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У статті приведені результати згодовування комплексу незамінних амінокислот, таких як лі-

зин, метіонін, треонін в поєднанні з вітаміном Е перепілкам японської породи. Встановлено пози-
тивний вплив застосування амінокислот з вітаміном Е на такі показники білкового обміну, як зага-
льний білок, альбуміни та імуноглобуліни. 

Ключові слова: перепілки, загальний білок, альбуміни, імуноглобуліни, амінокислоти, вітамін Е. 
Постановка проблеми у загальному ви-

гляді. У зв’язку з тим, що останнім часом інтерес 
до виробництва продукції перепелівництва в 
нашій країні підвищився, ця галузь птахівництва 
набуває широкого розповсюдження у господар-
ствах всіх форм власності. Розробці питань, що 
стосуються забезпечення високих приростів маси 
тіла та яєчної продукції перепелів при мінімаль-
них витратах кормів, без шкідливого впливу на 
організм птиці надається особлива увага. 

Висока продуктивність (швидкість росту, не-
сучість) перепелів значною мірою залежать від 
забезпеченості їх поживними речовинами і, на-
самперед, повноцінним білком та вітамінами.  

Відомо, що основою живої матерії є білки. У 
функціонуванні будь-якого організму вони відіг-

рають першорядну роль і виконують структурну 
та функціональну роль у живому організмі. За-
вдяки їх функції забезпечуються основні прояви 
життя, такі як здатність рости, розвиватися, роз-
множуватися.   

Аналіз основних досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання проблеми. 
Білок в організмі тварин знаходиться в стані ди-
намічної рівноваги між тканинами тіла і амінокис-
лотами плазми крові та клітинами [1]. Білки за-
знають постійних змін, тобто розпаду та синтезу, 
вони в організмі тварини, досить швидко онов-
люються. Відомо, що коли з кормами не надхо-
дить хоча б одна з незамінних амінокислот, то 
синтез білків органів і тканин значно погіршуєть-
ся. 
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Білки та їх високомолекулярні сполуки мають 
не тільки видову, але й тканинну специфічність. 
Тому білок та його високомолекулярні сполуки, 
що вивільнюються в процесі розпаду одних тка-
нин, можуть бути використані іншими тканинами 
[3]. Отже динамічний стан білків зумовлений як їх 
постійним синтезом, так і розпадом [4]. На кіль-
кість білків у плазмі крові впливає як фізіологіч-
ний стан тварин певного виду, віку, статі, так і 
умови їх годівлі [5]. 

Давно встановлено, що ефективне викорис-
тання амінокислот, які надходять з кормом, мож-
ливе лише за умови, наявності замінних та неза-
мінних амінокислот. При введенні у раціон тва-
рин, необхідного набору незамінних та замінних 
амінокислот, синтез білків відбувається без по-
рушень [6]. Отже, рівень і співвідношення, як за-
мінних, так і незамінних амінокислот раціону є 

необхідною умовою білкового обміну, нормально-
го росту та високої продуктивності [7]. 

Мета роботи – було дослідження впливу рі-
зних доз амінокислот – лізину, метіоніну, треоніну 
разом з вітаміном Е на окремі показники білково-
го обміну організму перепілок. 

Матеріал та методи досліджень. Дослід 
проводили в умовах віварію Білоцерківського 
НАУ на перепілках японської породи. Методом 
аналогів було відібрано 100 голів перепілок віком 
45 діб, з яких було сформовано 4 групи по 25 
голів у кожній. Перша група була контрольною, а 
2-а, 3-я та 4-а – дослідними. Птиця першої конт-
рольної групи під час усього досліду отримувала 
основний раціон, а перепілкам дослідних груп до 
раціону додавали лізин, метіонін, треонін і вітамін 
Е в різних дозах. Схема досліду представлена в 
табл. 1.  

Таблиця 1 
Схема досліду 

 1 група контрольна 2 група дослідна 3 група дослідна 4 група дослідна 
DL-метіонін ОР ОР+0,3% ОР+0,1% ОР+0,5% 
L-лізин ОР ОР+0,45% ОР+0,2% ОР+0,5% 
L-треонін ОР ОР+0,4% ОР+0,24% ОР+0,5% 
Вітамін Е ОР 25 мг/кг 25 мг/кг 50 мг/кг 

Примітка: ОР – основний раціон 
 

Сироватку крові перепілок японської породи 
досліджували в науково-дослідній лабораторії 
кафедри нормальної та патологічної фізіології 
тварин Білоцерківського НАУ.  

Забір крові та лабораторні дослідження здій-
снювали відповідно до загальноприйнятих пра-
вил і методів [8, 9]. 

