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У статті подані результати гістологічних, гістохімічних та морфометричних досліджень сли
зо вої оболонки сліпих кишок курейбройлерів, яким 42 доби поспіль згодовували комбікорм з різним вміс
том пробіотичних препаратів: «Probion forte» в дозі 1 г/кг, 0,5 г/кг та «Bio Plus 2В» в дозі 0,4 г/кг. Та кож 
ви вчено кількісний мікробний склад вмісту сліпих кишок на 42 добу досліду. На 15, 30 і 42 доби до слі ду по 
10 курчат з кожної групи виводили з експерименту, проводили розтин і відбирали шматочки слі пих ки  
шок, які фіксували у 10 % розчині нейтрального формаліну, рідині Карнуа з подальшою заливкою у пара
фін. Виготовляли гістозрізи і фарбували гематоксилінеозином, за Стідменом; за МакМанусом.

Застосування з кормом пробіотиків у різних дозах курчатамбройлерам у процесі росту та роз
витку сприяло покращенню морфофункціонального стану кишок. У слизовій оболонці сліпих кишок ку
рей І, ІІ, і ІІІ дослідних груп на 42 добу висота ворсинок вірогідно зростала на 229,9 мкм, 179,08 мкм та 
215,5 мкм, глибина крипт — на 45,02 мкм, 23,7 мкм і 36,9 мкм відповідно. Відзначалось посилення імун
ного бар’єру сліпих кишок, яке виразилось активним заселенням лімфоцитами лімфатичних вузликів, 
від носним збільшенням кількості та величини лімфоїдних структур у власній пластинці слизової обо
лон ки. Водночас виявлено відносне збільшення об’єму та кількості келихоподібних клітин ворсинок 
слі пих кишок птиці дослідних груп та збагачення їх цитоплазми глікозаміногліканами і нейтральними 
муко полі саха ри дами, що сприяло утворенню масивної слизистої біоплівки, яка вкривала стінки епіте
лі аль них клітин, заповнювала простір між ворсинками і була потужним бар’єром від проникнення 
пато генної та умовно патогенної мікрофлори. У вмісті сліпих кишок курей І, ІІ, ІІІ груп порівняно 
з кон тро лем встановлено збільшення мікроорганізмів роду Lactobacillus — на 15,3 %, 14 % і 10,7 % та 
змен шення кількості мікроорганізмів роду �. coli — на 22,9 %, 20,3 % 16,5 % відповідно Мікроорганіз�. coli — на 22,9 %, 20,3 % 16,5 % відповідно Мікроорганіз. coli — на 22,9 %, 20,3 % 16,5 % відповідно Мікроорганіз coli — на 22,9 %, 20,3 % 16,5 % відповідно Мікроорганізcoli — на 22,9 %, 20,3 % 16,5 % відповідно Мікроорганіз — на 22,9 %, 20,3 % 16,5 % відповідно Мікроорганіз
мів ро ду Salmonella, Campilobacter та Cl. perfingens на 42 добу застосування пробіотичних препаратів 
у слі пих кишках курей дослідних груп не виявлено.
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The article displays the results of histological, histochemical and morphometric studies of cecum mucosa 
in broilers which were fed for 42 days with a row feed with different content of probiotic preparations — “Probion 
forte” in a dose of 1 g/kg, 0.5 g/kg and “Bio Plus 2B” at a dose of 0.4 g / kg. However, the quantitative microbial 
composition of cecum contents was investigated at the 42nd day of experiment. At the 15th, 30th and 42nd day 
of the experiment 10 chickens from each group were taken out of the experiment. After the autopsy the pieces 
of cecum were selected and fixed in 10 % neutral formalin solution by liquid Carnoy and then filled in paraffin. 
Histological sections were produced and stained with hematoxylineosin, by Stidman; by McManus.
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The use of food probiotics in different doses in broiler chickens during their growth and development 
contributed to the improvement of functional state of the intestines. In the cecum mucosa of chickens of I, II, 
and III research groups at 42nd day villus height significantly increased to 229.9 mm, 179.08 mm, 215.5 mm and 
crypt depth — to 45.02 mm, 23.7 mm, 36.9 mm, respectively. The strengthening of the immune barrier of cecum 
was noted which was reflected in the active population of lymphocytes of the lymph nodes, the relative increase 
in the number and size of lymphoid structures in the lamina propria of the mucosa. However, the relative in
crease of volume and number of goblet cells of the villi cecum of poultry research groups and enriching their 
cytoplasm with neutral glycosaminoglycans and mucopolysaccharides was detected. This contributed to mas
sive mucous biofilm covering the walls of epithelial cells and filling the space between the fibers which was a 
powerful barrier for penetration of pathogenic and conditionally pathogenic microflora. In the cecum contents 
in chickens of I, II, III group an increase of microbial genus Lactobacillus (15.3 %, 14. 0 %, 10.7 %) and re
ducing the number of microorganisms sort �. coli — (22.9% 20 3% 16.5 % respectively) was found compared 
to control. At the 42nd day of usage of probiotics the microorganisms of genus Salmonella, Campilobacter and 
Cl. Perfingens were not found.

