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Представлені результати експериментальних до-
сліджень щодо визначення впливу гельмінтів роду 
Capillaria на гематологічні показники хворих курей 
різного віку (ремонтний молодняк 9–17 тижневого 
віку і кури продуктивних фаз). Встановлено, що зміни 
у крові інвазованого капіляріями молодняку курей ха-
рактеризувалися достовірним (р<0,01) зниженням 
кількості еритроцитів, вмісту гемоглобіна та збіль-
шенням кількості лейкоцитів за рахунок еозинофілів і 
призводило до більш тяжкого перебігу хвороби, ніж у 
дорослої птиці. У курей продуктивних фаз за капіля-
ріозної інвазії встановлювали незначний (р<0,05) лей-
коцитоз та еозинофілію. 
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Постановка проблеми. Однією з важливих і 
прибуткових галузей сільського господарства 
України є птахівництво [8, 11]. До проблем, що 
перешкоджають повноцінному розвитку цього 
напряму господарювання, належать інвазійні 
хвороби [2, 9, 12]. 
Дослідженнями вітчизняних і зарубіжних вче-

них доведено, що будь-яке птахівниче господар-
ство, яке практикує підлогове утримання курей, 
неблагополучне щодо паразитарних хвороб, зок-
рема капіляріозу. Збитки, що заподіюють ці хво-
роби, є значними: у молодняка знижується при-
ріст ваги, стійкість до захворювань, а іноді вони 
призводять до його загибелі від виснаження; у 
дорослої птиці за інтенсивної інвазії знижується 
несучість, перевитрачаються корми [1, 5, 14, 17]. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій,  

у яких започатковано розв’язання проблеми. 
Відносини в системі «паразит–хазяїн» тісно 
пов’язані з унікальними властивостями присто-
сування гельмінтів до існування в організмі гос-
подаря, які визначають специфічні особливості 
паразита і характеризуються змінами з боку обмін-
них процесів в організмі інвазованої птиці [6, 13].  
За даними окремих авторів, патогенний вплив 

капілярій на організм птиці супроводжується 
розвитком запальних процесів у кишечнику, 
анемією та кахексією [15, 18]. 

Згідно з дослідженнями В. Г. Гагаріна (1952, 
1956), ступінь патогенного впливу капілярій на 
організм птиці залежить від інтенсивності інвазії 
і найбільш важко захворювання протікає у мо-
лодняку віком від одного до трьох місяців. У 
випадку слабкого зараження клінічні ознаки мо-
жуть бути відсутніми, а в разі сильної інвазії 
спостерігається різко виражений розлад діяльно-
сті травного тракту. Розвивається анемія, птиця 
швидко худне і відстає в рості. Загибель птахів 
настає в результаті крайнього ступеня висна-
ження і загальної інтоксикації [3, 4]. Інші автори 
за експериментального капіляріозу курчат на 24-ту 
добу інвазування відмічали значне збільшення 
вмісту альбумінів у сироватці крові хворої птиці. 
Причому рівень збільшення вмісту альбумінів 
знаходився в прямій залежності від інтенсивності 
інвазії [16]. 
Тому знання рівня і стану метаболізму у хво-

рої на капіляріоз птиці має велике значення для 
науково-практичної ветеринарії. Це дає змогу 
глибоко розкривати патогенез захворювання, 
розробляти нові методи діагностики і робити 
теоретичні передумови для застосування більш 
ефективних методів науково обґрунтованого лі-
кування і профілактики інвазії. 
Мета досліджень – вивчити зміни в крові ку-

рей різних вікових груп за капіляріозної інвазії. 
Завданням досліджень було вивчити гемато-

логічні показники курей, хворих на капіляріоз, 
та встановити особливості змін у крові ремонт-
ного молодняка і курей продуктивних фаз за ка-
піляріозної інвазії. 
Матеріали і методи досліджень. Досліджен-

ня проводились упродовж 2016 року на базі нау-
кової лабораторії кафедри паразитології та вете-
ринарно-санітарної експертизи факультету вете-
ринарної медицини Полтавської державної аграр-
ної академії. Експериментальні досліди викону-
вали в умовах МВК-9 Машівського району Пол-
тавської області. Гематологічні дослідження ви-
конували у регіональній державній лабораторії 
ветеринарної медицини в Полтавській області. 
Кров відбирали з підшкірної підкрильцевої 
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вени (vena axilaris) в об’ємі 3 см³ зранку перед 
годівлею. Для стабілізації крові використовували 
цитрат натрію. Гельмінтоовоскопію проб посліду 
проводили за методом В. Н. Трача. 
Були сформовані дві дослідні групи курей по-

родної групи Адлерська срібляста (Adler silver) 
різного віку (молодняк віком 9–17 тижнів та ку-
ри продуктивних фаз віком 20–70 тижнів), спон-
танно інвазовані гельмінтами роду Capillaria (ІІ у 
молодняка – 28,8±0,9 яєць у 1 г посліду, у курей-
несучок – 18,5±1,3 я/г) та дві контрольні (клініч-
но здорова птиця віком 9–17 та 20–70 тижнів) по 
десять курей у кожній. 
Морфологічні показники вивчали за загально-

