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продуктивность и состав молока коров в летний период. Высокий уровень клетчатки получили за 
счет добавления в рацион коров кофейного шлама в количестве 8 и 16 %. Скармливание коровам 
кофейного шлама приводит к уменьшению концентрации азота аммиака и аминного азота в их 
жидком содержимом рубца независимо от времени по отношению к началу кормления. При этом, 
количество белкового азота в рубцовой жидкости исследуемых коров увеличивалось на 10-й час 
от начала кормления, а общего - на 7–10-й. В молоке исследуемых коров увеличивается содержа-
ние белка, жира и лактозы,  повышаются среднесуточные удои молока.  

Ключевые слова: кофейный шлам, кислотнодетергентная клетчатка, микробиальный бе-
лок, азотсодержащие соединения, аминный азот, белковый азот, общий азот 

 

Romanchuk, A.S., Rivis J. F. FERMENTATIVE PROCESSES IN THE LIQUID ROOMY SCARS 
AND PRODUCTIVE TRAITS OF COWS IN THE PRESENCE OF THEIR DIET COFFEE SLUDGE 

Studied the metabolism of nitrogenous compounds in the liquid contents of the rumen, milk production 
and composition of milk cows in summer. Higher levels of fat obtained by the addition to the diet of cows 
coffee sludge. Cows fed feed consisting of coffee slurry in an amount of 8 and 16 %. Feeding cows coffee 
sludge results in reduction of nitrogen ammonia and amino nitrogen in their liquid roomy scar regardless of 
time relative to the start of feeding. Thus, the amount of protein nitrogen in the rumen fluid of cows increased 
research at the 10th hour from the start of feeding, and general — to 7–10th. As a result of feeding the 
young grass, fodder and coffee sludge cows increased average daily milk yield. At the same time research in 
the milk of cows increased protein, fat and lactose.  
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У науково-господарському досліді вивчали ефективність використання лецитину соняшнику 
у кількості 0,2 %, 0,3%, 0,4 % та 0,5 % замість аналогічної кількості макухи сої. Була визначена 
ефективність лецитину соняшника у складі комбікорму та його вплив на гістологічну будову тка-
нин печінки. Встановлено, що за згодовування комбікорму з додаванням різної кількості лецитину 
соняшнику молодняку гусей, гістологічна будова печінки не зазнавала  змін. Проте у печінці птиці ІІІ 
та IV дослідної групи, яким до раціону вводили 0,4 % та 0,5 % лецитину соняшнику, виявляються 
ознаки порушення гемодинаміки органу, що було представлено дискомплексацією  гепатоцитів з 
появою дрібних зерен у цитоплазмі.  

Ключові слова: молодняк гусей, лецитин соняшнику, печінка, гістологія, комбікорм. 
Постановка проблеми у загальному ви-

гляді та її зв'язок із важливими науковими чи 
практичними завданнями. Успішний розвиток 
гусівництва може здійснюватися тільки за умови 
створення високопродуктивних нових порід гусей 
та вдосконалення раціонів за поживними речови-
нами. Проведення цієї роботи неможливо без 
глибокого розуміння фізіологічних і біохімічних 
закономірностей, які протікають в організмі 
сільськогосподарської птиці в різні періоди їхньо-
го життя [9, 11]. 

Сучасна технологія тваринництва підвищує 
ризик виникнення у тварин метаболічних 
розладів. Найбільшого навантаження зазнає 
печінка, яка приймає пряму чи опосередковану 
участь у всіх видах обміну, а функціональні зміни 

гепатоцитів призводять до виникнення порушень 
як у системах органів, так і організмі в цілому [4]. 

Вітчизняні та зарубіжні науковці повідом-
ляють, що данні про морфологію печінки молод-
няку гусей маловивчені та носять фрагментарний 
характер. Недостатньо вивчений морфогенез 
печінки у птиці в найбільш критичні етапи та фази 
постнатального онтогенезу [12]. 

Але, незважаючи на дослідження, прове-
дені в області біології і фізіології птиці, наявність 
значних протиріч в роботах різних авторів не 
дозволяє однозначно судити про характер 
фізіологічних процесів, що протікають в організмі 
птиці в онтогенезі [8]. Таким чином, ця проблема 
є досить актуальною і вимагає подальшого 
всебічного вивчення, що і послужило основою 
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для визначення мети і завдань досліджень.  
Аналіз останніх публікацій та постанов-

ка проблеми. Для підвищення інтенсивності ви-
рощування молодняку різних видів сільськогоспо-
дарських тварин і птиці використовують різні 
біологічно активні речовини. Сьогодні перевага 
надається тим БАР, які не здатні накопичуватись в 
організмі, не забруднюють навколишнє середови-
ще при виведенні з нього, а самі метаболізуються, 
здійснюючи вплив на формування біопродукції. 

