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СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕНДОКРИННИХ ЗАЛОЗ ПІДДОСЛІДНИХ 
СВИНЕЙ ЗА Д ІЇ КОРМОВИХ ДОБАВОК

Досліджено структурні особливості залоз внутрішньої секреції піддослідних свиней 
на відгодівлі за використання трикомпонентного ферментного препарату на різних за 
поживною цінністю раціонах, а також білково-вітамінної мінеральної добавки ПКД-10.

За дії згодовування кормових добавок не встановлено закономірного впливу на 
гістоструктуру залоз внутрішньої секреції, не виявлено зниження інтенсивності росту 
піддослідних свиней та негативного впливу на стан їхнього здоров’я. Виявлені не значні 
структурні зміни залоз можуть бути п о ’вязані з адаптацією на новий кормовий фактор.

Ключові слова: кормові добавки, свині, підшлункова залоза, наднирники, щитоподібна 
залоза, морфологічна структура

Постановка проблеми. Відомо, що регуляцію всіх життєво важливих функцій в 
організмі забезпечує ендокринна система. Жоден процес в організмі не відбувається без її 
участі. Ендокринна система регулює діяльність внутрішніх органів за допомогою хімічних 
речовин -  гормонів. Вони проникають у всі органи і тканини тварини безпосередньо через 
кров або міжклітинну речовину.

Ендокринна система включає в себе: гіпоталамус, статеві залози, наднирники, 
підшлункову залозу, щитовидну залозу, гіпофіз.

Певна частина ендокринних клітин зібрана в єдине ціле. Вони формують залози 
внутрішньої секреції і називаються гландулярним апаратом. Вони координують і регулюють 
функціональність майже всіх органів і систем організму, забезпечують його адаптацію до 
змін умов середовища: зовнішніх і внутрішніх [2, 5].

При порушенні функцій ендокринних залоз відбуваються виражені розлади в 
організмі. Порушення обмінних процесів виникає з різних причин. Основна з них 
незбалансована годівля. Одним із шляхів балансування раціонів годівлі та зменшення 
собівартості виробництва кормів є застосування різноманітних кормових добавок [4, 8, 9]. 
Вплив яких на залози внутрішньої секреції ще не достатньо вивчений.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження реакції структур залоз 
ендокринної системи сільськогосподарських тварин на введення в раціон нових кормових 
добавок є однією з важливих біологічно-господарських проблем, пов’язаної з регуляцією 
численних функцій в процесі росту і розвитку тварин. Морфологічні особливості структур 
ендокринних залоз можна розглядати як результат дії поживних речовин раціону на стінку 
травного тракту, і цим самим впливати на ефективність використання поживних речовин 
корму [3, 6].

Метою досліджень було встановити стан залоз внутрішньої секреції свиней за дії 
кормових добавок на різних за поживною цінністю раціонах.
М атеріал і методи досліджень. Для дослідження ефективності використання в раціонах 
свиней на відгодівлі білково вітамінної мінеральної добавки ПКД -10 та трикомпонентного 
ферментного препарату на різних за поживною цінністю раціонах було проведено науково -
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господарський дослід. Дослідження проводились на чотирьох групах-аналогах свинок 
великої білої породи, по 15 голів в кожній. Початкова жива маса становила 26,4 кг. Тварини 
контрольної групи одержували 0,5 кг пшеничної дерті, 1,5 кг ячмінної дерті, 0,1 кг соєвого 
шроту, 0,1 кг різнотравного сінного борошна, 3 кг бурякового жому. В другій дослідній групі 
100 г соєвого шроту замінювали 200 г ПКД-10. Свині 3-ої та 4-оїї дослідних групи додатково 
до основного раціону отримували відповідно,2 г ферменту та 200 г добавки ПКД -10 замість 
соєвого шроту. Слід відмітити, що в основному раціоні піддослідних свиней спостерігався 
дефіцит окремих амінокислот (цистин, лізин, метіонін), мінеральних речовин (Са, Р, Си, Ре, 
Мп, Со,2п) та вітамінів (В2, В5, Вз, В 12). Для поповнення ними раціону свиням 2-ої дослідної 
групи вводили кормову добавку ПКД-10.
Згодовування кормової добавки ПКД-10 свиням 2-ої групи забезпечило збільшення кількості 
перетравного протеїну та кращому співвідношенні амінокислот порівняно з контролем. 
Свині 3-ої групи додатково до раціону отримували 3-компонентний ферментний препарат, а 
тварини 4-ої групи до збалансованого раціону добавкою ПКД-10 отримували 3- 
компонентний ферментний препарат.

