лусочки. Жовток починає втягу-
ватись в черевну порожнину.  

Збільшення величини втрати маси яєць ма-
ло вірогідну різницю у другій дослідній групі на 
3,5 % (р<0,001) порівняно з контролем (табл.3), 
оскільки, в останній період інкубації виникає під-
вищення проникності шкаралупи в зв’язку з роз-
щепленням кальцієвих солей, вугільною кисло-
тою, яка виділяється ембріоном [7]. У третій дос-
лідній групі маса яєць була вірогідно (р<0,01) 
більше на 1,3 % в порівнянні з контролем, що 
свідчить про їх меншу втрату. В першій групі маса 
яєць не мала вірогідних змін при порівнянні з 
контролем. 

 
Таблиця 3 

Аналіз розвитку перепелиних ембріонів на 15 добу інкубації ( М±m, n=5) 
Група Маса яйця, г Маса шкаралупи, г Маса ембріона, г Ріст ембріона, см Маса алантоїса, г Маса печінки, г 

1-ша дослідна 13,11±0,13 1,97±0,04 4,47±0,30 4,22±0,04 1,11±0,04 0,07±0,01 

2-га дослідна 12,80±0,06*** 1,86±0,06* 5,10±0,05* 4,54±0,02*** 0,91±0,03** 0,09±0,01 

3-тя дослідна 13,44±0,02** 2,03±0,04 4,01±0,03* 3,88±0,04*** 1,5±0,05*** 0,07±0,01 

Контрольна 13,26±0,04 2,05±0,04 4,8±0,10 4,18±0,06 1,06±0,01 0,07±0,01 
Примітка: *- р<0,05; **- р<0,01; ***-р<0,001 порівняно з контрольною групою 
 

В другій дослідній групі ембріони за масою 
6,2 % і ростом 8,6 % (р<0,001)  вірогідно були 

більшими в порівнянні з контролем. У першій 
групі застосована доза розчину аквахелату селе-
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ну 0,01 мкг/кг не проявляла такої дії на ріст і роз-
виток ембріонів. Проте, в третій групі маса на 
16,5 % і ріст на 7,2 % менша, ніж в контрольній 
групі (р<0,001). Можна висловити припущення, 
що доза аквахелату селену 0,05 мкг/кг (друга 
дослідна група)  сприяє зменшенню маси аланто-
їса на 14,2 % (р<0,01), а доза 0,1 мкг/кг (третя 
дослідна група) навпаки гальмує цей процес. 
Маса алантоїса в першій групі при порівнянні з 
контролем не мала вірогідної різниці. При дослі-
дженні маси печінки у чотирьох групах ми не 
встановили не суттєвих змін, а значить її розви-
ток був в межах фізіологічної норми. 

На другому етапі досліджень визначали 
вплив обробки яєць розчинами аквахелату Se в 
дослідних дозах на виведення молодняку птиці. 
Один з важливих періодів у розвитку ембріонів - 
вивідний. Прокльов і вивід залежать від багатьох 
факторів, але чим інтенсивніше вони проходять, 
тим краще ембріони підготовлені до вилуплення. 

Вилуплення з яйця починається внутрішнім 
прокльовом хоріо-аллантоїсної і внутрішньої під-
шкаралупної мембрани на периферії повітряної 
камери. Відсутність доступу до кисню змушує 

ембріон до одночасного переходу на легеневе 
дихання. Прокол шкаралупи здійснюється за до-
помогою спеціальних м'язів, дзьобового зуба і 
поворотом тулуба. 

В результаті наших досліджень, (табл. 4) кі-
лькість запліднених і незапліднених яєць була 
майже однаковою в усіх групах. Після завершен-
ня інкубації провели аналіз відходу яєць. При 
цьому виявили, що яєць з кров’яними кільцями не 
було в усіх дослідних групах та контролі, що свід-
чить про дотримання оптимальної температури 
та вологості в процесі  інкубації. В другій дослід-
ній групі спостерігали тенденцію до зменшення 
на 16,7 % завмерлих і задохликів, що ймовірно 
характеризує позитивний вплив розчину аквахе-
лату селену в дозі 0,05 мкг/кг порівняно з контро-
лем. При цьому в третій дослідній групі відмічали 
тенденцію до збільшення завмерлих і задохликів 
на 41,6 % що можна пояснити негативним впли-
вом дози аквахелату 0,1 мкг/кг, а в першій групі 
доза 0,01 мкг/кг суттєвих змін не спостерігали. 
Кількість загиблих і калік була майже однаковою 
в усіх групах. 

Таблиця 4 
Аналіз виведеного молодняку в процесі інкубації. 

