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Increasing the tier structure of cage equipment to 12–15 tiers is one of the modern ways of resource 

conservation in poultry farming and is often used by producers to obtain more products from 1 m2 of premise 

space. However, there are no data on the impact of such housing on the physiological state of hens, and the 

current rules of VNTP-APK-04.05. for keeping hens in cages are designed for 1–3-tier cage batteries. The 

aim of this work was to study the physiological state of hens based on the analysis of changes in their blood 

picture indicators depending on the height of cage batteries’ location. For this purpose, in the conditions of 

a modern complex for the production of food eggs in one poultry house, 4 groups of hens were formed, each 

of which was kept on a separate floor-analogue in terms of area and cage equipment. Each floor was 

equipped with “Big Dutchman” 3-tier cage batteries (Germany), consisting of 1,176 cages with an area of 

40,544 cm2. The cages batteries of each floor were separated from each other by a grate-type floor so that 

tiers 1–3 were included to the 1st floor, tiers 4–6 – to the 2nd, tiers 7–9 - to the 3rd, and tiers 10–12 – to the 4th 

floor of the cage equipment.  The laying hens’ blood picture was determined on Micros 60 hematology ana-

lyzer, for which 30 whole blood samples were taken from laying hens of each group at the age of 52 weeks. It 

was found that the increase in the height of cage batteries location was not reflected in the hemograms of 

hens, which may indicate the absence of a negative impact of increasing the tier structure of cage equipment. 

Whereas, keeping hens in cages of a multi-tiered cage battery on the first floor (1–3 tier) was accompanied 

by changes in hemogram parameters characteristic of the stressful state of the body, namely an increase in 

the number of leukocytes in the blood by 29.0–73.2 % (3.5>normal), erythrocytes – by 14.3–18.5 %, ESR – 

by 26.0–46.5 % and a decrease in thrombocytes concentration by 12.8–14.8%, as well as the upsetting of the 

ratio of different leukocytes’ forms– an increase in the concentration heterophils by 6.8–13.5 % (4.5 % > 

normal) against the background of a decrease in monocytes by 1.8–2.5 % (1.2 % <normal), lymphocytes – 

by 1.7–8.4 %, eosinophils – by 1.7–1.9 % and basophils by 0.9–1.4 %. The obtained results are the basis for 

finding the causes of stress development in hens at their keeping on the low floor of the cage equipment. 
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РЕАКЦІЯ ОРГАНІЗМУ КУРЕЙ НА ЗМІНУ ВИСОТИ РОЗТАШУВАННЯ КЛІТКОВОЇ 
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Збільшення ярусності кліткового устаткування до 12–15 ярусів є одним із сучасних способів 

ресурсозбереження у птахівництві і часто застосовується виробничниками для отримання більшої 
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кількості продукції з 1 м2 площі приміщення. Однак будь-які дані щодо впливу такого утримання на 

фізіологічний стан курей відсутні, а чинні норми ВНТП-АПК-04.05. щодо утримання курей у клітках 

розроблені для 1–3-ярусних кліткових батарей. Метою цієї роботи було дослідження фізіологічного 

стану курей на основі аналізу змін показників їхніх гемограм залежно від висоти розташування кліт-

кових батарей. Для цього в умовах сучасного комплексу з виробництва харчових яєць в одному пташ-

нику сформували 4 групи курей, кожну з яких утримували на окремому поверху-аналогу за площею та 

клітковим устаткуванням. Кожен поверх був обладнаний 3-ярусними клітковими батареями «Big 

Dutchman» (Німеччина), що складалися з 1176 кліток площею 40544 см2. Кліткові батареї кожного 

поверху були відмежовані одна від одної решітчастою підлогою так, що 1–3 яруси входили до 1-го 

поверху, 4–6 яруси – до 2-го, 7–9 яруси – до 3-го, а 10–12 яруси – до 4-го поверху кліткового устатку-

вання. Гемограму курей-несучок визначали на гематологічному аналізаторі Micros 60, для чого відби-