Ферментний препарат виготовлено на Ладижинському заводі ферментних преператів, 
до його складу входить: протосубтилін, пектиназа та амілосубтилін.

Ферменти одержано мікробіологічним шляхом при вирощуванні культури Вас. 
8иЬіі1І8, усі вони мають порошкоподібну форму. Оптимум рН від 7,5-6,0. До їх складу 
входять: В-глюканаза, ^-амілаза, нейтральна і слаболужна протеази, Перевага даного 
комплексу в тому, що він проявляє свою активність у верхній частині шлунку де 
хімотрипсин і трипсин відсутні, а пепсин через високу лужність не працює.

Забивали свиней при досягненні живої маси 105-112 кг.
Залози внутрішньої секреції свиней (підшлункова залоза, наднирники, щитоподібна 

залоза) відбирали для гістологічних досліджень під час контрольного забою свиней. Для 
фіксації у 10% формаліні брали шматочки органів, розміром не більше 1 см2 при товщині
0,5 см. Після фіксації зразки залоз внутрішньої секреції промивали у проточній воді, 
споліскували у дистильованій, зневоднювали та ущільнювали. Для заливання 
використовували парафін. Після заливання з матеріалу виготовляли тонкі зрізи за допомогою 
санного мікротома. Контрастування гістологічних зрізів здійснювали групою основних та 
кислих фарбників.

Мікрометрію залоз внутрішньої секреції проводили за допомогою об’єктивного 
мікрометра, окулярного мікрометра та окулярної сітки на мікроскопі МББ-1А. Об’єм ядер 
визначали за розрахунковим шляхом за Якобі [1]. Основні показники досліджень оброблено 
біометрично за М.О. Плохінським [7].

Результати досліджень та їх обговорення. При використанні в раціонах свиней на 
відгодівлі трикомпонентного ферментного препарату та кормової добавки ПКД-10 у 
поєднанні з ним були відмічені деякі структурні зміни в органах їх ендокринної системи.

Підшлункова залоза є залозою змішаної секреції. Ендокринна частина залози 
представлена різними видами острівців Лангерганса, клітини яких виділяють поліпептидні 
гормони, а саме інсулін, глюкогон та сомостатін.

Слід відмітити, що близько 60% маси острівців займають інсулярні клітини. Гормон 
(інсулін), що продукують вони впливає на синтез вуглеводів, білків, нуклеїнових кислот та 
жиру, і в кінцевому результаті призводить до зниження цукру в крові.

В цілому енергетичний баланс в організмі тварин підтримується гормонами 
підщлункової залози.

Згодовування вищезгаданих кормових добавок піддослідними свиням супроводжувалось 
незначними змінами морфологічних показників панкреатичних острівців (табл. 1).
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Під впливом досліджуваних добавок відбулися також окремі зміни у структурах 
острівцевого апарату піддослідних тварин.

Так, у тварин дослідних груп порівняно із контрольною групою спостерігається 
підвищення діяльності ендокринної частини підшлункової залози, про що свідчить збільшення 
кількості острівців Лангерганса на1 мм2 , їх площі та кількості каріоплазми в них.

У піддослідних тварин обох дослідних груп відмічено збільшення площі острівців 
відповідно на 13,9-2,5% та кількості ядер у них на 20,5-25,6% у третій групі збільшення 
площі острівців Лангерганса було вірогідним (Р<0,05).

