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ВЛИЯНИЕПРОБИОТИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА НА 
МОРФОЛОЕИЧЕСКИЕІІОКА ЗЛ ТЕЛИ КИШЕЧНИКА 

МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ

Изучено реакцию структур кишечника молодняка свиней на виращивании на введение 
в состав рациона различних доз Знтер-актива. Исследования показали, что скармливание 
разних доз препарата Знтеро-актив не имело существенного влияния как на массу, так и 
на длину тонкого кишечника. Однако следует отметить тенденцию к увеличению масси 
кишечника у  животньгх третьей и четвертой групи на 3,7 и 4,6%, та же ситуация 
сохраняется и при изучении длинньї кишечника в четвертой группе, где она недостоверно 
увеличилась на 3,2%.

Исследования толстого отдела кишечника показали отсутствие вероятного влияния 
пробиотика Знтеро-актив на его массу. Однако било установлено вероятное увеличение 
длинни кишечника на 11,1%, а также увеличения толщини стенки слизистой оболонки 
тощей кишки на 14,1% и 18,4%.

Ключевьіе слова: Знтеро-актив, пробиотик, кормовие добавки, кишечник, свиньи, 
молодняк свиней, морфологические показатели

Постановка проблеми. Продуктивность животньїх зависит от состояния их 
пищеварительной системні и состава микрофлорьі кишечника. Главньїм в ней єсть бактерии - 
представители нормальной микрофлорьі, а регуляция их развития осуществляется за счет 
использования пробиотиков. Последние зффективно подавляют патогенную и условно 
патогенную микрофлору кишечника, повьішают рост, формируют и стабилизируют 
здоровую микрофлору в пищеварительном тракте, нормализируют обмен веществ, 
продуцируют биологически активньїе вещества (витаминьї, аминокислотьі, молочную 
кислоту), противодействуют желудочно-кишечньїм заболеванием без использования 
антибиотиков, повьішают сохранность по головня [7].

К числу таких добавок можно отнести и бактериальньїй препарат Знтер-актив, 
созданньїй работниками научно-биотехнологического предприятия ЧП "БТУ-Центр" 
(г. Ладьіжин Винницкой областе). Он представляет собой однородную сьіпучую смесь без 
твердих комочков светло-серого цвета [2]. Направлено отселекционированньїе штаммьі 
бактерий, содержащиеся в препарате, легко приживаются в пищеварительном тракте 
животньїх, способствуя формированию нормальной микрофлорьі. Однако влияние препарата 
на кишечник молодняка свиней недостаточно изучен. Позтому целью данньїх исследований 
бьіло исследовать влияние скармливания препарата Знтер-актив на структурні тонкого и 
толстого отделов кишечника свиней.

Обьектьі и методи исследования. Опьіт проводили на четьірех группах-аналогах 
молодняка свиней на вьіращивании крупной белой породні, по 15 голов в каждой, с 
начальной живой массой в среднем 22,1 кг. Первая бьіла контрольной (табл. 1). Основному 
периоду исследований предшествовал 15-суточного уравнительньїй период для снижения 
стресса у животньїх после формирования опьітньїх групп. В основной период опьіта поросята 
второй группьі в течение 90 суток к основному рациону полупали бактериальньїй препарат

100



Аграрна наука
та харчові технології

Годівля тварин та
технологія кормів

Випуск 4(98)
2017

Знтер-актив в количествах 1,0 г, третьей группьі -  1,5 г и четвертой -  2,0 г. Препарат 
скармливали один раз в сутки в составе сухой смеси с концентрированньїми кормами.

Живую массу подопьітньїх животньїх контролировали путем индивидуального 
взвешивания ежемесячно. После завершення основного периода опьіта бьіл проведен 
контрольньїй убой животньїх, по 4 животньїх из каждой группьі. Живая масса убойньїх 
животньїх колебалась об 52,8 до 57,1 кг.

Таблица 1
Схема исследований

Г руппьі Количество 
животньїх, гол.