Keywords: CHICKEN-BROILERS, PROBIOTIC PREPARATIONS, CECUM, VILLI, CRYPTS, 
GOBLET CELL, MORFOMETRY, HISTOSTRUCTURE, HISTOCHEMISTRY, MIRCROBIAL COM-
POSITION
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В статье представлены результаты гистологических, гистохимических и морфометрических 
исследований слизистой оболочки слепых кишок курейбройлеров, которым 42 дня подряд вскармливали 
корма с разным содержанием пробиотических препаратов: «Probion forte» в дозе 1 г/кг, 0,5 г/кг и «Bio 
Plus 2В» в дозе 0,4 г/ кг. Вместе с этим изучали микробиологический состав содержимого слепых от
ростков на 42 сутки эксперимента. На 15, 30 і 42 сутки опыта по 10 птиц с каждой группы выводи ли 
из эксперимента, птицу вскрывали, отбирали кусочки ткани слепых кишок, фиксировали в 10 % ней
тральном формалине, в растворе Карнуа, и заливали в парафин. Изготовляли гистосрезы, которые 
окра шивали гематоксилинэозином, за методами Стидмэна, МакМануса.

Вскармливание кормов с разным содержанием пробиотических препаратов курчатамброй ле
рам в процессе роста и развития влияло на улучшение морфофункционального состояния кишечника. 
В слизистой оболочке слепых кишок курей І, ІІ, ІІІ опытных групп на 42 сутки высота ворсинок до сто
верно увеличивалась на 229,9 мкм, 179,08 мкм и 215,5 мкм, глубина крипт — на 45,02 мкм, 23,7 мкм 
и 36,9 мкм соответственно. Отмечалось усиление иммунного барьера слепых кишок, что выразилось 
активным заселением лимфоцитами лимфатических узелков, относительным увеличением количества 
и величины лимфоидных структур собственной пластинки слизистой оболочки. Установлено также 
относительное увеличение объема и количества бокаловидных клеток ворсинок и крипт слепых ки шок 
птиц опытных групп и обогащение их цитоплазмы гликозаминогликанами и нейтральными муко поли
сахаридами, что способствовало образованию массивной слизистой биопленки, которая покрывала 
стен ки эпителиальных клеток, заполняла просвет между ворсинками и была хорошим барьером от 
про ник но вения патогенной и условнопатогенной микрофлоры. В содержимом слепых кишок курей І, 
ІІ, ІІІ групп установлено увеличение количества микроорганизмов рода Lactobacillus на 15,3 % , 14,0 %, 
10,7 % и уменьшение количества микроорганизмов рода �. coli — на 22,9 %, 20,3 % и 16,5% соот вет
ствен но. Микроорганизмы рода Salmonella, Campilobacter та Cl. perfingens на 42 сутки использования 
про био тических препаратов в слепых кишках кур опытных групп не выявлено.
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В сучасних умовах ведення птахів-
ниц тва раціони годівлі складені так, щоб 
за безпечити максимально швидкий при ріст 
жи вої маси птиці. Зважаючи на вели ку чи-
сель ність поголів’я птиці на птахофабриках, 
на віть не значне зростання якісних показ ни-
ків суттєво впливає на економічні показники 
підприємств, які спеціалізуються на пта хів-
ництві. Однак підвищена концентрація по-
жив них речовин зазвичай призводить до дис-
ба лансу кишкової мікрофлори, внаслі док чо го 
погіршується конверсія корму та зни жу ють-
ся прирости живої маси. Крім то го, стре си, 
по ру шення режиму та якості го дів лі мо жуть 
спри чинити стійкі зміни кіль кіс них ха рак те-
ристик та якісного складу нормо біо сим біо-
цинозу [1, 2]. Останніми роками при ін тен-
сив ному вирощуванні птиці як м’яс ної, так 
і яєч ної порід стали активно за сто со ву ва ти про-
біотичні препарати, що сприяють зни жен ню 
ризиків масових захворювань, сти му люють 
ре зис тентність і реактивність ор га нізму, ма-
ють по зитивний вплив на фі зіо ло гічні, біо хі-
міч ні та імунні реакції ор га ніз му.

