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«ЖАНДАНУ ПЛЮС» БАЛЬЗАМЫМЕН ЖӘНЕ АНТИБИОТИКТЕР ӘСЕРЛЕРІНДЕ БРОЙЛЕРЛЕРДІҢ ГЕМАТОЛОГИЯЛЫҚ 
КӨРСЕТКІШТЕРІН ЗЕРТТЕУ 

 
Бұл мақалада «Жандану плюс»бальзамы мен антибиотиктердің әсері кезіндегі етті «Арбор» тұқымды 3 апталық бройлерлердің 
гематологиялық көрсеткіштерін (лейкоциттер саны, лейкоцитарлы формула) зерттеу нәтижелері көрсетілген. Антибиотиктер 
мен «Жандану плюс» бальзамын 30 күн бойы қабылдаған кезде мынандай өзгерістер байқалды: қан құрамындағы эритроциттер мен 
тромбоциттердің және гемоглобин санының артуы.Бақылау тобымен салыстырғанда гематокриттік көрсеткіші жоғары 
деңгейде болғандықтан, ол бройлерлер ағзасындағы алмасу процестерін жақсартып, денсаулық жағдайына оң әсерін көрсеттті.  
Түйінді сөздер: «Жандану плюс» бальзамы, антибиотик, бройлер, гематологиялық көрсеткіштер 
 
Өзектілігі. Қазақстан Республикасының азық-түлік қауіпсіздігінің стратегиялық мақсаты халықты қауіпсіз ауыл шаруашылығы 
өнімдерімен қамтамасыз ету болып табылады, ол ел дамуының қазіргі кезеңдегі ұлттық қауіпсіздігінің маңызды міндеттерінің 
бірі болып табылады. Соңғы жылдары Қазақстан Республикасында құс еті фабрикасы әлемдік тенденцияларға сәйкес даму үстінде 
және бройлер өндірісінде бәсекеге қабілеттілікті арттыруға және прогрессивті инновациялық әзірлемелерді енгізуге негізделген 
болып келеді.  
Қауіпсіз және жоғары сапалы тағамды тұтыну адам денсаулығын анықтайтын маңызды факторлардың бірі болып табылады. 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің саясаты халықты жоғары сапалы және қауіпсіз азық-түлікпен қамтамасыз етуге бағытталған 
[1, 2]. Осыған байланысты ет және дайын ет өнімдерінің халықтың денсаулығына гигиеналық қауіпсіздігін бағалауға бағытталған 
зерттеулер өзекті және уақытылы жүргізіледі. 
Бройлерлерді биологиялық толыққанды тамақтандыруды ұйымдастыруда микроэлементтердің маңызды зор [3,4,5]. 
Рациондардағы жекелеген микроэлементтердің жетіспеушілігі немесе жоғарылауы аурулардың пайда болуына және оның 
өнімділігін төмендетуге әкеледі [6, 7, 8]. Ағзадағы қалыпты жұмысты қамтамасыз ететін метаболизмдік және биохимиялық 
функцияларда йод сияқты препараттарды қабылдау арқылы жануарлар организмінде маңызды болып табылатын 
функционалдық белсенділікке қол жеткізе аламыз. Сондықтан қойылған міндеттерді орындауға арналған зерттеу жұмыстары 
ғылыми және практикалық жағынан өзекті болып табылады. 
Жұмыстың мақсаты: «Арбор» ет тұқымдас бройлерлер қанының гематологиялық көрсеткіштерін антибиотиктердің және 
«Жандану Плюс» бальзамның әсерінде зерттеу.  
Зерттеу әдістері. Тәжірибелік зерттеу жұмысы әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінің хронобиология және 
хрономедицина зертханасында жүргізілді. Тәжірибені жүргізу үшін негізгі объект ретінде «Арбор» етті  тұқымына жататын 3 
апталық тауықтар алынып, жасы мен дене массасы бойынша топтастырылды. 
Тәжірибе үшін алынған жасы үш апталық 15 «Арбор» етті тұқымды бройлер үш топқа топтастырылды: бақылау тобы және екі 
тәжірибелік топ. Бақылау тобындағы тауықтар әдеттегідей қарапайым негізгі рационмен жем берілді. Ал тәжірибелік 
топтағыларға 30мг/кг мөлшерінде левомицетин+тетрациклин  және  левомицетин+тетрациклин мен негізгі фон ретінде0,7мг 
мөлшерінде «Жандану плюс» бальзамын қосу арқылы қоректендірілді. «Жандану плюс» балзамы - иммуностимуляторлы, 
гепатопротекторлы, радиопротекторлы, детоксикациялы, антисептикалық әсерлері бар, кез-келген антибиотиктердің жанама 
әсерлерін жоятын йод және қосалқы заттардың қосылыстарынан тұратын төмен молекулалы бірегей кешен болып табылады.100 
г құрамы: йод қосылысының бастапқы формуласы – йодтың салмақтық үлесі - 0.5%, қосалқы заттар  – крахмал 11,0 г, глицерин – 
1,2 г, аскорбин қышқылы – 1,0 г, натрий хлориді – 0,5 г. Тағамдық және энергетикалық құндылығы: белок-0,60%; май-0,10%; 
көмірсулар -11,39%; энергетикалық құндылығы –49,0 ккал. 
Тәжірибелік топтағы тауықтарға бірдей, температура мен ылғалдылық, азықтандыру және суару қалыпты жағдайға сәйкес 
қоректендірілді. Эксперимент 30 күнге созылды.  
Зерттеу барысында гематологиялық көрсеткіштерде эритроциттердің құрамы және олардың орташа көлемі, лейкоциттер, 
тромбоциттер, гемоглобин және гематокрит CBC/5-DIFF режимінде Siemens ADVIA 2120 автоматты гематологиялық 
анализаторында (Германия) анықталды. Қан үлгілері тәжірибенің басында және 7, 15, 30күндерде алынды.  
Алынған барлық вариациялық сериялар үшін арифметикалық орташа мәндер және олардың стандартты қателіктері анықталды. 
Топаралық айырмашылықтардың маңыздылығын анықтау үшін параметрлік критерийлер қолданылды (Стюденттің t-критерийі). 
Топтар арасындағы айырмашылықтар 0,05-тен аспайтын ықтималдық мәнімен статистикалық маңызды деп танылды. 
Статистикалық талдау Microsoft OfficeExcel 2007 компьютерлік бағдарламасының көмегімен жүргізілді. 
Зерттеу нәтижелері. Зерттеу жұмысы барысында алынған нәтижелер антибиотиктер мен бальзамдарды жеке және бірге кешенді 
түрде қабылдауынының аясында бройлерлердің гематологиялық көрсеткіштерінің өзгергендігін көрсетеді 
Зерттеу жұмысы кезінде тәжірибелік топтағы бройлердің қанында эритроциттердің мөлшері өзгерді (1-кесте). 
Жетінші күні бұл көрсеткіш әр топта әртүрлі болды. Бақылау тобында ол 4,54%  төмендеді. Алғашқы эксперименттік топта оның 
мәні 3,2% артты. Бұл көрсеткіштің ең көп өсуі екінші эксперименттік топта байқалды. Ол алғашқы күнге қарағанда 11% 
жоғарылады. Сонымен қатар 2-ші эксперименттік топтың бройлерлерінің қанында эритроциттердің мөлшері бақылаудағы және 
алғашқы эксперименталды топтардағы құсқа  қарағанда жоғары болды. 
 