рали по 30 проб цільної крові у несучок кожної групи віком 52 тижні. Виявлено, що підвищення висо-

ти розташування кліткових батарей не відобразилось у показниках гемограм курей, що може 

свідчити про відсутність негативного впливу збільшення ярусності кліткового устаткування. Тоді 

як утримання курей у клітках багатоярусної кліткової батареї першого поверху (1–3 ярус) супрово-

джувалось змінами показників гемограми, характерними для стресового стану організму, а саме 

підвищення у крові кількості лейкоцитів на 29,0–73,2 % (3,5 > норми), еритроцитів – на 14,3–18,5 %, 

ШОЕ – на 26,0–46,5 % та зниження концентрації тромбоцитів на 12,8–14,8 %, а також порушення спів-

відношення різних форм лейкоцитів – підвищення концентрації гетерофілів на 6,8–13,5 % (4,5 % > норми) 

на тлі зменшення моноцитів на 1,8–2,5 % (1,2 % < норми), лімфоцитів на 1,7–8,4 %, еозинофілів на 

1,7–1,9 % та базофілів на 0,9–1,4 %. Отримані результати є основою для пошуку причин розвитку 

стресового стану в курей за умови їхнього утримання на нижньому поверху кліткового устаткування.  

Ключові слова: кури, кліткова батарея, гемограма, лейкоцити, гетерофіли, стрес. 

Вступ 

Інтенсивне ведення галузі птахівництва включає низку технологічних операцій, що спричиняють 

надмірне напруження пристосувальних систем організму курей та розвиток у них стресу [2, 22]. 

Відомо, що дія технологічних стресорів, таких як висока щільність утримання, зміна мікроклімату 

виробничих приміщень та складу раціону, вакцинації, транспортування і переміщення знижують 

рівень імунологічної реактивності організму птиці [8, 25], що зумовлює зменшення її продуктивності 

[1, 13]. Однак до цього переліку вивчених технологічних стресорів не входить збільшення ярусності 

кліткового устаткування, яке є одним із способів ресурсозбереження у птахівництві і застосовується 

виробничниками для отримання більшої кількості продукції з 1 м2 площі приміщення. Адже все 

частіше постачальники обладнання пропонують кліткове устаткування, яке розташовують у 12 і, 

навіть, 15 ярусів, що утворюють 4–5 поверхів. Це дає змогу підвищити концентрацію поголів’я птиці 

у пташнику в 4–5 разів порівняно з 3-ярусними клітковими батареями, та у 8–10 разів порівняно з 

підлоговим способом утримання. За такого розміщення птиця верхнього поверху перебуває на висоті 

понад 12 метрів над землею, а поголів’я в одному пташнику може досягати 590 тис. голів. Тому 

актуальним питанням є вивчення впливу на організм птиці висоти розташування кліткових батарей. 

Для діагностики загального фізіологічного стану організму тварин чи птиці найчастіше викорис-

товують загальний клінічний аналіз крові або гемограму. Вперше зміни в гемограмі у відповідь на 

дію стресорів, такі як лімфопенія, еозинопенія та нейтрофільоз були описані Гансом Селье 1936 року 

[24]. Сучасні дослідження показали, що гострий стрес насамперед викликає у курей значні зміни 

кількісного та якісного складу лейкоцитів [17, 18, 23]. Лейкемоїдна реакція крові курей була описана 

за умови дії таких стресорів, як голодування [16], температура [19], світло [9], контамінація мікроор-

ганізмами [20], транспортування [3,15], обмеження руху [4] і ін. Тому метою роботи було вивчення 

реакції організму курей на основі показників гемограми за умови впливу висоти розташування 

кліткових батарей. 

Матеріали і методи досліджень 

Як об’єкт досліджень використовували яєчних курей промислового стада «Hy-Line W-36». 