Варто зазначити, що впродовж ос-
тан ніх десятиліть спостерігається знач ний 
про грес у розвитку уявлень щодо з’ясу ван-
ня ха рак теру взаємовідносин макро орга ніз му 
з мікрофлорою, яка заселяє шлун ко во-киш-
ко вий тракт [3–5]. Кишечник птиці є одним 
з найважливіших відділів травної системи, 
у яко му відбуваються складні фізіологічні та 
біо хі мічні процеси перетравлення і всмок ту-
вання поживних речовин. Найбільш функ ціо-
нально активною частиною кишкової стінки 
є слизова оболонка, а живі мікроорганізми 
нормо флори кишок активно беруть участь в об-
мінних процесах, вони є своєрідними анти-
генами, які позитивно впливають на стан сли-
зової оболонки, а також стимулюють в них 
розвиток імунних утворень [5–7].

Травний канал найбільш густо засе-
ле ний мікрофлорою. Внаслідок порушення 
мікро біологічної рівноваги органи трав лен ня 

за се ляють умовно патогенні або пато генні 
бак терії, гриби, мікоплазми тощо. Екзогенні 
фактори, стрес, порушення режиму та якос ті 
годівлі може спри чинити стійкі змі ни кіль-
кісних характеристик та якісного скла ду нор-
мо біо сим біо цинозу. Пробіотичні пре па ра ти 
міс тять живі мікроорганізми і по в’я зані із 
нормо флорою травного каналу та по зи тив но 
впли вають на організм господаря. Ме ха нізм 
дії пробіотиків багатовекторний, спря мо ва-
ний перш за все на оптимізацію і ста бі лі за-
цію нормальної мікрофлори, яка по си ле но 
кон ку рує з умовно-патогенними та пато ген-
ни ми бактеріями і грибами, запо бі га ючи їх 
адгезії на поверхні епітеліоцитів [8, 9].

Метою нашої роботи було вивчити 
гіс то логічні, гістохімічні особливості, морфо-
мет рич ні показники слизової обо лон ки та 
мік роб ний склад вмісту сліпих кишок курей-
бройлерів, яким 42 доби поспіль згодовували 
комбікорми з різним вмістом пробіотиків.

Матеріали і методи

Дослід проводили на курчатах-брой ле-
рах породи «Коbb-500» в умовах ви роб ництва 
на птахофабриці «Его». Було сфор мовано чо-. Було сфор мовано чо-
тири дослідні групи курчат-брой ле рів, масою 
тіла 37−40 г, по 300 голів у кож ній. Курча там 
дослідних груп згодову ва ли збалансований 
корм з пробіотиком: І група — комбікорм + 
«Probion forte» в дозі 1 г/кг корму, ІІ група — 
комбікорм + «Probion forte» в дозі 0,5 г/кг 
корму і ІІІ група комбікорм + пробіотик «Bio 
Plus 2В» в дозі 0,4 г/кг корму. Птиці кон-
троль ної (ІV) групи згодовували комбі корм 
без пробіотика. Птицю утримували наполь-
но з вільним до сту пом до води та корму.

На 15, 30 і 43 добу досліду по 10 кур-
чат з кожної групи зважували, виводили з екс-
перименту, проводили розтин і відбирали шма-
точки сліпих кишок, які фіксували у 10 % 
розчині нейтрального формаліну, рідині Кар-
нуа з подальшою заливкою у парафін [10, 11]. 
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На санному мікротомі з парафінових бло ків 
ви готовляли зрізи. Для фарбування гісто-
зрізів застосовували загальноприйняті та де-
які гістохімічні методики: гематоксилін-еозин; 
альціановий синій за Стідменом — на глі коз-
амі но глі кани; PAS-реакція за Мак-Ману сом — 
на глюкопротеїди [12]. Ви ко нан ня всіх гісто-
хіміч них методів су про вод жу ва лось не об хід-
ним контролем для під тверд жен ня їхньої спе-
ци фічності.