Таблиця 1

Морфологічні показники панкреатичних острівців піддослідних свиней

Показник Групи тварин
1-контрольна 3-дослідна 4-дослідна

Кількість острівців Лангерганса 
на 1 мм2, шт 2,7±0,5 3,0±0,8 2,5±0,5

Площа острівця, мкм2 3448±66,7 3927±83,1* 3534±69,2
Кількість ядер в острівці, шт 39±17 47±27 49±13
Діаметр ядер, мкм 3,2±0,04 3,1±0,04 3,3±0,04**
Об'єм ядер, мкм3 29,6 26,9 38,7
Кількість каріоплазми в

• • 3острівці, тис. мкм3 1166 1275 1900

Аналізуючи розміри ядер в острівцях можна відмітити, що найбільшими ці показники 
були у тварин четвертої групи, тоді як у тварин першої та третьої груп вони були майже на 
однаковому рівні.

Узагальнюючим показником у характеристиці інсулярного апарату є кількість 
каріоплазми. Як свідчать дані наших досліджень, найбільш інтенсивно процеси утворення 
інсуліну проходили у тварин, яким вводили ферментний препарат до збалансованого 
добавкою ПКД-10 раціону. Отже, про рівень функції залози ми можемо судити саме за цим 
показником. Тому одержані результати дають підставу стверджувати, що збільшення 
кількості каріоплазми є показником збільшення загального об'єму всіх ядер в острівці, а це в 
свою чергу свідчить про посилення функції інсулярного апарату.

Морфологічні параметри острівців відповідали показникам структурного гомеостазу, 
тому адаптивна реакція на досліджувані кормові фактори проходила в стадії резистентності, 
коли був забезпечений порівняно високий ступінь синтетичних процесів в організмі 
піддослідних тварин, що сприяло підвищенню їх середньодобових приростів живої маси.

У процесі адаптації тварин до різних факторів зовнішнього середовища велика роль 
належить гормонам наднирникових залоз.

Надниркові залози -  парний орган; розташовані вони у вигляді невеликих тілець над 
нирками. Кожна залоза складається із двох шарів, які мають різне походження, різну будову і 
відмінні функції: зовнішнього -  кіркового і внутрішнього -  мозкового.

Виділяють три основні групи гормонів кіркового шару надниркових залоз: -  
глюкокортикоїди -  гормони, які діють на обмін речовин, особливо на обмін вуглеводів. 
Глюкокортикоїдам властива протизапальна дія. Вони знижують підвищену чутливість до 
деяких речовин; -  мінералокортикоїди. Вони регулюють переважно мінеральний і водний 
обмін; -  андрогени і естрогени -  аналоги чоловічих і жіночих статевих гормонів. Ці гормони 
менш активні, ніж гормони статевих залоз, виробляються в незначній кількості.

Мозкова частина надниркових залоз виробляє гормони, дія яких має багато спільного
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з дією симпатичної нервової системи.
Клітини, які утворюють мозкову речовину надниркових залоз, мають здатність до 

забарвлення в жовтий колір хромовими солями. Такі хромафінні клітини виділяють 
адреналін і його похідні.

Адреналін відомий як один із найбільш швидкодіючих гормонів. Він прискорює 
кругообіг крові, посилює і прискорює серцеві скорочення; поліпшує легеневе дихання, 
розширює бронхи; збільшує розпад глікогену в печінці, вихід цукру в кров; посилює 
скорочення м'язів, знижує їхню втому тощо. Всі ці впливи адреналіну ведуть до одного 
загального результату -  мобілізації всіх сил організму для виконання важкої роботи.

Дослідження показали, що у відповідь на згодовування трикомпонентного 
ферментного препарату та кормової добавки ПКД-10 у поєднанні з ним спостерігається 
збільшення маси надниркових залоз, а це пов'язано із підвищенням їх функціональної 
активності, характерної для стану напруги (табл. 2).