прийнятими методами (М. В. Садовніков та ін., 
2009) [10]. Кількість еритроцитів і лейкоцитів 
підраховували у лічильній камері Горяєва. Лей-

кограму виводили підрахунком лейкоцитів у маз-
ках крові, пофарбованих за методом Папенгейма. 
Вміст гемоглобіну визначали гемоглобінціанід-
ним методом. 
Статистичну обробку результатів експеримен-

тальних досліджень проводили шляхом визна-
чення середнього арифметичного (М), його по-
хибки (m) та рівня вірогідності (р) з використан-
ням таблиці t-критеріїв Стьюдента (С. Н. Лапач 
та ін., 2001) [7]. 
Результати досліджень. За результатами ви-

вчення гематологічних показників у курей різ-
них вікових груп за капіляріозу встановлено, що 
у молодняка 9–17-тижневого віку зміни в крові 
були більш значними, ніж у дорослих курей 
(табл. 1, 2). 

1. Гематологічні показники ремонтного молодняку курей віком 9–17 тижнів  
за капіляріозної інвазії, М±m, (n=10) 

Показники Хвора птиця Клінічно  
здорова птиця 

Референтні  
норми• 

Еритроцити, Т/л 2,4±0,2** 3,4±0,2 3–4 
Лейкоцити, Г/л 42,1±0,9** 34,3±1,3 20–40 
Гемоглобін, г/л 76,4±1,4** 89,7±2,4 80–120 

Лейкограма: 
Базофіли, % 1,9±0,3 2,6±0,2 1–3 

Еозинофіли, % 11,3±0,5** 9,0±0,4 6–10 
Псевдоеозинофіли, % 24,7±0,4 26,1±0,6 24–30 

Лімфоцити, % 52,1±0,2 52,9±0,3 52–60 
Моноцити, % 10,0±0,4 9,4±0,2 4–10 

Примітки: ** – р<0,01 – відносно показників клінічно здорової птиці; 
*референтні норми показників подані за М. В. Садовніковим та ін. (2009) [10]. 

2. Гематологічні показники курей-несучок віком 20–70 тижнів  
за капіляріозної інвазії, М±m, (n=10) 

Показники Хвора птиця Клінічно  
здорова птиця 

Референтні  
норми• 

Еритроцити, Т/л 2,9±0,1 3,2±0,1 3–4• 
Лейкоцити, Г/л 41,6±0,7* 36,1±1,6 20–40• 
Гемоглобін, г/л 84,1±1,3 87,8±1,6 80–120• 

Лейкограма 
Базофіли, % 1,9±0,3 2,2±0,3 1–3• 

Еозинофіли, % 10,5±0,6* 8,8±0,4 6–10• 
Псевдоеозинофіли, % 24,4±0,3 24,6±0,2 24–30• 

Лімфоцити, % 54,1±0,6 55,1±0,5 52–60• 
Моноцити, % 9,1±0,3 9,3±0,3 4–10• 

Примітки: * – р<0,05 – відносно показників клінічно здорової птиці; 
* референтні норми показників подані за М. В. Садовніковим та ін. (2009) [10]. 
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Згідно з даними таблиці 1, у крові інвазовано-
го капіляріями молодняку курей встановлювали 
зниження кількості еритроцитів (на 29,41 %, 
р<0,01), вмісту гемоглобіну (на 14,83 %, р<0,01) 
порівняно з показниками у клінічно здорової 
птиці (3,4±0,2 Т/л, 89,7±2,4 г/л відповідно). Вод-
ночас у крові дослідних курей збільшувалася 
кількість лейкоцитів (на 18,53 %, р<0,01), що 
відбувалося за рахунок збільшення кількості ео-
зинофілів (на 20,35 %, р<0,01). 
У крові хворих на капіляріоз курей віком 20–

70 тижнів виявляли незначні зміни, які характе-
ризувалися лейкоцитозом (на 13,22 %, р<0,05) та 
еозинофілією (на 16,19 %, р<0,01) (табл. 2). 
Отже, перебіг капіляріозної інвазії у курей різ-

них вікових груп має відмінності. Так, у молод-

няку віком 9–17 тижнів інвазія супроводжувала-
ся значними змінами у крові, а саме: анемією, 
розвитком запального процесу та алергізацією 
організму хворої птиці. У дорослих курей вста-
новлювали незначні зміни з боку кількості лей-
коцитів та еозинофілів, що, на нашу думку, свід-
чить про розвиток вікового імунітету. 
Висновки: 
1. Капіляріозна інвазія в курей проявляється 

розвитком анемії, запальних та алергічних явищ, 
що підтверджується за показниками кількості 
еритроцитів, лейкоцитів, еозинофілів та вмісту 
гемоглобіну у крові інвазованої птиці. 

2. Зміни в крові молодняку курей свідчать про 
більш гострий перебіг капіляріозу, ніж у дорослої 
птиці. 
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