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ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТИВНОЇ ТА МЕТАБОЛІЧНОЇ ДІЇ 

ТРИПТОФАНУ В ОРГАНІЗМІ  

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПТИЦІ 

 

Наведено літературні дані та результати власних досліджень 

щодо продуктивної і метаболічної дії незамінної амінокислоти 

триптофану за використання її добавок у раціонах різних видів 

сільськогосподарської птиці. Показано виражену позитивну дію 

оптимізованих кількостей триптофану на процеси обміну речовин у їх 

організмі та показники продуктивності  і відтворювальну здатність. 

Згідно з результатами наших досліджень на гусях 

оброшинської породної групи у період інтенсивної яйцекладки 

встановлено, що збільшення рівня триптофану в комбікормах з 0,16 

до 0,25 %  підвищує несучість, поліпшує якість інкубаційних яєць, 

стимулює ріст і розвиток гусенят. 

Ключові слова: сільськогосподарська птиця, амінокислоти, 

триптофан, годівля, метаболічна дія, продуктивні якості. 

 

Вступ. Підвищення ефективності засвоєння амінокислот, 

особливо незамінних, наявних у протеїні кормів, організмом 

сільськогосподарської птиці – дуже важлива і актуальна проблема.  

Потреби в окремих незамінних амінокислотах, і зокрема трипто-

фані, визначаються доступністю для використання у фізіолого-біо-

хімічних процесах організму і можливістю синтезу в органах і ткани-

нах птиці [1, 2, 5, 6, 8, 9, 16–21, 24, 27, 33, 34]. У її раціонах амінокис-

лоти знаходяться в основному в складі білків, крім тих, які спеціально 

додають у вигляді синтетичних сполук для покриття дефіциту. У 

вільному стані в кормах птиці незамінних амінокислот надто мало. 
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Сучасні системи нормованої годівлі птиці передбачають 

забезпечення фізіологічних потреб її організму обмінною енергією, 

поживними і біологічно активними речовинами, а також усіма 

незамінними амінокислотами, і зокрема триптофаном [1–4, 7, 16–21, 

26, 27, 30–35].  

Повноцінне забезпечення комбікорму для птиці незамінними 

амінокислотами вимагає врахування індексу амінокислотної 

збалансованості, який визначається кількістю обмінної енергії, яка 

припадає на одиницю «сирого» протеїну в 1 кг корму [7, 11, 16, 18]. 

Хоча кожна із амінокислот може незалежно брати участь в обміні 

речовин, існують зв’язки між конкретними амінокислотами. Причому 

одна амінокислота може бути конвертована в іншу, але можливий 

також і обмінний антагонізм.  

Незамінні амінокислоти потрібні для фізіологічного перебігу 

обміну речовин та забезпечення продуктивності птиці на належному 

рівні. Дисбаланс, антагонізм і токсичність підвищеного рівня 

амінокислот у кормах птиці слід враховувати при балансуванні 

раціону. Якщо одної незамінної амінокислоти не вистачає у кормі, 

підвищення концентрації іншої у складі раціону може загострити 

дефіцит першої в організмі птиці [1, 2, 10–16]. Антагонізм може 

спостерігатися між амінокислотами, подібними за структурними і 

хімічними характеристиками. Доведено, що надмірна концентрація 

однієї амінокислоти негативно впливає на метаболізм іншої, зокрема 

показано, що між лейцином, ізолейцином, валіном, аргініном, лізином 

та треоніном і триптофаном при надходженні їх в організм птиці існує 

антагонічна залежність [1, 2, 10–16, 33, 35]. 

Раціони сільськогосподарських птахів на сьогодні нормують за 

вмістом 11 незамінних амінокислот, серед яких особливо цінними є 

лізин, метіонін, цистин та триптофан [1, 2, 10–16, 33, 35]. Триптофан є 

однією із дуже важливих незамінних амінокислот для організму птиці  

[1, 2, 5, 6, 8–16, 20–32].   

Продуктивна та метаболічна дія триптофану в організмі 

сільськогосподарської птиці. Роль триптофану в організмі птиці 

надзвичайно важлива і багатогранна. Будучи однією з лімітуючих 

амінокислот, вона для організму птиці має важливе значення не лише в 

синтезі білка, але і в обміні речовин. Науковими дослідженнями 

доведено, що триптофан потрібний для діяльності ендокринної 

системи, синтезу гемоглобіну, пов’язаний із процесами запліднення. За 

нестачі у раціоні птиці триптофану знижується вивід пташенят і 

затримується ріст молодняку, підвищуються затрати корму на 
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виробництво продукції, атрофуються ендокринні і статеві залози, 

виникає сліпота, розвивається анемія, пригнічується резистентність та 

імунні властивості організму.  

