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Мета. Визначити морфофункціональні 
особливості ембріонального розвитку курей при 
застосуванні покриття «штучна кутикула». Методи. 
Визначення особливостей ембріонального 
розвитку курей здійснювали способом 
морфометричних досліджень розітнутих зародків 
з контрольних і дослідних груп. У добових курчат 
визначали масу та довжину тіла. Результати. 
Вивчено особливості ембріонального розвитку 
курей при застосуванні покриття «штучна 
кутикула». Висновки. Використання покриття 
«штучна кутикула» перед закладкою яєць 
на інкубацію сприяє прискоренню темпів розвитку 
ембріонів птиці протягом ембріогенезу. 
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Одним із резервів підвищення виводи-
мості яєць, виводу здорового молодняку, 
поліпшення його подальшої резистентності 
і продуктивності є винайдення нових спосо-
бів стимуляції ембріонального розвитку пти-
ці. Тому актуальним є пошук і впровадження 
в технологічний процес інкубації різних еко-
логічно безпечних фізичних методів, біоло-
гічних і хімічних препаратів для передінку-
баційної обробки яєць з метою стимуляції 
ембріонального розвитку, підвищення виво-
димості яєць, виводу здорового молодняку. 

За останні роки виконано ряд досліджень 
зі стимуляції ембріонального розвитку сіль-
ськогосподарської птиці способом обробки 
яєць біологічно активними речовинами [3, 
11], ультрафіолетовим випромінюванням 
[1], монохроматичним червоним світлом [4], 
озоном [9], лазерним випромінюванням [5] 

та ін. з метою підвищення виводимості яєць 
і виводу кондиційних курчат. Одноразова 
передінкубаційна обробка яєць бактерици-
дом дає змогу підвищити вивід і збереже-
ність молодняку [6]. Використання розчину 
препарату АТМ за обробки інкубаційних 
яєць качок мало позитивний вплив на ви-
водимість і збереженість каченят.

Однак за такого різноманіття передінку-
баційних обробок яєць пошук екологічно 
чистих, безпечних і ефективних технологій 
у птахівництві залишається актуальним. 
Перспективною у цьому напрямі є техноло-
гія «штучна кутикула» «ARTICLE» (ARTIficial 
cutiCLE) для інкубаційних яєць. «ARTICLE» — 
це самовпорядковане полікомпонентне за-
хисне покриття (виготовлене за біоміме-
тичним принципом природної кутикули 
пташиних яєць) для відновлення бар’єрних 
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властивостей біокерамічних структур шкара-
лупи і шкаралупних мембран, якому прита-
манні біоцидна (антибактеріальна і антивірус-
на) і біостимулювальна стосовно ембріону, 
що розвивається, види активності [10].

Мета досліджень — визначити морфо-
функціональні особливості ембріонального 
розвитку курей при застосуванні покриття 
«штучна кутикула». 

Матеріали та методи досліджень. Ро-
бота виконана на ембріонах курей порід 
род-айленд червоний, полтавська глиняста, 
бірківська барвиста. Яйця для досліджень 
відбирали згідно з державними стандар-
тами «Яйця курячі інкубаційні» (1924 – 82). 
інкубацію проводили у лабораторних інку-
баторах іЛБ-0,5 із дотриманням стандартних 
вимог до процесу інкубації яєць певного виду 
птиці [2]. Досліди проводили у двох повтор-
ностях (наведено середні дані).

Для визначення ембріонального розвит-
ку від кожної породи курей було відібрано 
по 300 шт. яєць (усього 900 шт.): 450 шт. 
яєць — контрольні групи, де передінкубаційну 
обробку здійснювали парами формальдегі-
ду способом сублімації завдяки реакції фор-
маліну з марганцевокислим калієм; 450 шт.  
яєць — дослідні групи, де передінкуба-
ційну обробку проводили за застосування 
покриття «штучна кутикула» (розчин, який 
складається з хітозану кислоторозчинного, 
розчиненого в надоцтовій кислоті з додаван-
ням діоксиду титану, пом’якшувача води, не-
органічного барвника (червоного пігменту), 

мікроелементів (магнію, кобальту, цинку, 
міді), води [7]. 

З метою вивчення морфофункціональних 
особливостей ембріонального розвитку ку-
рей при застосуванні покриття «штучна кути-
кула» зародки контрольних і дослідних груп 
розтинали (по 15 шт. з кожної групи) у такі 
терміни: 72 год інкубації, 11- і 18-та доби 
інкубації. Для проведення цих досліджень  
були відібрані яйця масою 56 – 60 г. Особ-
ливості розвитку зародків визначали спосо-
бом морфометричних досліджень. У добо-
вих курчат визначали масу та довжину тіла. 