Таблиця 2
Морфологічні показники наднирників у піддослідних свиней_____________

Показники Групи тварин
1-контрольна 3-дослідна 4-дослідна

Маса, г 6,67±0,07 7,02±0,54 7,12±0,51
Клубочкова зона

Кількість ядер на 1 мм2, шт. 6703±58 6387±34 6410±98*
Діаметр ядер, мкм 4,60±0,05 5,12±0,05*** 4,60±0,05
Об'єм ядер, мкм3 50,90 70,19 53,20
Кількість каріоплазми на 1 мм2, 
тис. мкм3 341 442 341

Пучкова зона
Кількість ядер на 1 мм2, шт. 7756± 50 7575±358 7440±488
Діаметр ядер, мкм 4,89 ± 0,06 4,64±0,06** 4,99±0,05
Об'єм ядер, мкм3 61,15 52,24 64,98
Кількість каріоплазми на 1 мм2, 
тис. мкм3 474 395 483

Сітчаста зона
Кількість ядер на 1 мм2, шт 8755 ± 114 8534±207 8833±44
Діаметр ядер, мкм 5,31 ± 0,3 5,40±0,07 5,05±0,07**
Об'єм ядер, мкм3 78,30 82,35 67,35
Кількість каріоплазми на 1 мм2, 
тис. мкм3 685 702 594

Мозкова речовина
Кількість ядер на 1 мм2, шт. 5554± 76 5893±292 5786±359
Діаметр ядер, мкм 5,92 ± 0,06 5,18±0,06*** 4,80±0,05***
Об'єм ядер, мкм3 108,50 72,69 57,83
Кількість каріоплазми на 1 мм2, 
тис. мкм3 602 428 334

Клубочкова зона кори наднирників свиней дослідних груп містила ядер менше 
порівняно з контрольною групою. У четвертій групі зменшення було вірогідним (Р<0,05). 
Збільшення розмірів та об'єму ядер порівняно з контрольною групою спостерігалося у 
тварин третьої групи (Р<0,001). У четвертій групі ці показники були майже на рівні 
контролю. Таким чином об'єм каріоплазми на одиницю площі у четвертій групі був на рівні
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контролю, що свідчить про перебудову структур свиней вказаної групи з метою компенсації 
функції, а у тварин третьої групи із збільшенням діаметра та об'єму ядер збільшувалася 
кількість каріоплазми, що вказує на посилення мінералокортикотропної функції клубочкової 
зони.

У пучковій зоні кори, гормони якої мають відношення до регуляції вуглеводного 
обміну у свиней усіх груп кількість ядер залишалась майже на одному рівні. Вірогідні зміни 
спостерігались у тварин третьої дослідної групи і одержували ферментний препарат на фоні 
незбалансованого раціону, вони зводились до зменшення розмірів ядер (Р<0,001) відповідної 
кількості каріоплазми. Отже, можна припустити що у свинок третьої групи проходило 
гальмування глюкокортикоїдної функції пучкової зони кори наднирникових залоз. Однак це 
не супроводжувалось зменшенням середньодобових приростів тварин, а тому зазначені 
зміни мають пристосувальний характер.

При збагаченні раціону піддослідних свиней кормовою добавкою ПКД-10 в поєднанні 
з ферментним препаратом вірогідних змін у досліджуваних структурах пучкової зони кори 
не відмічено.

Певні адаптаційні зміни до кормових факторів відбувалися і в сітчастій зоні 
наднирників, яка продукує статеві гормони. Кількість ядер в цій зоні та їх розміри у тварин 
всіх груп порівняно з іншими зонами дещо збільшились. Але якщо порівнювати ці показники 
між групами, то можна відмітити в четвертої групи явище компенсації функції, тому що 
збільшення кількості ядер призводить до зменшення їх розмірів (Р<0,01) і, навпаки, у тварин 
третьої групи зменшення кількості ядер супроводжується збільшенням їх розмірів і кількості 
каріоплазми, хоча і різниця ця була і невірогідна.

В мозковій речовині наднирників свиней третьої та четвертої групи відмічається 
збільшення кількості ядер на 1 мм2 в порівнянні з свиньми контрольної, яке супроводжується 
вірогідним зменшенням їх розмірів (Р<0,001) в обох дослідних групах. Структурні зміни в 
мозковій речовині наднирників свідчать про зниження її функції.