Біологічно активні речовини – це органічні 
сполуки різної хімічної природи, які здатні впли-
вати на обмін речовин та перетворення енергії у 
організмі тварин і птиці. Вони характеризуються 
здатністю за мінімальної концентрації в організмі 
надавати високого фізіологічного ефекту. До та-
ких БАР, які регулюють споживання та пере-
травність корму, продуктивність та якість про-
дукції відносять лецитин [6,10]. 

Недостатнє надходження лецитину протя-
гом тривалого часу порушує роботу печінки: у ній 
відкладається до 50 % нейтральних жирів замість 
5 % відповідно до норми, це призводить до по-
гіршення використання поживних речовин корму, 
сповільнюється також ріст і розвиток тварин і 
птиці, знижується продуктивність [5]. 

Дослідження А. В. Гунчак [3] засвідчили, що 
печінка тварин, у раціоні яких було недостатньо 
холіну, не могла окислювати жирні кислоти. 
Окислення in vitro не було прискорено холіном, а 
в випадку з in vivo воно знову стало можливим. 
Звідси випливає, що в організмі з холіну утво-
рюється речовина, що сприяє окисленню жирних 

кислот. Синтез фосфоліпідів у печінці тварин, 
раціон яких не містить ліпотропних речовин, 
уповільнюється і може бути відновлений за до-
помогою холіну [3]. 

За даними А. Алієва [1] можна зробити 
наступний висновок, що при високій калорійності 
раціону холін сприяє розвантаженню печінки кур-
чат від жиру завдяки активізації утворення в ній 
фосфоліпідів, а в крові знижує цукор і підвищує 
лужні резерви. 

Проте, стосовно використання лецитину у 
годівлі молодняку гусей є необхідність проведен-
ня досліджень, спрямованих на визначення 
впливу його складових на метаболізм вітамінів та 
жирних кислот у печінці. Тому метою наших до-
сліджень було вивчення впливу лецитину, як 
стимулюючого багаточинника обмінних процесів 
в організмі, безпосередньо на гістологічний склад 
тканин печінки молодняку гусей. 

Матеріал та методика дослідження. Для 
досягнення поставленої мети проведено науково-
господарський експеримент в умовах приватного 
господарства «Орбіта» Березнегуватського райо-
ну Миколаївської області. Відбір молодняку гусей 
було проведено згідно методики. Для експери-
менту було відібрано 200 голів молодняку гусей 
чоловічої статі – аналогів за віком, живою масою, 
продуктивністю, клінічним станом здоров’я. Далі 
методом випадкової вибірки гусей розділили на 
п’ять груп по 40 голів у кожній – I була контроль-
ною, II, III, IV і V дослідні. 

Схема проведення наукового експерименту 
наведена у таблиці 1. 

Таблиця 1 
Схема науково-господарських дослідів  

Група, n=40 
Умови проведення досліду 

Кількість голів у групі Підготовчий період (5 діб)  

I (контрольна) 40 ПК Основна кормосуміш (ОК) 

II − дослідна 40 ПК ОК + 0,2 % лецитину соняшнику 

III − дослідна 40 ПК ОК + 0,3 % лецитину соняшнику 

IV − дослідна 40 ПК ОК + 0,4 % лецитину соняшнику 

V − дослідна 40 ПК ОК + 0,5 % лецитину соняшнику 
 

Гістологічні зрізи печінки молодняку гусей 
виготовляли згідно загальноприйнятих методик у 
лабораторії гістології, імуноцитохімії і патомор-
фології НДЦ біобезпеки і екологічного контролю 
ресурсів АПК Дніпропетровського державного 
аграрно-економічного університету [2]. Зразки 
печінки для досліджень відбирали з однієї ділян-
ки правої частки органу і фіксували в 10 % вод-
ному розчині формаліну. Загальну структуру 
печінки вивчали на препаратах, забарвлених 
гематоксиліном і еозином, з використанням 
мікроскопу LeicaD-M1000х200. Для фотогра-
фування гістопрепаратів використовували циф-
ровий фотоапарат Olympus C-460 ZOOM [2]. 

Результати досліджень. Піддослідному 
поголів’ю молодняку гусей згодовували повно-
раціонні комбікорми, збалансовані за всіма по-

живними речовинами згідно з рекомендованими 
нормами для молодняку гусей. Склад комбікорму, 
що використовувався для молодняку гусей, 
наведено у таблиці 2.  

Аналіз хімічного складу та поживності 
комбікормів, які згодовували молодняку гусей з 
різним вмістом лецитину соняшнику, свідчить про 
те, що вони повністю забезпечували птицю 
енергією, поживними та біологічно активними 
речовинами згідно з нормами годівлі. 