Триптофан є однією із незамінних амінокислот, потрібних для 

синтезу нікотинової кислоти, серотоніну, триптаміну, адренохрому. 

Його дефіцит у раціонах птиці зменшує засвоєння організмом азоту 

кормів, знижує рівень гемоглобіну і білків у плазмі, транспортування 

ліпідів із печінки у кров.  Триптофан бере участь в оновленні білків 

плазми крові та утворенні жовчних кислот, як провітамін нікотинової 

кислоти запобігає захворюванню птиці на подагру. Вміст триптофану 

достатньо високий в кормах тваринного походження і зернобобових 

культурах [1–3, 9–16, 18–22].  Експериментальними  дослідженнями 

доведено, що використання у кормах для птиці зерна кукурудзи 

(більше 60 %) веде до дефіциту триптофану в її організмі [1, 2, 22, 28–

31].  При введенні підвищених кількостей продуктів переробки зерна 

кукурудзи до складу кормів різних вікових і продуктивних груп птиці, 

і зокрема водоплавної, раціони потрібно досліджувати на вміст 

триптофану, і за його дефіциту використовувати добавки синтетичних 

аналогів цієї амінокислоти, зберігаючи відповідне співвідношення між 

рівнем триптофану і треоніну в раціоні [14, 15]. 

Доведено, що порушення співвідношення між треоніном і 

триптофаном у складі протеїну кормів має більш виражений вплив на 

продуктивність, перетравність поживних речовин корму, засвоєння та 

ефективність використання амінокислот курчатами, ніж зміна їх вмісту 

в раціоні [14, 16, 20, 27].  

За дефіциту триптофану в комбікормах курей-несучок 

знижується рівень споживання корму, що призводить до зниження 

несучості та погіршення якості яєць [10–16, 23, 25, 35]. Вказані 

дослідники довели, що оптимальний рівень триптофану за вмісту 

сирого протеїну в раціоні несучих курей 18 % становив  

0,19 % [10, 13].  

Важливі наукові дослідження щодо встановлення оптимального 

рівня триптофану в повнораціонних кормах для різних вікових груп 

курчат-бройлерів кросу Кобб 500 провели співробітники кафедри 

годівлі тварин і технології кормів імені П. Д. Пшеничного НУБіП 

України  [8]. Вказані науковці довели, що найбільш виражений 

позитивний вплив на ріст і розвиток птиці та витрати кормів на 

приріст 1 кг живої маси виявляє вміст триптофану в комбікормі 1–10- 

добових курчат - 0,22 %; 11–22-добових - 0,21 %; 23–42-добових -  

0,20 % [8]. 
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Американські дослідники встановили, що оптимальний рівень 

триптофану в комбікормі бройлерних півників у період із 42 до 56- 

добового віку становить 0,17 % від його маси. Використання вказаної 

кількості цієї амінокислоти у комбікормі на основі кукурудзяної дерті 

в завершальний період відгодівлі півників оптимізує у них баланс 

азоту, рівень в крові глюкози, білка, сечової кислоти, активність 

аспартатамінотрансферази, забезпечує у птиці високу інтенсивність 

росту, поліпшує якісні характеристики тушок і біохімічний склад 

курятини та знижує витрати кормів [28]. 

У дослідженнях китайських науковців показано, що підвищення 

рівня триптофану в комбікормах курочок-бройлерів породи арбор 

акрес плюс 25–42-добового віку із 0,17 до 0,27 % знижує у птиці 

стресові стани, підвищує рухливість, поліпшує харчову та біологічну 

цінність м’яса [30, 34]. Ці ж автори у дослідженнях, проведених на 504 

півниках і 504 курочках бройлерної породи кобб 500, встановили, що 

найбільш бажаним за метаболічною і продуктивною дією є введення в 

комбікорми на основі кукурудзяної дерті для півників у період із 22 до 

42-добового віку 0,15 %, а для курочок – 0,11 % триптофану від маси 

корму [30, 34]. 

 В експериментах канадських дослідників доведено, що 

внесення у комбікорм курей у період  інтенсивної яйцекладки добавки 

5 г триптофану на 1 кг корму підвищує рівень цієї амінокислоти у 

плазмі крові із 95,6 до 188,2 ммоль/мл та істотно знижує рівень 

серотоніну в гіпоталамічній ділянці головного мозку [32]. Крім цього, 

встановлено, що використання вказаного комбікорму в раціоні курей 

суттєво зменшує їх реакцію на стресові впливи [32]. 