Однією з найважливіших залоз внутрішньої секреції є щитоподібна залоза. Вона 
складається з двох овальних частин, розташованих по обидві сторони нижньої частини 
гортані і трахеї і з'єднаних один з одним перешийком.

Щитоподібна залоза відіграє в організмі дуже важливу роль. ЇЇ йодовмісні гормони 
(тироксин і трийодтиронін), надходячи в кров, регулюють обмін речовин, ріст і розвиток 
тканин, а також перебувають у взаємозв'язку з функціями інших залоз внутрішньої секреції 
(особливо гіпофіза і статевих залоз), нервовою системою тощо.

Великі залозисті клітини щитовидної залози утворюють фолікули, заповнені 
колоїдною речовиною. Сюди надходять гормони, які виробляються залозою, що є сполуками 
йоду з амінокислотами.

Гормон щитоподібної залози тироксин містить до 65% йоду.
Тироксин — сильний стимулятор обміну речовин в організмі; він прискорює обмін 

білків, жирів і вуглеводів, активізує окисні процеси в мітохондріях, що зумовлює посилення 
енергетичного обміну. Особливо важлива роль гормону в розвитку плода в процесах росту і 
диференціювання тканин.

Функціональну та структурну основу щитоподібної залози складають фолікули. При 
змінах фізіологічної активності щитоподібної залози відповідно змінюється величина та 
мікробудова фолікулів.

Згодовування піддослідним свиням ПКД-10 в суміші з комплексним ферментним 
препаратом та самого комплексного ферментного препарату призвело до збільшення 
діаметру фолікулів (Р<0,001) щитовидної залози (табл. 3).
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Таблиця 3
Морфологічні показники щитоподібної залози піддослідних свиней__________

Показник Групи тварин
1-контрольна 3-дослідна 4-дослідна

Маса залози, г 11,38±0,16 11,32±0,14 11,24±0,12
Кількість фолікулів на 1 мм2, шт 54±4,0 49±4,4 45±2,8
Висота фолікулярного епітелію, мкм 5,7±0,11 4,8±0,15*** 4,7±0,1**
Діаметр фолікулів, мкм 92±0,15 97,5±0,14*** 110±0,12***

Збільшення розмірів фолікулів свідчить, на наш погляд, про активізацію щитовидної 
залози при згодовуванні досліджуваних добавок. Висота фолікулярного епітелію вірогідно 
зменшилась (Р<0,001) у свиней третьої та четвертої дослідних груп порівняно з тваринами 
контрольної групи.

Висновки. 1. За дії кормових добавок у свиней обох дослідних груп відмічене 
збільшення площі острівців Лангерганса відповідно на 13,9-2,5% та кількості ядер у них на 
20,5-25,6% у третій групі збільшення площі острівців Лангерганса було вірогідним (Р<0,05).

2. Згодовування піддослідним свиням кормової добавки ПКД-10 в суміші з 
комплексним ферментним препаратом та самого комплексного ферментного препарату 
призвело до збільшення діаметру фолікулів (Р<0,001) щитоподібної залози. При цьому 
висота фолікулярного епітелію вірогідно зменшилась (Р<0,001) у свиней третьої та четвертої 
дослідних груп порівняно з тваринами контрольної групи.

3. Згодовування свиням трикомпонентного ферментного препарату та кормової 
добавки ПКД-10 в поєднанні з ним, викликало відповідно посилення функціональної 
діяльності підшлункової залози.
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СТРУКТУРНЬІЕ ОСОБЕННОСТИ ̂ Щ ОКРИННЬIХЖЕЛЕЗ ПОДОПЬІТНЬІХ СВИНЕЙ 
ЗА ДЕЙСТВИЯ КОРМОВЬІХ ДОБАВОК

Исследованьї структурньїе особенности желез внутренней секреции подопьітньїх 
свиней на откорме за использование трехкомпонентного ферментного препарата на 
различньїх по питательной ценностью рационах, а также белково-витаминной минеральной 
добавки ПКД-10.