Досліди з експериментальними тваринами проводили відповідно до правил Європейської конвенції 

про захист хребетних тварин (Офіційний вісник Європейського Союзу L276/33, 2010). 
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В умовах сучасного комплексу з виробництва харчових яєць у пташнику площею 2915 м2 сформу-

вали 4 групи курей, кожну з яких утримували на окремому поверху-аналогу за площею та клітковим 

устаткуванням. Кожен поверх був обладнаний 3-ярусними клітковими батареями «Big Dutchman» 

(Німеччина), що складалися з 1176 кліток площею 40544 см2 (362 × 112 см). Кліткові батареї кожного 

поверху були відмежовані одна від одної  решітчастою підлогою. Таким чином, 1–3 яруси входили до 

1-го поверху, 4–6 яруси – до 2-го, 7–9 яруси – до 3-го, а 10–12 яруси – до 4-го поверху кліткового 

устаткування (табл. 1).  

Упродовж досліду курей забезпечували питною водою, повнораціонними комбікормами 

однакового складу та утримували згідно з вимогами (ВНТП-АПК-04.05.). 

1. Схема досліду

Характеристика 
Група курей 

1 2 3 4 

Поверх розташування кліткової батареї 1 2 3 4 

Ярус кліткової батареї у пташнику 1–3 4–6 7–9 10–12 

Кількість кліток на поверсі 1176 

Кількість голів у клітці 101 

Кількість голів у групі 118776 

Щільність  посадки, гол./м2 401,4 

Фронт годівлі, см 7,8 

Гемограму курей-несучок визначали на гематологічному аналізаторі Micros 60 (Horiba Ltd.) у 

лабораторії «Бальд» (сертифікат № LB/02/2016). Для цього відбирали по 30 проб цільної крові у 

несучок кожної групи віком 52 тижні. Відбирали по 1,0–1,5 мл крові з підкрильцевої вени у пробірку 

з EDTA. Визначали такі показники: вміст еритроцитів, лейкоцитів, тромбоцитів, гемоглобіну, гемато-

крит, середній об’єм еритроцитів, середній вміст гемоглобіну в 1-му еритроциті, концентрацію гемо-

глобіну в еритроцитах, ширину розподілу еритроцитів, середній об’єм тромбоцитів, швидкість осі-

дання еритроцитів, лейкограму (вміст моноцитів, лімфоцитів,  еозинофілів, базофілів та гетерофілів). 

Отримані цифрові результати опрацьовували методами варіаційної статистики. Достовірність 

відмінностей між середніми величинами визначали за t-критерієм Ст’юдента, різниці вважали 

достовірними за p<0,05. 

Результати досліджень та їх обговорення 

Результати досліджень показали, що незалежно від поверху розташування кліткової батареї, вміст 

гемоглобіну, еритроцитів, гематокриту та тромбоцитів у крові курей перебував у межах фізіологічної 

норми (табл. 2).  

2. Гемограма курей залежно від висоти розташування кліткової батареї, (M±m, n=30/група)

Показник 

Група 
Референтні 

значення 

[10] 
1 

(1–3 ярус) 

2 

(4–6 ярус) 

3 

(7–9 ярус) 

4 

(10–12 ярус) 

Лейкоцити, тис./мкл 41,4±0,43 32,1±1,39*** 24,2±0,72***°°° 23,9±0,44***°°° 20–40 

Гемоглобін, г/дл 11,7±0,21 11,1±0,20* 11,3±0,25 11,4±0,07 7–13 

Гематокрит, % 32,2±0,73 29,5±0,71** 29,6±0,51** 28,4±0,26***’ 22–35 

Еритроцити, млн./мм3 3,2±0,06 2,7±0,05*** 2,9±0,06***° 2,8±0,02*** 2,5–3,5 

Тромбоцити, тис/мм3 55,3±0,15 55,7±0,69 63,5±0,90***°°° 68,1±0,51***°°°’’ 32–100 

ШОЕ, мм/год 6,3±0,15 5,0±0,16*** 4,5±0,16***° 4,3±0,15***°° 4,0–6,5 

Примітки: *р<0,05, **р<0,01, ***р<0,001 – порівняно з першою групою; °р<0,05, °°р<0,01, 