Роботами бразилійських авторів показано, що найбільш 

виражений вплив на інтенсивність росту і розвитку та якісні показники 

м’яса виявляє використання у годівлі 22–42-добових курчат-бройлерів 

породи кобб 500 кукурудзяно-соєвого комбікорму, що містить 0,23 % 

триптофану від його маси [29]. Ці ж автори встановили, що комбікорм 

із вмістом такої кількості триптофану підвищує засвоєння в організмі 

птиці лізину на 21 % та кормів – на 17 % [29]. 

У дослідженнях на індиках доведено, що потреба їх організму в 

триптофані залежить від кросу, статі та віку птахів [22]. Встановлено, 

що для важких кросів рівень триптофану в комбікормі становить для 

несучих індичок – 0,15 %, для індиків-плідників – 0,15 %, для 

молодняку 0–4 тижні – 0,27 %, 5–8 тижнів – 0,25 %, 9–12 тижнів –  

0,23 %, 13–17 тижнів – 0,17 %, 18–30 тижнів – 0,14 % [22].  Щодо 

птиці легких кросів, то рівень триптофану в комбікормі становить для 
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несучих індичок – 0,15 %, для індиків-плідників – 0,15 %, для 

молодняку 0–4 тижні – 0,27 %, 5–8 тижнів – 0,28 %, 9–12 тижнів –  

0,23 %, 13–17 тижнів – 0,20 %, 18–30 тижнів – 0,16 % [22]. 

У дослідженнях на качках кросу Stаr 53 N. Y. встановлено, що 

рівень триптофану в їх комбікормі істотно впливає на забійні якості та 

індекси м’ясних якостей тушок [11]. Зокрема показано, що збільшення 

рівня триптофану до 0,25 % у період вирощування з 1 до 14 доби та до 

0,20 % із 15 до 42 доби викликає зниження передзабійної маси птиці на 

379,2 г, маси непатраної тушки – на 166,2 г, маси напівпатраної – на 

160,8 г, маси патраної – на 139,7 г [11]. На основі проведених 

досліджень автор зробив висновок, що вміст триптофану в комбікормі 

каченят 1–14-добового віку на рівні 0,23 % та 15–42-добового віку на 

рівні 0,16 % істотно підвищує інтенсивність росту і розвитку птиці, 

збільшує забійний вихід та поліпшує якість качиного м’яса [11]. 

Щодо впливу добавок триптофану до раціонів гусей на процеси 

обміну речовин в їх організмі та продуктивні якості, то у цьому плані 

варто відзначити наукові праці китайських авторів [31]. Вони провели 

дослідження на 4 групах гусенят янголезької породи 28‒70-добового 

віку. Перша (контрольна) група не отримувала добавок триптофану до 

корму. Гусенятам 2, 3 і 4-ї дослідних груп вводили до складу 

комбікорму відповідно 0,14; 0,22 і 0,30 % кристалічного триптофану 

від маси корму. Проведеними дослідженнями встановлено, що 

найбільш виражену позитивну метаболічну і продуктивну дію 

виявлено у 3-й дослідній групі гусенят, які отримували комбікорм із 

вмістом 0,22 % триптофану. У гусенят цієї групи виявлено у плазмі 

крові підвищений рівень загального білка і триацилгліцеридів, 

знижений вміст кортизолу і сечової кислоти, а також встановлено 

стимулюючу дію генів на процеси синтезу м’язових білків. Гусенята 

цієї групи відзначилися кращою інтенсивністю росту і розвитку [31]. 

В окремому експерименті ми вивчали вплив добавок 

синтетичного триптофану фірми «ТД Світ Агро» (Україна) до раціону 

несучих гусей на показники обміну речовин у крові та продуктивні і 

репродуктивні якості птиці [5, 6]. Оптимального співвідношення між 

рівнем триптофану і треоніну в комбікормі гусей батьківського стада 

досягали шляхом підбору кормових компонентів. Проведеними 

дослідженнями упродовж 4-місячного репродуктивного періоду 

(грудень ‒ березень) на оброшинській сірій породній групі гусей 

доведено, що підвищення рівня триптофану в комбікормі щодо чинних 

в Україні норм із 0,16 до 0,25 г із розрахунку на 100 г корму підвищує 

у їх крові вміст загального білка, амінного азоту, стимулює несучість, 
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поліпшує якість інкубаційних яєць, збільшує виводимість та 

життєздатність гусенят [5, 6].  

Висновки. У цілому літературні дані та результати власних 

досліджень свідчать про важливу продуктивну та метаболічну роль  

триптофану в організмі сільськогосподарської птиці. Тому оптимізація 

рівня цієї амінокислоти та збереження належного співвідношення  із 

вмістом треоніну в раціонах різних видів птиці залежно від віку, 

фізіологічного стану та рівня годівлі є актуальним науковим завданням 

і становить значний практичний і економічний інтерес.  
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