Кесте 1–Бройлердің қанындағы эритроциттер мөлшерінің динамикасы, 1012/л (n=5) 

 
Топ 

Күндер 
1 7 15 30 

бақылау     
1тәжірибелік      
2тәжірибелік      

(*Р<0,05;**Р<0,01;***Р<0,001) 
 

Эксперименттің он бесінші күні бақылау тобындағы құстардың қанындағы эритроциттердің мөлшері 3,1% өсті, ал бірінші 
эксперименттік топта эритроциттердің мөлшері алғашқы күндегіден 2,3% төмен болды. 
Екінші эксперименттік топта оның мәні бақылау тобындағы  көрсеткіштерден, сондай-ақ бірінші эксперименталды топтан асып 
түсті. Алғашқы күнмен салыстырғанда бұл нәтиже 21% төмендеді. Эксперименттің 30-күні эксперименталдық құстардың 
қанындағы эритроциттердің саны әртүрлі алдыңғы кезеңдерде алынған мәліметтермен салыстырмалы түрде жоғары мәнге ие 



болды.Бақылау тобында бұл көрсеткіш эксперименттің алғашқы күнімен салыстырғанда 13% төмендеді. Алғашқы 
эксперименталды топта оның мөлшері алғашқы күнмен салыстырғанда 2,3% және он бесінші күндегімен салыстырғанда 0,9% 
артты. Екінші эксперименттік топтағы бройлердің қанындағы эритроциттердің көрсеткіштері бірінші күндерге қарағанда 31% 
және эксперименттің алдыңғы кезеңіне қарағанда 8% артық болды. 
Эритроциттердің санының өсуі гемоглобин концентрациясының ұлғаюымен қатар жүреді (1-сурет). 
 