°°°р<0,001 – порівняно з другою групою; ‘р<0,01, ‘‘р<0,001 – порівняно з третьою групою. 
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Водночас спостерігалось підвищення вмісту лейкоцитів у крові курей зі зниженням поверху роз-

ташування кліткової батареї, а саме було виявлено вищий вміст лейкоцитів у крові курей 1–2 повер-

ху, тобто шести нижніх ярусів, ніж у курей 3–4 поверхів – відповідно шести верхніх ярусів. За таких 

умов у курей 2–4 груп вміст лейкоцитів підвищувався в межах фізіологічної норми, а у курей 1-ї 

групи – перевищував її на 3,5 %. Так, у курей 1-ї  групи вміст лейкоцитів був вищим на 29,0 % 

(р<0,001) порівняно з 2-ю групою та на 71,1 % (р<0,001) і 73,2 % (р<0,001) порівняно з 3-ю і 4-ю 

групами відповідно. У курей 2-ї групи вміст лейкоцитів був вищим на 32,6 % (р<0,001), ніж у 3-ї 

групи та на 34,3 % (р<0,001), ніж у 4-ї групи. Підвищення вмісту лейкоцитів є характерною відповід-

дю імунокомпетентних тканин на дію глюкокортикоїдів і катехоламінів, концентрація яких у крові 

птиці підвищується під дією різних стрес-факторів [11, 21]. 

У разі зниження поверху розташування кліткової батареї спостерігалось підвищення вмісту 

еритроцитів та гематокриту у крові курей у межах фізіологічної норми. Зокрема, у крові курей 1-ї 

групи вміст еритроцитів був вищим на 18,5 % (р<0,001) порівняно з 2-ю групою та на 10,3 % 

(р<0,001) і 14,3 % (р<0,001) порівняно з 3-ю та 4-ю групами відповідно. Пропорційно збільшенню конце-

нтрації еритроцитів спостерігалось і підвищення гематокриту, який був вищим у курей 1-ї групи на 2,7 % 

(р<0,01) порівняно з 1-ю та на 2,6 % (р<0,01) і 3,8 % (р<0,001)  порівняно з 3-ю та 4-ю групами відповідно. 

Вміст гемоглобіну у крові курей майже не змінювався залежно від поверху кліткової батареї. 

Незначна різниця – 5,4 % (р<0,001) була відзначена лише між 1-ю та 2-ю групами.  

Зі зниженням поверху розташування кліткової батареї спостерігалось зменшення концентрації 

тромбоцитів у крові курей у межах фізіологічної норми. Так, вміст тромбоцитів у курей 1-ї та 2-ї 

групи перебував на одному рівні, у курей 3-ї групи був вищим на 14,8 % (р<0,001), а у 4-ї групи – на 

23,1 % (р<0,001) порівняно з 1-ю групою. Водночас кури 2-ї групи характеризувались нижчим вміс-

том тромбоцитів на 12,3 % (р<0,001) та 18,2 % (р<0,001) порівняно з 3-ю і 4-ю групами, а кури 3-ї 

групи – на 6,8 % (р<0,001) порівняно з 4-ю групою. 

Параметри швидкості осідання еритроцитів у крові курей усіх груп перебували в межах фізіологі-

чної норми. Простежувалось підвищення ШОЕ зі зниженням поверху розташування  кліткової бата-

реї. Так, у курей 1-ї групи ШОЕ була вищою на 26,0 % (р<0,001) порівняно з 2-ю групою та на 40,0 % 

(р<0,001) і 46,5 % (р<0,001) порівняно з 3-ю і 4-ю групами відповідно. Водночас ШОЕ у курей 2-ї 

групи була вищою на 11,1 % (р<0,05) порівняно з 3-ю групою та на 16,3 % (р<0,01) порівняно з 4-ю 

групою. Відмінності між 3-ю та 4-ю групами складали лише 4,7 % і статистично не підтвердились. 

Еритроцитарні та тромбоцитарні індекси крові перебували в межах фізіологічної норми у курей 

усіх груп (табл. 3) без видимої залежності від поверху розташування кліткової батареї. 