Група (n=150) 

Відбір яєць для дослідження 
під час інкубації, шт 

Кі
ль
кіс
ть

  
за
пл
ід
не
ни
х 
яє
ць

, 
 ш
т 

Відхід яєць в процесі інкубації Виведено 

38 год 10 діб 15 діб 

Н
ез
ап
лі
дн
ен
і, 

 
ш
т 

Кр
ов

'я
ні

 к
іл
ьц
я,

 
ш
т 

Ту
м
ак

, ш
т 

За
вм
ер
лі

, 
за
до
хл
ик
и,

 ш
т 

За
ги
бл
і, 
ш
т 

Ка
лі
ки

,ш
т 

Ко
нд
иц
ій
ни
й 

м
ол
од
ня
к,

 ш
т 

В
ив
ід

, %
 

В
ив
од
им
іс
ть

, %
 

1-ша дослідна  5 5 5 141 9 - - 11 3 5 107 79,2 74,8 
2-га дослідна 5 5 5 142 8 - - 10 2 2 113 83,7 79,6 
3-тя дослідна 5 5 5 143 7 - - 17 5 7 99 73.3 69,2 
Контрольна 5 5 5 143 7 - 3 12 2 4 107 79,2 74,8 

 

При цьому, кількість кондиційного молодняку 
перепелів, в другій дослідній групі була на 5,6 % 
більше в порівняно з контролем , в третій групі,  
цей показник на 7,5 % менше в порівнянні з конт-
ролем. У першій групі кількість кондиційного мо-
лодняку була майже однакова з контролем.   

Вивід перепелів у третій дослідній групі (0,1 
мкг/кг) був на 7,5 % меншим, що пояснює негати-
вний вплив на ембріогенез, а в другій групі на 5,7 
% більший, що характеризує стимулюючий ефект 
дози (0,05 мкг/кг) на ембріогенез перепелів, що  
впливає на вивід молодняку в порівнянні з конт-
рольною групою. А у першій групі вивід молодня-
ку перепелів в порівнянні з контролем був майже 
однаковий.  

При цьому виводимість у другій дослідній 
групі була на 6,4 % більшою в порівнянні з конт-
ролем, а в третій групі на 7,5 % менша, у першій 
дослідній групі вивід і виводимість молодняку 
перепелів були аналогічними в порівнянні з конт-
ролем. 

Висновки. 
1. Проведеними дослідженнями встановле-

но, що оптимальна доза аквахелатного розчину 
селену яку застосовували для передінкубаційної 
та в процесі інкубації обробки перепелиних яєць 
становить 0,05 мкг/кг. 

2. У вище вказаній дозі, хелатний розчин се-
лену проявляє стимулюючий вплив на ріст, емб-
ріональний розвиток, та підвищує показники ви-
ведення і виводимості молодняку перепелів.  

3. Розчин аквахелату селену в дозі 0,1 мкг/кг 
для обробки перепелиних яєць в процесі інкубації 
проявив негативний вплив на розвиток ембріона, 
та показники маси і росту, що впливає на змен-
шення кількості виводу і виводимості та конди-
ційного молодняку перепелів. 

Перспективи подальших досліджень. В 
перспективі дослідження даного напрямку, буде 
вивчено вплив аквахелатного розчину селену на 
гематологічні показники в однодобового молод-
няку перепелів. 
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Нищеменко Н.П., Емельянеко А.А., Стовбецкая Л.С. ХАРАКТЕРИСТИКА ЭМБРИОНАЛЬНО-

ГО РАЗВИТИЯ, ВЫВОДА И ВЫВОДИМОСТИ МОЛОДНЯКА ПЕРЕПЕЛОВ ПРИ ИНКУБАЦИОННОЙ 
ОБРАБОТКЕ ЯИЦ РАСТВОРОМ АКВАХЕЛАТА СЕЛЕНА  

В статье были рассмотрены вопросы использования раствора аквахелату селена для обра-
ботки перепелиных яиц. Установлено, что хелатный раствор селена оказывает положительное 
влияние на массу, рост эмбрионов, и повышает показатели вывода и выводимости молодняка пе-
репелов. 

Ключевые слова: перепела,эмбриональное  развитие, раствор аквахелата селена, инкуба-
ция, вывод, выводимость. 

 
Nischemenko N., Emelianenko A., Stovbetska L.S., CHARACTERISTIC OF EMBRYONIC DEVEL-

OPMENT, OUTPUT AND HATCHABILITY OF YOUNG QUAIL EGGS IN INCUBATION PROCESSING 
SOLUTION AKVAHELATA SELENIUM 

The article was considered to use solution for handling akvahelata selenium quails eggs. Established 
that selenium chelate solution has a positive effect on weight, height embryos and enhances performance 
output and derivability of young quails. 
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