 
Сурет 1 - Бройлерлердің қанындағы гемоглобин концентрациясының динамикасы, г/л ( n=5) 

 
Көрсеткіштердің ең төменгі мәні эксперименттің бірінші күні байқалды. Жетінші күні бұл көрсеткіш барлық топтарда өсті, бірақ 
оның ең жоғарғы көрсеткіші бақылау тобында тіркелді. 
Эксперименттік зерттеудің 15-ші күні бақылау тобындағы гемоглобин концентрациясы алғашқы күнмен салыстырғанда 9,3% 
артты. Бірінші эксперименттік топта бірінші күні нәтижеге қатысты 4,02% өсті. Осындай көрсеткіштің өсуі екінші эксперименттік 
топта тіркелді. Гемоглобин концентрациясының ең жоғары мәндері эксперименттің отызыншы күні тіркелді. 
Ең жоғарғы нәтиже 2 эксперименталдық топта байқалды. Эксперименттің әр түрлі кезеңдерінде эксперименталдық құстардың 
басқа топтарында бұл көрсеткіштің мәндері асып түсті. 
Эксперименттік бройлердің қанында эритроциттердің мөлшері өзгерген кезде лейкоциттер санының азаюы байқалды (2 кесте). 
Қанның ақ клеткаларының  жоғары концентрациясы эксперименттің алғашқы күнінде тіркелді. Лейкоциттердің концентрациясы 
барлық эксперименталдық топтар үшін бірдей болды. Содан кейін олардың саны азайып, 30 күн ішінде олардың мәні минимумға 
жетті. 
Эксперименттің жетінші күні алғашқы тәжірибелік топтың бройлерлері лейкоциттердің ең көп мөлшері тіркелді. Бұл бақылау 
тобындағы мәндерден 15% жоғары болды және тиісінше екінші эксперименталды топпен салыстырғанда 12% -дан асып кетті. 
Тәжірибенің он бесінші күні осы көрсеткіш бірінші эксперименталды топта ең жоғары болды, бірақ оның мәні жетінші күндегі 
көрсеткішпен салыстырғанда 16% артты. 30 күні бірінші эксперименттік топта лейкоциттердің ең жоғары концентрациясы 
бақылау тобымен салыстырғанда 20% -ға артты. 
 
Кесте 2 - Бройлерлердің қанындағы лейкоциттер көрсеткішінің динамикасы, 109/л (n=5) 

 
Топ 

Күндер 
1 7 15 30 

бақылау     
тәжірибелік 1     
тәжірибелік 2     

(*Р<0,05;**Р<0,01) 
 
Эксперименттіңкелесікезеңдеріндебұлкөрсеткіштіңеңкөпмөлшерібақылаутобындабайқалды. Оныңең аз мәні эксперимент 
аяқталғаннанкейінгіекіншіэксперименталдықтоптатіркелген. Бұлбақылаутобынақарағанда 2,05% төмен, сондай-
ақбірінішіэксперименталдытопқақарағанда 23% аз. 
Антибиотикті және бальзамды бірге кешенді қабылдау бройлердің қанында тромбоциттердің құрамының өзгеруіне ықпал етті. 
Эксперимент барысында бұл көрсеткіштің мәні барлық эксперименталдық топтарда өсті (2 -сурет). 
Тәжірибенің алғашқы күні тромбоциттердің ең аз мөлшері байқалды. Эксперименттің жетінші күні тромбоциттер саны 
тәжірибелік топтардың барлығында дерлік артты. 
Бақылау тобында бұл көрсеткіш алғашқы күнмен салыстырғанда 3,1% өсті. Алғашқы эксперименттік топта көрсеткіш тиісінше 
10% өсті. Екінші эксперименттік топта қаралған көрсеткіштің мәні 1,5% төмендеді. Тәжірибенің 15 күні бақылау тобындағы осы 
көрсеткіштің мәні бірінші күнмен салыстырғанда 2,4%артты. 
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Сурет 2 - Бройлерлердің қанындағы тромбоциттер көрсеткішінің динамикасы, г/л (n=5) 

 
Бірінші топта оның өсуі 5,2% болды. Екінші эксперименттік топта тромбоциттер саны жетінші күндегі көрсеткішпен 
салыстырғанда 8,1% -ға өсті және тиісінше бірінші күні нәтиже болды. 30-шы күнде тәжірибелі құстардың барлық топтарында 
тромбоциттердің көп мөлшері байқалды. Бұл қан клеткаларының максималды концентрациясы 2 эксперименталдық топта 
тіркелді. Алайда, бұл деректер тромбоциттер концентрациясы туралы жоғарыдағы деректер сияқты, сенімді емес. 
Қан клеткаларының мөлшері өзгерген кезде ағзаның гемотокритінің динамикасы байқалады (3 сурет). 
 

