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Вступ
Визначення гематологічних параметрів є дуже важ�

ливим для оцінки фізіологічного стану і попередження
хвороб у молодняку страусів. Метою даного до�
слідження було визначення в крові десяти страусів од�
ноденного віку загальної кількості еритроцитів (TRBC),
концентрації гемоглобіну (Hb), середніх корпускуляр�
них величин, гематокриту і загальної кількості лейко�
цитів (TWBC). Також проводилось визначення відсот�
кового вмісту поліморфнонуклеарів, лімфоцитів, еози�
нофілів, моноцитів і базофілів.

Методи і матеріали 
Дослідження проводились на десяти страусах од�

ноденного віку одомашненого підвиду Struthio camelus
domesticus з приватної страусиної ферми Ностер,
Хорватія.

Кров для досліджень відбирали із яремної вени у
об'ємі 1 мл у пробірки з цитратом натрію. З кожної про�
би виготовлялися тонкі мазки крові для мікроскопічно�
го дослідження, визначення загальної кількості лейко�
цитів, диференціального підрахунку і вивчення клітин�
ної морфології лейкоцитів.

Усі лабораторні дослідження проводились протя�
гом перших чотирьох годин після відбору проб.

Визначення загальної кількості еритроцитів
(TRBC), концентрації гемоглобіну (Hb), гематокриту
(PCV/Ht), середніх корпускулярних величин проводи�
лось з використанням гематологічного аналізатора
Abbott CellDyn 1700.

Загальна кількість лейкоцитів (TWBC) визначалась
за допомогою гематоцитометра з використанням ме�
тоду Папенгейма [1].

Визначення відсоткового вмісту еозинофілів, полі�
морнонуклеарів, лімфоцитів, моноцитів і базофілів
проводилося при мікроскопічному дослідженні мазків
периферійної крові, пофарбованих за Папенгеймом
[1].

Результати всіх лабораторних досліджень були об�
роблені статистично.

Результати
Результати визначеня загальної кількості еритро�

цитів (TRBC), концентрації гемоглобіну (Hb), гемато�
криту (PCV/Ht), середніх корпускулярних величин
(MCV, MCH, MCHC), і загальної кількості лейкоцитів
(TWBC), а також відсоткового вмісту поліморфно�
нуклеарів, лімфоцитів, еозинофілів, моноцитів і ба�
зофілів у крові страусів одноденного віку наведені у
табл. 1.
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Загальна кількість еритроцитів (TRBC), концентрація гемоглобіну (Hb), гематокрит (Ht) і
загальна кількість лейкоцитів визначалиься в крові десяти страусів одноденного віку. Проводилося
визначення відсоткової кількості поліморфнонуклеарів, лімфоцитів, еозинофілів, моноцитів і
базофілів. Було визначено наступні середні гематологічні показники крові у десяти страусів
одноденного віку: еритроцити = 1,62 х 1012/л, концентрація гемоглобіну = 82 г/л, гематокрит =
19,96%, лейкоцити = 7,6 х 109/л, поліморфнонуклеари = 85%, лімфоцити = 11,2%, еозинофіли =
0.3%, моноцити = 2,6% і базофіли = 0.9%.
Представлені результати продемонстрували, що вік страусів має прямий вплив на загальну
кількість еритроцитів, концентрацію гемоглобіну, гематокрит, загальну кількість лейкоцитів,
відсотковий вміст поліморфнонуклеарів, лімфоцитів, еозинофілів, моноцитів і базофілів.
Страуси одноденного віку мають нижчі показники загальної кількості еритроцитів, концентрацію
гемоглобіну, гематокрит і відсотковий вміст лімфоцитів, ніж дорослі особини. Загальна кількість
лейкоцитів, відсотковий вміст поліморфнонуклеарів і моноцитів були найвищими у крові страусів
одноденного віку в порівнянні зі старшими віковими групами. У периферійній крові страусів
дводенного віку еозинофіли і базофіли виявлялися рідко. 



Визначені результати показують наступне: найниж�
че значення кількості еритроцитів складало 1,56 х
1012/л а найвище – 1,68 х 1012/л (в середньому – 1,62 ±
0,04 х 1012/л). Коефіцієнт варіації даного показника
становив 2,47 % (табл. 1).

Показник концентрації гемоглобіну (Hb) коливався
у межах 77�90 г/л (в середньому – 81 ± 4,57г/л). Ко�
ефіцієнт варіації становив 5,55% (табл. 1).

Значення гематокриту (Ht) коливалось в межах
18,6�21,5 % (в середньому – 19,85 ± 1,10 %).

Показник середнього корпускулярного об'єму
(MCV) в середньому становив 122,92 ± 3,48 фл, а ко�
ефіцієнт варіації – 2,83 % (табл. 1).

Значення середнього корпускулярного гемоглобіну
(MCH) коливалось в межах 48,7�53,5 пг (в середньому
– 50,68 ± 1,55 пг), коефіцієнт варіації становив 3,06 %
(табл. 1).