Результати досліджень та їх обговорення.  
Проведені експерименти показали, що застосо-
вані нами амінокислоти такі як лізин, метіонін, 
треонін в поєднанні з вітаміном Е мають позитив-
ний вплив на вміст загального білка сироватки 
крові дослідної птиці. Результати цих дослідів 
представлені в табл. 2. 

Таблиця 2 
Вміст загального білка в сироватці крові перепілок (г/л M±m, n=8) 

Група Доба експерименту 
Переддослідний період 15-та 30-та 45-та 

1 контрольна 36,7±1,4 36,9±1,1 37,5±1,3 37,2±1,5 
2 дослідна 39,3±0,9 43,4±1,1** 42,9±0,8** 42,7±1,2* 
3 дослідна 39,6±1,11 40,1±0,9* 41,3±1,05* 41,5±0,9* 
4 дослідна 36,6±1,01 44,7±1,07*** 44,2±1,4** 42,9±1,5* 

Примітка: *р<0,05; **р<0,01; ***р<0,001 – порівняно з контролем. 
 

Аналізуючи показники, які наведено в табли-
ці 2 слід відмітити, що вміст загального білка си-
роватки крові перепілок контрольної та дослідних 
груп на початку експерименту був майже однако-
вим. Про те, вже на 15-добу досліду в 2-й, 3-й та 
4-й дослідних групах було встановлено вірогідне 
підвищення концентрації загального білка відпо-
відно на 17,6 % (р<0,01), 8,7 % (р<0,05), 21,1 % 
(р<0,001). Необхідно відзначити, що цей показник 
у сироватці крові перепілок був вищим порівняно 
з контрольною групою під час всього експериме-
нту. Так, на 30-ту добу у другій, третій та четвер-
тій дослідних групах рівень загального білка віро-
гідно підвищився відповідно на 14,4 % (р<0,01), 
10,1 % (р<0,05) та 17,9 % (р<0,01). На 45-ту добу 
його рівень у сироватці крові перепілок був також 
вищим, ніж у контролі, зокрема в другій групі на 
14,8 % (р<0,05), в третій 11,6 % (р<0,05) та в чет-
вертій 15,3 % (р<0,05). 

Під час досліду було встановлено, що рівень 
загального білка у сироватці крові перепілок пос-
тупово зростав відносно показників, які були на 
початку досліду. Відомо, що найчастіше білки 
крові використовуються у процесах метаболізму, 
як пластичний матеріал. Особливо активно вико-
ристання білків спостерігається під час інтенсив-
ного яйцеутворення [10].  

Певний інтерес викликає дослідження окре-
мих фракцій білка тому, що це дає можливість 
спостерігати за динамікою співвідношення окре-
мих форм білків під впливом біологічно активних 
речовин [11]. Зокрема альбуміни сироватки крові 
створюють колоїдно-осмотичний тиск плазми, 
при потребі можуть слугувати, як резерв білка та 
активно включаються в обмін речовин [12]. Вміст 
альбумінів та імуноглобулінів у сироватці крові в 
перепілок контрольної та дослідних груп пред-
ставлений у табл. 3. 



Вісник Сумського національного аграрного університету 
Серія «Ветеринарна медицина», випуск 1 (34), 2014 13 
 

Таблиця 3 
Вміст альбумінів та імуноглобулінів в сироватці крові перепілок (M±m, n=8) 

Показники Групи 
 1 контрольна 2 дослідна 3 дослідна 4 дослідна 

Переддослідний період 
Альбуміни, г/л 13,2±0,2 13,1±0,1 12,9±0,3 13,3±0,4 
Імуноглобуліни мг/мл 3,19±0,5 3,28±0,3 3,5±0,7 3,41±0,5 

15-та доба 
Альбуміни, г/л 13,5±0,6 15,2±0,4* 14,4±0,3 15,1±0,3* 
Імуноглобуліни мг/мл 5,91±0,3 6,81±0,2* 5,98±0,6 7,35±0,5* 

30-та доба 
Альбуміни, г/л 14,7±0,25 12,7±0,48** 13,8±0,27* 13,6±0,30* 
Імуноглобуліни мг/мл 4,2±0,48 6,4±0,33* 5,62±0,61 4,5±0,37 

45-та доба 
Альбуміни, г/л 15,0±0,27 14,2±0,13* 13,9±0,3* 14,5±0,7 
Імуноглобуліни мг/мл 4,1±0,52 6,2±0,91 5,3±0,29 4,8±0,49 

Примітка: *р<0,05; **р<0,01 – порівняно з контролем.  
 

З даних таблиці видно, що у перепілок конт-
рольної та дослідних груп, вміст альбумінів сиро-
ватки крові, до згодовування комплексу аміноки-
слот та вітаміну Е у різних дозах вірогідно не 
відрізнявся і був майже однаковим.  