 
Сурет 3 - Бройлерлердің гематокриттік динамикасы, % (n=5) 

 
Эритроциттердің және тромбоциттердің концентрациясының жоғарылауы кезінде ақуыздың агрегаттарының жалпы көлемі 
артып, осы көлем мен қанның жалпы көлемінің арақатынасы артады. Бірақ бұл лейкоциттердің санын азайтуы мүмкін [9, 10]. 
Эксперименттің бірінші күні тәжірибелік құстың барлық топтары үшін гематокрит бірдей болды. 
Эксперименттің жетінші күні тәжірибелік құстың әр тобында оның мәні азайды. Бақылау тобында ол 3,8% төмендеді. Бірінші 
эксперименталды топта ол 2,5% -ға төмендеді. Екінші эксперименттік топта осы көрсеткіштің мәні 0,5% -ға төмендеді. 
Тәжірибелік зерттеудің 15 күні бақылау және 1 эксперименталдық топта гематокрит осы топтарға бұрын алынған деректермен 
салыстырғанда төмендеді. Сонымен бірге, 2топта көрсеткіш жетінші күндегі деректерге қатысты 4,1 және 0,2% өзгерді. Сонымен 
қатар, екінші эксперименттік топта гематокрит бірінші күннің мөлшерімен салыстырғанда 0,6% азайды. Эксперименттің соңғы 
кезеңінде гематокрит 3 экспериментальды топта алдыңғы кезеңдерде алынған деректермен салыстырғанда жоғары мәнге ие 
болды. Бақылау тобында гематокрит бірінші күннің шамасына қатысты 2,4% төмендеді, бірақ эксперименттің басқа күндерінде 
байқалған осы топтың басқа деректеріне қарағанда жоғары болды. Алғашқы эксперименттік топта осы көрсеткіштің мәні 
алғашқы күнмен салыстырғанда 5,6% төмендеді және 15 күндегі мәннен 2,0% төмен. Екінші эксперименттік топта гематокрит 
бірінші күні нәтижеге қатысты 12,4% өсті және алдыңғы кезеңдегіденн 6,2% артты. 
Осылайша, алынған нәтижелербойынша антибиотиктерді жеке қолданумен салыстырғанда зерттелген препараттардың 
(антибиотиктер мен бальзамды) бірге қолдануында, бройлерлердің қанында отызыншы тәулікте эритроциттердің, 
тромбоциттердің, гемоглобиннің артуы және гематокриттер көлемінің бақылау тобымен салыстырғанда жоғары деңгейде болуы, 
жоғарыда аталған препараттардың бройлер ағзасындағы зат алмасу үрдістеріне оңтайлы әсер еткендігімен сипатталады. 
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ИЗУЧЕНИЕ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХПОКАЗАТЕЛЕЙ БРОЙЛЕРОВ НА ФОНЕ СОВМЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ  
АНТИБИОТИКОВ И БАЛЬЗАМА «ВОЗРОЖДЕНИЕ ПЛЮС» 

 
Резюме: В статье представлены результаты изучения некоторых гематологических показателей (количество лейкоцитов, 
лейкоцитарная формула)крови мясной породы «Арбор» в возрасте 3 недели, которые получали антибиотики на фоне 
использования бальзама «Возрождение плюс». При совместном применении антибиотиков и бальзама «Возрождение плюс» в 
течение в течение 30 дней отмечено увеличение содержания эритроцитов, тромбоцитов, гемоглобина в крови, при этом величина 
гематокрита в ней находится на более высоком уровне относительно контроля, что объективно отражает уровень обменных 
процессов и состояния здоровья организмабройлеров. 
Ключевые слова: Бальзам «Возрождение плюс», антибиотики, бройлер, гематологический показатель. 
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THE STUDY OF HEMATOLOGICAL PARAMETERS OF BROILERS ON THE BACKGROUND OF THE COMBINED  
USE OF ANTIBIOTICS AND BALM "VOZROZHDENIE PLUS" 

 
Resume: The article presents the results of a study of some hematological parameters (the number of leukocytes, leukocyte formula) of 
blood meat «Arbor» at the age of 3 weeks, who received antibiotics while using the balm «Vozrozhdenie Plus».The combined use of 
antibiotics and balsam «Vozrozhdenie Plus» over a period of 30 days showed an increase in the content of erythrocytes, platelets, 
hemoglobin in the blood, while the hematocrit value in it is at a higher level relative to the control, which objectively reflects the level of 
metabolic processes and health body of broilers. 
Keywords: Balsam "Vozrozhdenie Plus", antibiotics, broiler, hematological index 