Рівні середньої корпускулярної концентрації гемо�
глобіну (MCHC) варіювали між 395 і 422 г/л. Середнє
значення MCHC складало 412 ± 7,85 г/л, (табл. 1).

Найнижча кількість лейкоцитів становила 6,2 х
109/л, а найвища – 10,1 х 109/л (в середньому – 7,6 ±
1,25 х 109/л) (табл. 1).

Відносна кількість поліморфнонуклеарів складала в
середньому 85 ± 3,16 %, а коефіцієнт варіації – 3,72 %
(табл. 1). Що стосується відносного вмісту лімфоцитів,
то цей показник коливався у межах 8� 4 % (11,5 ± 2,15
%) (табл. 1). Еозинофіли зутрічалися досить рідко – їх
середній відсотковий вміст становив 0,3 ± 0,48%, теж
стосується і процентного вмісту базофілів – 0,9 ± 1,66
%. Середній відсотковий вміст моноцитів складав 2,6 ±
1,95 %.

Обговорення
По відношенню до інших вікових груп страусів най�

нижчі рівні загальної кількості еритроцитів (TRBC), се�
редніх корпускулярних величин (MCV, MCH, MCHC),
концентрації гемоглобіну (Hb), гематокриту (PCV/Ht), а

також відсотковий вміст лімфоцитів були
виявлені у крові страусів одноденного
віку.

Навпаки, загальна кількість лейко�
цитів (TWBC), відсотковий вміст гете�
рофілів, лімфоцитів і моноцитів – ці по�
казники були найвищими у страусів одно�
денного віку порівняно зі старшими віко�
вими групами.

Поліморнонуклеари домінували у ге�
матологічній картині страусів одноденно�
го віку. За даними літератури, така ж тен�
денція спостерігалася і у страусів віком 1�
3 місяці, 9 місяців, а також у дорослих
особин [2,10,13,15,14,5,6,11].

Кількість лімфоцитів у досліджуваних
птахів була практично однаковою і у стра�
усів віком 1�3 місяці, 9 місяців та у дорос�
лих особин [2, 5, 6, 10, 11, 13,14]. Така ж

тенденція спостерігалася і щодо відносного вмісту мо�
ноцитів, еозинофілів та базофілів.

Якісні і кількісні гематологічні зміни у страусів зале�
жать від віку, статі, різноманітних фізіологічних і пато�
логічних показників, стресу, харчування, способу
відбору і зберігання проб крові, а також від різних умов
певних географічних зон.

Результати гематологічних параметрів крові стра�
усів повинні чітко інтерпретуватися як важливі діагнос�
тичні показники.

Збільшена кількість лейкоцитів, вищий відсотковий
вміст поліморфнонуклеарів і моноцитів, а також зни�
жена кількість лімфоцитів у страусів одноденного віку
порівняно з дорослими вказує на стресовий стан. Ви�
луплення, а також відбір крові безперечно викликали
стрес, який вплинув на ці параметри. Нещодавні
дослідження показали, що стрес у страусів має знач�
ний вплив на результати диференційного підрахунку
клітин крові і коефіціент співвідношення поліморфно�
нуклеари: лімфоцити, знижуючи цей показник [10, 14].
Відносний вміст поліморфнонуклеарів збільшується

при бактерійних
інфекціях та

стресі [10].
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• Еозинофіли і базофіли рідко зустрічаються у
мазках периферійної крові страусів одноденного віку.

Дослідження повинні бути спрямовані саме на
страусів наймолодшого віку, так як їх імунна система є
слабкорозвинутою, що зумовлює високу чутливість до
мікробних інфекцій і паразитів.
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Транспортування, поява нових робітників або відвіду�
вачів на фермі, зміни погоди та інші зовнішні фактори
також можуть викликати стрес у страусів [16].

Висновок
Вік страусів має безпосередній вплив на загальну

кількість клітин, середні корпускулярні величини, кон�
центрацію гемоглобіну, гематокрит, загальну кількість
лейкоцитів, а також відсотковий склад поліморфнонук�
леарів, лімфоцитів, еозинофілів, моноцитів і базофілів.

Результати даного дослідження вказують на те, що:
• Загальна кількість еритроцитів, концентрація

гемоглобіну, гематокрит, середні корпускулярні вели�
чини (MCV, MCH, MCHC) і відсотковий вміст лімфоцитів
є нижчими у крові страусів одноденного віку по відно�
шенню до показників птахів старших вікових груп.

• Загальна кількість лейкоцитів, відсотковий
вміст поліморфнонуклеарів і моноцитів вища у крові
страусів одноденного віку в порівнянні зі старшими
віковими групами.

• Полімофнонуклеари займають перше місце
при диференційному підрахунку клітин крові, дещо
менше лімфоцити та моноцити.
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