У складі комбікорму для молодняку гусей 
контрольної та II-V дослідних груп набір та кіль-
кість інгредієнтів були однаковими, тільки зміню-
валася кількість соєвої макухи. У структурі кор-
мосуміші переважали зернові корми, а саме зер-
но кукурудзи – 44,75 % та пшениця – 17,60 %. 
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Таблиця 2 
Склад комбікормів для молодняку піддослідних гусей 29-60 діб,% 

Показник 

Група 

контрольна дослідна 

I II III IV V 

Кукурудза 44,75 44,75 44,75 44,75 44,75 

Пшениця 17,60 17,60 17,60 17,60 17,60 

Соняшникова макуха 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 

Соєва макуха 10,50 10,30 10,20 10,10 10,00 

М’ясо-кісткове борошно 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 

Вапняк 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Сіль 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Лецитин соняшнику - 0,20 0,30 0,40 0,50 

Метіонін 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Лізин 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Премікс 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Хамекозим 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Біо-Мос 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Альфасорб 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Всього: 100 100 100 100 100 
 

Хімічний склад комбікормів, які використо-
вували для годівлі молодняку гусей контрольної 
та дослідних груп, був близьким і різнився за по-
живністю незначно. 

Важливим фактором, що визначає спожи-
вання та ефективність використання поживних 
речовин корму, є рівень обмінної енергії у 
комбікормах, яка забезпечує високу продук-
тивність гусей, ріст та формування молодняку. 
Так, рівень обмінної енергії у контрольній та до-
слідних групах був практично однаковим і скла-
дав 290 Ккал. 

Кількість сирого протеїну у контрольній гру-
пі склала 19,01 г, тоді як у дослідних групах цей 
показник був меншим на 0,4-0,6 % порівняно з 
аналогами контрольної групи.  

Зважаючи на те, що ключовим показником 
у годівлі сільськогосподарської птиці, який харак-
теризує повноцінність комбікорму є енерго-
протеїнове співвідношення, тому в комбікормах 
його слід неухильно контролювати. В наших дос-
лідженнях енерго-протеїнове співвідношення 
становило в середньому 150-155 умовних оди-
ниць. 

Введення до комбікорму гусей лецитину 
соняшнику істотно не вплинуло на вміст сирого 
жиру та сирої клітковини та було в межах 5,92-
5,95 г і 4,99-5,03 г, що відповідає нормативному 
показнику. 

Кількість кальцію та фосфору у комбікормах 
гусей дослідних груп, які отримували у своєму 
складі лецитин соняшнику, була у межах норми і 
становила 1,22 г і 0,75 г відповідно. 

Що стосується вмісту критичних амінокис-
лот, таких як лізин, метіонін, метіонін+цистин, то 
їх кількість у комбікормах була однаковою і 
відповідала нормі [10].  

Важливою характеристикою поживності 
комбікорму у птиці є вміст лінолевої кислоти. 
Вона сприяє кращій засвоюваності поживних 
речовин раціону, покращує якісні показники 

м’яса. У комбікормах, які були використані у нау-
ково-господарському досліді, рівень лінолевої 
кислоти складав 2,48-2,50 г. 

Печінка є однією з найважливіших залоз, 
що забезпечує повноцінне існування і 
функціонування всього організму в цілому, тому 
вивчення гістологічної будови за впливу різних 
кормових добавок, дає можливість визначити 
структурно-функціональний стан органу [2]. 

У гусей контрольної групи  балочно-
радіарна структура печінкових часточок  збере-
жена.  Гепатоцити розташовані нещільно. Цито-
плазма гепатоцитів забарвлена рівномірно, їх 
розміри рівновеликі. Ядра гепатоцитів округлі, 
добре контуровані. Ядерця чітко виражені. Сину-
соїдні капіляри дещо розширені, щільно за-
повнені еритроцитами.  

В небагаточисельних ділянках паренхіми 
навколо часточкових і міждолькових вен спо-
стерігається скупчення лімфоцитів та макрофагів. 

Структура печінки гусей ІІ дослідної групи, 
якій згодовували 0,2 % лецитину соняшнику від 
основної кормосуміші, не має виражених пору-
шень. Часточкова будова органу добре вираже-
на. Часточки чітко проглядаються.  Гепатоцити 
забарвлені рівномірно,  щільно прилягають один 
до одного. Розміри клітин рівновеликі. Ядра гепа-
тоцитів округлої форми з добре вираженим ядер-
цем, великі, добре контуровані.  

Синусоїдні капіляри помірно розширені, в їх 
просвітах виявляються поодинокі розрізнені 
еритроцити. Зони лімфоїдних клітин у паренхімі 
органу майже не зустрічаються. 