Матеріали досліджень обробляли мето-
дом варіаційної статистики [8].

Результати досліджень. Морфометричні 
дослідження зародків через 72 год інкуба-
ції (стадія замикання амніотичних складок) 
свідчать про позитивний вплив перед-
інкубаційної обробки в дослідних групах. 
Зародки цих груп мали понад 40 пар сомітів, 
важливого показника для цього віку ембріо-
нів (табл. 1). Порівняно з ембріонами конт-
рольних груп у дослідних групах у зародків 
курей породи род-айленд червоний кіль-
кість пар сомітів була більшою на 2,19 шт. 
(Р≤0,01), у полтавських глинястих і бір-
ківської барвистої — на 1,41 шт. (Р≤0,05) 
та 1,83 шт. (Р≤0,05) відповідно. Також за-
родки дослідних груп випереджали конт-
рольні зразки за розвитком судинного поля  
(див. табл. 1). Дані ембріонального розвит-
ку 11-добових зародків (стадія формуван-
ня білкового мішка і замкнення алантоїса) 

1. Показники розвитку ембріонів контрольної та дослідних груп, в середньому за досліди, 
після 72 год інкубації яєць (m±m)

Показник

Порода курей

Род-айленд червоний Полтавська глиняста Бірківська барвиста

К Д К Д К Д

Маса яєць, г:  
  до інкубації 57,79±0,63   57,59±0,91 56,13±0,86  57,49±0,8 57,29±0,97 59,00±0,84
  у момент розтину 56,42±0,63   56,29±0,86 54,90±0,85 56,24±0,77 55,8±0,97 57,79±0,83

Діаметр судинного поля, мм:
  великий 34,38±0,79   34,75±0,95 33,70±0,84 35,00±1,13 34,29±0,86 35,53±0,94
  малий 28,97±0,76 30,64±0,73 29,33±0,6 30,15±0,88 29,43±0,85 30,57±0,95

Кількість пар сомітів, шт. 38,17±0,54   40,36±0,43** 38,48±0,45 39,89±0,4* 38,57±0,57 40,40±0,4*

Примітки: К — передінкубаційна обробка парами формальдегіду способом сублімації завдяки реакції формалі-
ну з марганцевокислим калієм; Д — передінкубаційна обробка робочим розчином з хітозану кислоторозчинного, 
розчиненого в надоцтовій кислоті з додаванням діоксиду титану, пом’якшувача води, неорганічного барвника 
(червоного пігменту), мікроелементів (магнію, кобальту, цинку, міді), води. Різниця вірогідна між даними груп К 
та Д (* Р≤0,05; ** Р≤0,01; *** Р≤0,001) (до табл. 1 – 4).
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також свідчать про позитивний вплив пе-
редінкубаційної обробки яєць на ембріоге-
нез (табл. 2). У дослідних групах вірогідно 
(Р≤0,001) зростає маса зародків курей порід: 
род-айленд червоний — 4,82±0,07 г; пол-
тавська глиняста — 4,76±0,07 г; бірківська 
барвиста — 4,87±0,07 г порівняно з показ-
никами маси зародків контрольних груп — 
4,03±0,08 г; 4,07±0,09 г; 4,40±0,09 г відповід-
но. Спостерігали також зростання і довжини 
зародків курей. Так, довжина ембріонів у до-
слідних групах породи род-айленд червоний 
становила 48,92±0,35 мм (Р≤0,01); полтав-
ська глиняста — 49,18±0,44 мм (Р≤0,05); бір-
ківська барвиста — 49,43±0,39 мм (Р≤0,05), 
що на 1,92 мм, 1,35 мм та 1,43 мм відповідно 
більше порівняно з показниками довжини за-
родків контрольних груп. Водночас у дослід-
них групах зменшувалася маса білка і «нової 
плазми», що свідчить про інтенсивне викори-
стання поживних речовин із головних у цей 
період джерел живлення.

Результати розтину яєць на 18-ту добу ін-
кубації (стадія формування м’язового шару 
навкруг жовткового мішка і початку втягуван-
ня тонкого відділу кишечнику в черевну по-
рожнину плода) свідчать про те, що ембріони 
дослідних груп мали кращі показники розвитку 
порівняно з контрольними (табл. 3). Маса і дов-
жина зародків продовжують зростати. У цей 
період маса ембріонів у яйцях курей породи 
род-айленд червоний становила 27,57 г, пол-
тавська глиняста — 28,74 г, бірківська барви-
ста — 28,64 г, що на 2,2 г (Р≤0,05), 1,8 і 2,1 г 
(Р≤0,05) відповідно вище за масу зародків кон-
трольних груп. Збільшився і показник довжини 
зародків курей породи род-айленд червоний — 
87,04 мм, полтавська глиняста — 87,22 мм, 
бірківська барвиста — 86,50 мм, що відповідно 
на 2,32 мм (Р≤0,05), 1,15 і 1,14 мм більше за 
довжину зародків контрольних груп. У зародків 
дослідних груп виявлено, що амніон щільно 
облягає тіло плода, оскільки в його порожнині 
до цього часу амніотичної рідини і білка не 