На 15-ту добу експерименту було встанов-
лено, що вміст альбумінів сироватки крові 2-ї та 
4-ї дослідних груп вірогідно збільшився відповід-
но на 12,6 % (р<0,05) та 11,8 % (р<0,05) порівня-
но з птицею контрольної групи.  

Проте на 30-ту та 45-ту добу експерименту 
відмічали вірогідне зниження його вмісту в сиро-
ватці крові перепілок. На 30-ту добу в 2-й, 3-й та 
4-й групах цей показник зазнав зниження відпові-
дно на 13,6 % (р<0,05), 6,1 (р<0,05) та 7,5 % 
(р<0,05) порівняно з показниками птиці контроль-
ної групи. 

На 45-ту добу експерименту вірогідне зни-
ження вмісту альбумінів сироватки крові в порів-
нянні з контрольною групою перепілок спостері-
гали в 2-й та 3-й дослідних групах відповідно на 
5,3 % (р<0,05) та 7,3 % (р<0,05).  

Імуноглобуліни є важливим компонентом си-
стеми імунного захисту організму, так як функці-
єю їх є здатність до ідентифікації антигену, 
зв’язування з антигеном, утворенням імунних 
комплексів,  представлення антигена фагоцитам, 
активування системи комплементу та взаємодія-
ти з мембранами різних типів клітин. Всі ці функ-
ції в кінцевому результаті цілеспрямовані на ви-
конання основного біологічного призначення ан-
титіл – інактивації генетично чужих молекул  [13, 
14]. 

Характеризуючи вміст імуноглобулінів у кро-
ві, можна відмітити, що на 15-ту добу експериме-
нту в 2-й та 4-й дослідних групах, ми спостерігали 
вірогідне збільшення цього показника відповідно 
на 15,2 % (р<0,05) та 24,4 % (р<0,05) порівняно з 
показниками птиці контрольної групи. 

На 30-ту добу досліду, також було встанов-
лено вірогідне підвищення рівня імуноглобулінів в 
2-й дослідній групі на 52,4 % (р<0,05), тоді як в 2-
й та 4-й групах спостерігалася лише тенденція до 
підвищення цього показника, порівняно з контро-
льною групою. Можна висловити припущення, що 
збільшення вмісту імуноглобулінів сприятиме 
підвищенню резистентності перепілок дослідних 
груп. Включення до раціону вітаміну Е, який сти-
мулює окисно-відновні процеси та обмін речовин, 
також позитивно вплинуло на вміст імуноглобулі-
нів у крові перепілок дослідних груп [15, 16]. 

Перспективи подальших досліджень. По-
дальші дослідження будуть спрямовані на ви-
вчення впливу комплексу амінокислот – лізину, 
метіоніну та треоніну в поєднанні з вітаміном Е на 
ліпідний і вуглеводний обмін перепілок японської 
породи. 

Висновки: 1. Підвищення вмісту загального 
білка в дослідних групах перепілок відносно кон-
трольної групи свідчить про зростання активності 
білкового обміну та накопичення білка для його 
використання у процесах яйцеутворення. 

2. Зростання вмісту імуноглобулінів сприяло 
підвищенню резистентності перепілок дослідних 
груп, порівняно з контролем, в наслідок чого збе-
реження поголів’я було кращим.  
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Стовбецкая Л.С. БЕЛКОВЫЙ СОСТАВ СЫВОРОТКИ КРОВИ ПЕРЕПЁЛОК ПОД ВЛИЯНИЕМ 
РАЗНОГО УРОВНЯ АМИНОКИСЛОТ И ВИТАМИНА Е В РАЦИОНЕ 

В статье приведены результаты скармливания комплекса незаменимых амінокислот, таких 
как лизин, метионин, треонин в соединении с витамином Е перепёлкам японской породы. Установ-
лено позитивное влияние применения аминокислот с витамином Е на такие показатели белкового 
обмела, как общий белок, альбумины и иммуноглобулины. 

Ключевые слова: перепёлки, общий белок, альбумины, имуноглобулины, аминокислоты, ви-
тамин Е. 

 
Stovbetska L.S. THE PROTEIN COMPOSITION OF THE BLOOD SERUM QUAIL UNDER THE 

INFLUENCE OF DIFFERENT LEVELS OF AMINO ACIDS AND VITAMIN E IN THE DIET 
The article presents the results of feeding complex of essential амінокислот, such as lysine, 

methionine, threonine in conjunction with vitamin E quail Japanese breed. The positive impact of the use of 
amino acid with vitamin E on such indicators protein exchange, as total protein, albumin and 
immunoglobulins. 

Keywords: quail, total protein, albumin, immunoglobulins, amino acids, vitamin E. 
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