Додавання до комбікорму молодняку гусей 
0,3 % лецитину соняшнику замість аналогічної 
кількості макухи сої показує, що структура печінки 
птиці збережена. Проте виявляються ознаки во-
гнищевої венозної гіперемії. Часточкова будова 
печінки виражена. Цитоплазма деяких гепато-
цитів із слабко вираженою зернистістю. Пере-
важна більшість гепатоцитів забарвлена  рів-
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номірно.  Клітини щільно розташовані. Розміри 
клітин рівномірні. Ядра гепатоцитів мають добре 
контуровані виражені ядерця округлої форми. 

Згодовування комбікорму птиці з вмістом 
0,4 % лецитину соняшнику від загального обсягу 
основної кормосуміші виявляються ознаки ве-
нозної гіперемії. Балочно-радіарна структура 
органу добре виражена. Проте місцями вияв-
ляється помірна дискомплексація гепатоцитів.  

Цитоплазма деяких гепатоцитів має слабко 
виражену зернистість. Навколо вен і жовчних 
протоків добре розвинені лімфоїдні включення, 
представлені лімфоїдними клітинами. 

У печінці гусей V дослідної групи, якій зго-
довували 0,5 % соняшникового лецитину від за-
гального обсягу основної кормосуміші виявля-
ються ознаки венозної гіперемії. 

Цитоплазма деяких гепатоцитів має слабко 
виражену зернистість. Навколо вен і жовчних 
протоків добре розвинені лімфоїдні включення, 

представлені лімфоїдними клітинами. Переважна 
більшість гепатоцитів забарвлена  рівномірно. 
Клітини щільно розташовані. Розміри клітин рів-
номірні. Ядра гепатоцитів мають добре контуро-
вані виражені ядерця округлої форми. 

Висновки та перспективи у даному 
напрямку досліджень. У результаті проведених 
наукових кспериментів під час гістологічного до-
слідження печінки молодняку гусей I, II, III, IV та V 
дослідних груп встановлено, що гістологічна бу-
дова печінки не зазнавала змін. Проте у печінці 
птиці ІІІ та IV дослідних груп виявляються ознаки 
порушення гемодинаміки органу. Вогнищева дис-
комплексація гепатоцитів з появою дрібних зерен 
у цитоплазмі свідчить про початок розвитку дис-
трофічних змін (білкова дистрофія) у паренхімі 
органу.   

Перспективами у даному напрямку буде 
вивчення вищезазначеної біологічно активної 
добавки на фосфоліпід ний склад яєць. 
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Рубан, Н. О., Орищук, О. С., Цап, С. В. ОСОБЕННОСТИ ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ 
ПЕЧЕНКИ МОЛОДНЯКА ГУСЕЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗНОГО КОЛИЧЕСТВА ЛЕЦИТИНА 
ПОДСОЛНУХА 

В научно-хозяйственном опыте изучали эффективность использования лецитина подсолнуха 
в количестве 0,2 %, 0,3%, 0,4 % и 0,5 % вместо аналогичного количества макухи сои. Была опреде-
ленная эффективность лецитина подсолнуха в составе комбикорма и его влияние на гистологиче-
ское строение тканей печенки. Установлено, что за скармливание комбикорма с добавлением раз-
ного количества лецитину подсолнуха молодняку гусей, гистологическое строение печенки не ис-
пытывало изменений. Однако в печени птицы ІІІ и IV опытной группы, которым к рациону вводили 
0,4 % и 0,5 % лецитина подсолнуха, были признаки нарушения гемодинамики органа, что было пред-
ставлено дискомплексацией гепатоцитов с появлением мелких зерен в цитоплазме.  

Ключевые слова: молодняк гусей, лецитин подсолнуха, печень, гистология, комбикорм. 
 

Ruban, N. A., Orishchuk, О. S., Tsap, S. V. FEATURES HISTOLOGICAL STRUCTURE OF LIVER 
YOUNGSTERS GEESE BY USING DIFFERENT LEVELS OF SUNFLOWER LECITHIN 

In a scientific experiment studied the economic efficiency of sunflower lecithin in an amount of 0,2%, 
0,3%, 0,4% and 0,5% instead of a similar number of soybean meal. 

It was determined the effectiveness of sunflower lecithin in the composition of feed and its impact on 
histological structure of liver tissue. Found that feeding by the feed with different amounts of sunflower leci-
thin of young geese, not liver histological structure was changed. However, in the liver birds III and IV re-
search group, the diet was administered 0,4% and 0,5% lecithin sunflower, are signs of hemodynamic body 
that was presented giscomplecting of hepatocytes with the emergence of small grains in the cytoplasm. 

Key words: young geese, sunflower lecithin, liver, histology, feed. 
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