За действия кормовьіх добавок в свиней обеих исследовательских групп отмечено 
увеличение площади островков Лангерганса соответственно на 13,9-2,5% и количества ядер в 
них на 20,5-25,6% в третьей группе увеличение площади островков бьіло вероятньїм (Р<0,05).

Скармливания подопьітньїм свиньям кормовой добавки ПКД-10 в смеси с 
комплексним ферментним препаратом и самого комплексного ферментного препарата 
привело к увеличению диаметра фолликулов (Р<0,001) щитовидной железьі. При ^том
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вьісота фолликулярного ^пителия достоверно уменьшилась (Р<0,001) у свиней третьей и 
четвертой опьітньїх групп по сравнению с животньїми контрольной группьі.

В целом следует отметить, что изменения структури ^ндокринньIх желез свиней, 
происходящих под влиянием скармливания кормових добавок, не имеют определенньїх 
закономерностей, не сопровождаются снижением производительности и по^тому не могут 
бьіть показателем негативного влияния исследуемьіх факторов на здоровье подопьітньїх 
животньїх. ^ти  изменения связаньї с образом использованием кормовьіх добавок и имеют 
адаптивньїй характер.

Ключевьіе слова: кормовьіе добавки, свиньи, поджелудочная железа, надпочечники, 
щитовидная железа, морфологическая структура
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№е Ьауе гезеагсЬед іЬе зігисіигаї Геаіигез оГ іЬе епдосгіпе дїапдз оГ ехрегішепіаї рідз Гог 
Гаііепіпд Гед Ьу а іЬгее-сошропепі епгуше ргерагаііоп аз а рагі оГ пиігіііопаї гаііопз шіИ уагіоиз 
пиігіііопаї уаїиез, аз ^е її аз іЬе ргоіеіп-уііашіп тіпегаї зиррїешепі СРА 10.

ТЬе рідз оГ ЬоіЬ ехрегішепіаї дгоирз Гед Ьу Геед аддіііуез Ьад ап іпсгеазе іп іЬе агеа оГ 
іЬе ізїеіз оГЬапдегЬапз Ьу 13.9-2.5%, Ьезідез іЬе пишЬег оГ писїеі іп іЬеш іпсгеазед Ьу 20.5
25.6% іп іЬе іЬігд §гоир; іі ^ а з  Гоипд іо Ье ргоЬаЬїе (Р<0.05)

Реедіпд іЬе ехрегішепіаї рідз Ьу ЬоіЬ іЬе Геед аддіііуе СРА 10 іп а шіхіиге шіИ а 
сошрїех епгуше ргерагаііоп апд сошрїех епгуше ргерагаііоп їед іо ап іпсгеазе іп іЬе діашеіег оГ 
Гоїїісїез (Р<0.001) оГ іЬе іЬугоід дїапд. Іп іЬіз сазе, іЬе Ьеі§Ьі оГ іЬе Гоїїісиїаг ерііЬеїіиш 
зідпіГісапІїу десгеазед (Р<0.001) іп іЬе рідз оГ іЬе іЬігд апд ГоигіЬ ехрегішепіаї дгоирз сошрагед 
іЬап іп іЬе апішаїз оГ іЬе сопігої дгоир.

Іп депегаї, її зкоиМ Ье поїегї Ікаї скапдез іп Іке зігисіиге оГ епгїосгіпе рідз’ дїапгїз Ікаї 
оссиг ипдег іЬе іпГїиепсе оГ Геед аддіііуез до поі Ьауе сегіаіп гедиїагіііез, іЬеу аге поі 
ассошрапіед Ьу а десгеазе іп ргодисііуііу апд іЬегеГоге саппоі Ье ап іпдісаіог оГ іЬе педаііуе 
ішрасі оГ іЬе гезеагсЬед Гасіогз оп іЬе ЬеаїіЬ оГ ехрегішепіаї апішаїз. ТЬезе сЬапдез аге 
аззосіаіед шіИ іЬе изе оГ Годдег аддіііуез апд аге адарііуе.
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