3. Еритроцитарні та тромбоцитарці індекси курей залежно від висоти розташування

кліткової батареї (M±m, n=30/група) 

Показник 

Група Референтні 

значення 

 [10] 
1 

(1–3 ярус) 

2 

(4–6 ярус) 

3 

(7–9 ярус) 

4 

(10–12 ярус) 

Середній об’єм еритроцитів, 

мкм3 101,8±0,43 107,3±0,67** 103,8±0,58**°° 102,0±0,56°°’ 90–140 

Середній вміст гемоглобіну в 

1-му еритроциті, пкг 
37,1±0,22 40,4±0,41** 39,4±0,24**° 37,2±0,16°°’’ 33–47 

Концентрація гемоглобіну в 

еритроцитах, г/дл 
32,8±0,22 31,4±0,24** 34,0±0,28**°° 34,8±0,17**°°’ 26–35 

Ширина розподілу еритроци-

тів, % 
10,1±0,26 10,7±0,08* 10,0±0,32 10,6±0,14 10–15 

Середній об’єм тромбоцитів, 

мкм3 7,3±0,08 7,0±0,10* 8,4±0,13**°° 8,5±0,15**°° 7–10 

Примітки: *р<0,05, **р<0,001 – порівняно з першою групою; °р<0,05, °°р<0,001 – порівняно з 

другою групою; ‘р<0,01, ‘‘р<0,001 – порівняно з третьою групою. 

Зміни поверху утримання курей відображались у співвідношенні лейкоцитів їх крові (табл. 4), а саме 

зниження поверху утримання курей супроводжувалось підвищенням кількості гетерофілів. Найбільша кіль-
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кість гетерофілів була зафіксована у курей 1-ї групи з перевищенням фізіологічної норми на 4,5 %. Водно-

час концентрація гетерофілів у курей 1-ї групи була вищою на 6,8 % (р<0,001) порівняно з 2-ю групою та на 

13,2 % (р<0,001) і 13,5 % (р<0,001) порівняно з 3-ю та 4-ю групами відповідно. Вміст гетерофілів у курей 2–

4 груп підвищувався в межах фізіологічної норми. Зокрема, у курей 2-ї групи їх виявилось більше на 6,4 % 

(р<0,001) та 6,7 % (р<0,001) ніж у 3-й та 4-й групах відповідно. Відмінності між 3-ю та 4-ю групами склада-

ли лише 0,3 % і статистично не підтвердились. Підвищення вмісту лейкоцитів за рахунок саме гетерофілів 

виникає через гіперкортизолемію і гіперкатехоламанемію, обумовлені стресом, які і призводять до збіль-

шення числа та мобілізації їх у крові [5–7]. Збільшення пулу циркулюючих гетерофілів є результатом підго-

товки організму до захисної реакції у відповідь на можливі пошкодження [12, 14, 26]. 

4. Лейкограма курей-несучок залежно від висоти розташування кліткової батареї, %

(M±m, n=30/група) 

Показник 

Група 
Референтні зна-

чення [10] 
1 

(1–3 ярус) 

2 

(4–6 ярус) 

3 

(7–9 ярус) 

4 

(10–12 ярус) 

Моноцити 3,8±0,33 5,6±0,53** 6,2±0,43*** 6,3±0,36*** 5–10 

Лімфоцити 58,6±0,73 60,3±0,35* 66,3±0,95***°° 67,0±0,54***°° 45–70 

Еозинофіли 1,8±0,25 3,7±0,19*** 3,6±0,44*** 3,5±0,28*** 1,5–6,0 

Базофіли 1,3±0,08 2,7±0,09*** 2,6±0,15*** 2,2±0,15***°’ 1–3 

Гетерофіли 34,5±0,63 27,7±0,64*** 21,3±0,11***°° 21,0±0,68***°° 15–30 

Примітки: *р<0,05, **р<0,01, ***р<0,001 – порівняно з першою групою; °р<0,01; 

°°р<0,001 – порівняно з  другою групою; ‘р<0,05 – порівняно з третьою групою. 