2. Показники розвитку ембріонів контрольної та дослідної груп, в середньому за досліди, 
після 11-ти діб інкубації яєць (m±m)

Показник

Порода курей

Род-айленд червоний Полтавська глиняста Бірківська барвиста

К Д К Д К Д

Маса яєць, г:
  до інкубації 59,74±1,07 59,36±0,74  58,74±0,92 58,48±0,74 57,71±0,92 57,73±1,14
  у момент розтину 55,46±0,98 54,97±0,71  54,43±0,84 54,51±0,74 53,47±0,94 53,64±1,08
Довжина зародка, мм 47,00±0,54    48,92±0,35**   47,83± 0,46 49,18±0,44* 48,00±0,44  49,43±0,39*
Маса, г:
  зародка   4,03±0,08

      
4,82±0,07***   4,07±0,09      4,76±0,07*** 4,40±0,09

     
4,87±0,07***

  білка 11,20±0,31 10,90±0,25 11,17±0,32 11,09±0,21 10,21±0,28 10,05±0,31
  нової плазми   7,56±0,40    6,40±0,35*   7,58±0,37      5,79±0,19*** 6,89±0,42    5,61±0,28*

3. Показники розвитку ембріонів контрольної та дослідної груп, в середньому за досліди, після 
18-ти діб інкубації яєць (m±m)

Показник

Порода курей

Род-айленд червоний Полтавська глиняста Бірківська барвиста

К Д К Д К Д

Маса яєць, г :
  до інкубації 60,10±0,79 59,74±0,71   59,20±0,74 60,98±0,96 59,02±0,82 60,40±0,90

  у момент розтину 52,55±0,74 52,56±0,70   52,24±0,76 54,19±0,98 52,04±0,73 53,15±0,90

Довжина зародка, мм 84,72±1,19  87,04±0,94* 86,07±0,8 87,22±0,65 85,36±0,86 86,50±0,83

Маса, г :
  зародка 25,37±0,68  27,57±0,42*   26,94±0,29 28,74±0,48 26,54±0,37  28,64±0,44*

  алантоїсної рідини   4,63±0,37    3,48±0,31*     3,23±0,25   2,88±0,21   3,26±0,24     2,32±0,25**
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залишилося. Водночас вірогідно зменшується 
маса алантоїсної рідини у дослідних групах 
(див. табл. 3), що вказує на кращу підготовку 
зародків до виводу і свідчить про інтенсивні-
ше використання речовин жовткового мішка 
зародками дослідних груп.

Добові курчата, виведені із яєць дослідних 
груп, мали більшу живу масу і довжину, ніж 
курчата з контрольних груп. У курчат породи 
род-айленд червоний жива маса в дослід-
ній групі була на 3,22 г (Р≤0,01) вищою, ніж 
маса курчат контрольної групи. Курчата порід 
полтавська глиняста та бірківська барвиста 

мали вищу живу масу на 2,40 г та 2,23 г  
(Р≤0,05), відповідно, за масу курчат контроль-
них груп. Довжина курчат дослідних груп була 
також достовірно вищою за цей показник 
у конт рольних групах: на 3,81 мм, 4,58 мм 
(Р≤0,01) у курчат порід род-айленд черво-
ний та полтавська глиняста і 2,35 мм (Р≤0,05) 
у курчат породи бірківська барвиста (табл. 4). 

Враховуючи зазначені вище дані, можна 
зробити висновок, що захисному покриттю 
«штучна кутикула» «ARTICLE» притаманна 
біостимулювальна активність щодо ембріо-
нів, що розвиваються.

4. Показники виведеного молодняку контрольної та дослідної груп, в середньому за досліди (m±m)

Показник

Порода курей

Род-айленд червоний Полтавська глиняста Бірківська барвиста

К Д К Д К Д

Маса курчат, г   39,05±0,48   42,27±0,52** 39,02±0,47  41,42±0,49* 39,66±0,4    41,89±0,47*

Довжина курчат, мм 103,88±2,91 107,69±2,49** 99,42±1,86 104,00±2,88** 101,04±2,11 103,39±1,6*

Дослідженнями встановлено, що вико-
ристання покриття «штучна кутикула»  
«ARTICLE» перед закладкою яєць на інкубацію 

сприяє прискоренню темпів розвитку ембрі-
онів птиці протягом ембріогенезу завдяки 
біостимулюванню активності кутикули.
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