Характеристика кормления по периодах
уравнительньїй, 15 дней основной, 90 дней

1 (контрольная) 15 ОР* ОР

2 15 ОР ОР + Знтеро-актив, 
1,0 г/гол. в день

3 15 ОР ОР + Знтеро-актив, 
1,5 г/гол. в день

4 15 ОР ОР + Знтеро-актив, 
2,0 г/гол. в день

Примчание: *ОР -  основной рацион

После убоя отбирались образцьі кишечника, разделялись по отделам, взвешивали и 
измеряли длину тонкого и толстого отделов кишечника. Образцьі кишок тонкого и толстого 
отделов отбирали для дальнейших морфологических исследований. Морфометрию структур 
кишечника проводили после фиксации в 10%-ном нейтральном формалине на 
стереоскопическом микроскопе МБС-9, пользуясь линейкой окуляр-микрометра [1]. 
Биометрическую обработку цифрового материала провели по общепринятьім методикам [6].

Результати и их обсуждение. В тонком кишечнике под действием ферментов 
кишечного сока в процессе пристеночного пищеварения, которьш здесь доминирует, 
происходит конечное расщепление питательньїх веществ на простьіе компонентьі.

Железьі тонкой кишки секретируют дополнительньїе пищеварительньїе ферментьі, 
способньїе расщеплять лишь короткие цепочки сахаров и пептидов, получившиеся в 
результате предшествующих зтапов пищеварения. Происходит окончательное расщепление 
питательньїх веществ на составньїе злементи. В результате действия кишечних ферментов 
образуются простьіе сахара и аминокислотьі.

По окончании процесса ферментативного пищеварения питательньїе вещества в виде 
аминокислот, жирних кислот и глюкози, витаминов, минеральннх веществ, всаснваются в 
кровь и поступают в клетки для дальнейшего их использования. Основное всаснвание 
продуктов переваривания пищи происходит в тонком кишечнике. Благодаря ворсинкам 
тонкий кишечник имеет огромную всаснвающую поверхность. Клетки кишечного зпителия 
образуют полупроницаемую мембрану, которая пропускает один вещества, например 
аминокислотн и глюкозу, и препятствует прохождению других, например неизмененньїх 
молекул белка и крахмала.

Результати исследований показали, что скармливание разньїх доз препарата Знтеро- 
актив не имело существенного влияния как на массу, так и на длину тонкого кишечника. 
Однако следует отметить тенденцию к увеличению массьі кишечника у животньїх третьей и 
четвертой групп на 3,7 и 4,6% (Р<0,05), та же ситуация сохраняется и при изучении длинньї 
кишечника в четвертой группе, где она недостоверно увеличилась на 3,2% (Р<0,05) (табл. 2).
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Таблица 2
Морфологические показатели тонкого отдела кишечника молодняка свиней на 
___________________________ вьіращивании, М±пг, п=4_______________________________

Показатели 1 группа 
(контрольная) 2 группа 3 группа 4 группа

Масса кишечника всего, кг 1,07±0,03 1,09±0,03 1,11±0,05 1,12±0,04
в т. ч.

двенадцатиперстная кишка 0,055±0,01 0,066±0,01 0,070±0,01 0,073±0,01

тощая кишка 0,840±0,05 0,799±0,06 0,839±0,04 0,839±0,05
повздошная кишка 0,175±0,03 0,195±0,02 0,201±0,03 0,208±0,04

Длинна кишечника, м 16,4±0,33 16,2±0,30 16,30±0,31 16,93±0,29
в т. ч.

двенадцатиперстная кишка 0,45±0,07 0,39±0,05 0,42±0,06 0,48±0,05

тощая кишка 13,0±0,20 12,96±0,19 13,03±0,23 13,5±0,23
повздошная кишка 2,95±0,08 2,85±0,06 2,85±0,09 2,95±0,06

Толщина стенки тощей 
кишки, мм 1,03±0,02 1,09±0,04 1,10±0,03* 1,14±0,028*

в т. ч. серозно-мьішечная 
оболонка, мм 0,24±0,01 0,25±0,01 0,20±0,01 0,21±0,01

слизистая оболонка, мм 0,79±0,03 0,84±0,02 0,90±0,02* 0,93±0,03*
Примечание: *Р<0,05; **Р<0,01; *** Р<0,001

Наблюдаемая реакция согласуется с литературньїми данньїми [4, 5]. Полученньїй 
результат подтверждает адаптивную реакцию организма на включение нового кормового 
фактора.

Основньїе процессьі переваривания и последующего всасьівания расщепленньїх 
веществ происходят в тонкой кишке. В слепой и частинно в восходящей кишках еще 
продолжается ферментативное переваривание пищи, но интенсивность зтих процессов 
незначительна.