Підвищення рівня гетерофілів відбувалося на тлі зменшення кількості інших форм лейкоцитів, зок-

рема моноцитів. Найнижча кількість моноцитів відмічена у курей 1-ї групи – на 1,2 % нижче фізіологі-

чної норми і, водночас, на 1,8 % (р<0,01) порівняно з 2-ю групою та на 2,4 % (р<0,001) і 2,5 % (р<0,001) 

порівняно з 3-ю та 4-ю групами відповідно. Слід відмітити, що у крові курей 2–4 груп кількість моно-

цитів перебувала в межах фізіологічної норми з різницею  0,1–0,7 % і статистично не відрізнялась. 

Кількість лімфоцитів у крові курей також зменшувалась зі зниженням поверху кліткової батареї, 

однак у межах фізіологічної норми. Найменше їх виявлено у крові курей 1-ї групи – 58,6±0,73 %, що 

нижче на 1,7 % (р<0,05) порівняно з 2-ю групою та на 7,7 % (р<0,001) і 8,4 % (р<0,001) порівняно з 

3-ю та 4-ю групами відповідно. Водночас у курей 2-ї групи кількість лімфоцитів була нижчою на 6,0 

(р<0,001) та 6,7 % (р<0,001)  порівняно 3-ю та 4-ю групами відповідно. Відмінності між 3-ю та 4-ю 

групами складали лише 0,7 % і статистично не підтвердились. 

Спостерігалось зменшення вмісту еозинофілів на першому поверсі кліткової батареї  з наближен-

ням нижньої  межі фізіологічної норми. Так, у курей 2–4 груп концентрація еозинофілів перебувала 

на одному рівні, а у 1-ї групи була нижчою на 1,9 % (р<0,001), 1,8 % (р<0,001) та 1,7 % (р<0,001) 

порівняно з 2-ю, 3-ю та 4-ю групами відповідно. Відмінності між 2-4-ю групами складали лише 0,1–

0,2% та статистично не підтвердились. 

Кількість базофілів у курей всіх груп перебували в межах фізіологічної норми, однак спостеріга-

лось підвищення їхньої концентрації на середніх поверхах кліткової батареї. Зокрема у курей 1-ї 

групи вміст базофілів був нижчим на 1,4 % (р<0,001) порівняно з 2-ю групою та на 1,3 % (р<0,001) та 

0,9 % (р<0,001) порівняно з 3-ю та 4-ю групами відповідно. Водночас у курей 4-ї групи  вміст базофі-

лів був нижчим на 0,5 % (р<0,01) та 0,4 (р<0,05), ніж у курей 2-ї та 3-ї груп відповідно. 

Висновки 

Підвищення висоти розташування кліткових батарей не відобразилось у показниках гемограм 

курей, які перебували в межах фізіологічної норми, що може вказувати на відсутність негативного 

впливу збільшення ярусності кліткового устаткування. Тоді як утримання курей у клітках багатояру-

сної кліткової батареї першого поверху (1–3 ярус) супроводжувалось змінами показників гемограми, 

характерними для стресового стану організму, а саме підвищення у крові кількості лейкоцитів на 

29,0–73,2 % (3,5 > норми), еритроцитів – на 14,3–18,5 %, ШОЕ – на 26,0–46,5 % та зниження концен-

трації тромбоцитів на 12,8–14,8 %, а також порушення співвідношення різних форм лейкоцитів – під-

вищення концентрації гетерофілів на 6,8–13,5 % (4,5 % > норми) на тлі зменшення моноцитів на 1,8–
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2,5 % (1,2 % < норми), лімфоцитів на 1,7–8,4 %, еозинофілів на 1,7–1,9 % та базофілів на 0,9–1,4 %. 

Перспективи подальших досліджень полягають у пошуку причин зміни показників гемограми ку-

рей за умови їхнього утримання у кліткових батареях нижнього поверху. 
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