Доказано, что около 3% белков и углеводов переваривается и всасьівается в толстой 
кишке. В слепой кишке происходит всасьівание водьі, вьщеленной в тонкую кишку во время 
всего процесса пищеварения.

Слизистая оболонка толстого кишечника вьщеляет небольшое количество 
пищеварительного сока, богатого слизью, но бедного ферментами. В толстьіх кишках 
имеется богатая бактериальная флора, вьізьівающая сбраживание углеводов с образованием 
летучих жирньїх кислот [8, 9].

Исследования толстого отдела кишечника показали отсутствие вероятного влияния 
пробиотика Знтеро-актив на его массу. Однако бьіло установлено вероятное увеличение 
длинньї кишечника у животньїх четвертой группьі, которьім скармливали препарат в дозе 
2,0 г препарата на голову в день на 11,1% (Р<0,05) в том числе и за щет вероятного 
увеличения длинньї тощей кишки на 3,3% (Р<0,05) (табл. 3).

При исследовании стенок тощей кишки установлено увеличение их толщиньї. Так у 
образцов кишки взятих у животньїх третьей и четвертой групп отмечается общее увеличение 
толщиньї стенки на 12,6% и 17,6% (Р<0,01) соответственно. Увеличение общей толщиньї 
стенок обусловлено увеличением толщиньї слизистой оболонки кишки на 14,1% и 18,4% 
(Р<0,01) соответственно.
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Тсіблицсі З
Морфологические показатели товстого отдела кишечника молодняка свиней на 
___________________________ вьіращивании, М±т, п=4_______________________________

Показатели 1 группа 
(контрольная) 2 группа 3 группа 4 группа

Масса кишечника всего, кг 1,16±0,05 1,19±0,02 1,20±0,02 1,22±0,04
в т.ч.

двенадцатиперстная кишка 0,100±0,02 0,115±0,01 0,113±0,01 0,125±0,01

тощая кишка 0,850±0,11 0,860±0,15 0,872±0,10 0,895±0,18
повздошная кишка 0,210±0,02 0,215±0,05 0,193±0,04 0,200±0,03

Длинна кишечника, м 3,05±0,17 3,22±0,09 3,33±0,09 3,39±0,08*
в т.ч.

двенадцатиперстная кишка 0,47±0,06 0,51±0,08 0,54±0,04 0,55±0,09

тощая кишка 2,07±0,21 2,03±0,19 2,09±0,31 2,14±0,25*
повздошная кишка 0,51±0,09 0,68±0,06 0,70±0,05 0,70±0,09

Толщина стенки тощей 
кишки, мм 1,98±0,05 2,10±0,04 2,23±0,03** 2,33±0,04***

в т.ч. серозно-мьішечная 
оболочка, мм 0,57±0,03 0,59±0,02 0,62±0,03 0,66±0,03

слизистая оболочка, мм 1,41±0,03 1,51±0,04 1,61±0,03** 1,67±0,05**

Такие изменения не имеют патологического характера, а являются адаптивной 
реакцией на увеличение кислотности средьі обусловленной увеличением количества 
бактерий продуцирующих молочную кислоту входящих в состав препарата.

Вьіводьі. 1. Результатні исследований показали, что скармливание разньїх доз 
препарата Знтеро-актив не имело существенного влияния как на массу, так и на длину 
тонкого кишечника. Однако следует отметить тенденцию к увеличению массьі кишечника у 
животньїх третьей и четвертой групп на 3,7 и 4,6%, та же ситуация сохраняется и при 
изучении длинньї кишечника в четвертой группе, где она недостоверно увеличилась на 3,2%.

2. Исследования толстого отдела кишечника показали отсутствие вероятного влияния 
пробиотика Знтеро-актив на его массу. Однако бьіло установлено вероятное увеличение 
длинньї кишечника на 11,1%, а также увеличения толщиньї стенки слизистой оболонки 
тощей кишки на 14,1% и 18,4%.
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ВПЛИВ ПРОБІОТИЧНОГО ПРЕПАРАТУ НА МОРФОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ 
КИШКІВНИКА МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ

Вивчено реакцію структур кишечника молодняку свиней на вирощуванні на введення 
до складу раціону різних доз Ентер-активу. Дослідження показали, що згодовування різних 
доз препарату Ентеро-актив не мало істотного впливу як на масу, так і на довжину тонкого
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