Світ ло ву мікроскопію та фото графу-
вання здійснювали за допомогою мікроскопа 
Leica DM2500 (Швейцарія) та фотокамери 
Leica DFC450C і програмного забезпечен-
ня Leica Application Suite Version 4.4. Статис-
тич  ну обробку одер жа них результатів про во-
ди ли на ПК за до по могою програми Microsoft 
�xcel. Вірогідність різниці між ста тис тич ни-
ми ха рак теристиками двох екс пери мен таль-
них сукупностей даних визначали за коефі-
цієн том Стьюдента, а вірогідними вва жа ли 
зміни при рівні значущості P<0,05. Кіль-
кіс ний та якісний склад мікрофлори слі пих 
кишок визначали шляхом виділення та іден-
ти фі кації мікроорганізмів за багато ступе не-
вою схемою [13].

Результати й обговорення

За гістоморфометричного дослід жен-
ня стінки сліпих кишок курчат-бройлерів 
у процесі росту та розвитку уже на 15 добу 
досліду в І і ІІІ групах встановлено віро гід-
не зростання висоти ворсинок слизової обо-
лонки сліпих кишок. Більші значення ви-
соти ворсинок сліпої кишки спостерігали 
при переході її у товстий відділ кишечнику 
в кур чат І групи, у яких висота ворсинок, по-
рів няно з контрольною групою ку рей, віро-
гідно зростала на 98,23 мкм (524,3±14,4 мкм 

та 426,1±7,8 мкм, P<0,05). В кур чат ІІ гру пи 
відзначали вірогідне зни жен ня висоти вор си-
нок на 86,86 мкм у по рів нян ні з кон трольною 
групою, тоді як в курчат-бройлерів ІІІ групи 
встановлено збіль шен ня висоти ворсинок на 
18,67 мкм. При визначенні показників гли би-
ни крипт сліпої кишки виявили, що в курчат-
брой ле рів І групи глибина крипт, порівня-
но з контрольною групою, збільшувалась на 
4 мкм, тоді як в курей ІІ групи зменшувалась 
на 7,68 мкм, а в ІІІ групі збільшувалась на 
17,18 мкм. Співвідношення висоти ворси нок 
до гли бини крипт у сліпій кишці становили: 
у I гру пі — 1:0,256; у ІІ групі — 1:0,361; у ІІІ гру-
пі — 1:0,331; і IV групі — 1:0,308 (Табл. 1). 

Таблиця 1
Гістоморфометричні показники слизової оболонки сліпих кишок курчат-бройлерів 

на 15 добу досліду
Показники І група ІІ група ІІІ група ІV група

Висота ворсинок, мкм 524,3±14,4*** 339,2±10,4*** 444,8±11,8* 426,1±7,9
Глибина крипт, мкм 134,2±2,74* 122,6±3,08* 147,4±5,1** 130,2±2,05
Співвідношення ВВ/ГК 1:0,256 1:0,361 1:0,331 1:0,308

Примітка: у цій та наступних таблицях * — P<0,05, ** — P<0,01 порівняно з контролем

На 30 добу експерименту висота вор-
синок сліпих кишок курей-бройлерів І гру-
пи зростала на 244,41 мкм, ІІ групи — на 
87,74 мкм, ІІІ групи — до 234,77 мкм по рів-
няно з показниками контрольної групи. Що 
стосується глибини крипт, то в курей І гру-
пи цей показник збільшувався на 13,85 мкм 
порівняно з контрольною групою. У ІІ групі 
глибина крипт становила 139,7 мкм, що на 
2,34 мкм менше, ніж у контрольній гру пі, 
тоді як показник крипт сліпих кишок ІІІ гру-
пи зростав на 9,71 мкм (Табл. 2).

На 43 добу згодовування комбікорму 
з пробіотиком «Probion forte» в дозі 1 г/кг, 
0,5 г/кг та «Bio Plus 2В» в дозі 0,4 г/кг кор му 
висота ворсинок сліпих кишок курей-брой-
лерів вірогідно збільшувалась: у І групі — 
на 229,9 мкм, у ІІ групі — на 179,08 мкм, 
у ІІІ гру пі — на 215,5 мкм. Також вірогідно 
зрос тали показники глибини крипт сліпих 
ки шок курей І, ІІ і ІІІ дослідних груп. У І гру-
пі курей-бройлерів глибина крипт збіль шу-
ва лась на 45,02 мкм, в ІІ групі — на 23,7 мкм 
а в ІІІ групі була більшою на 36,9 мкм по-
рівняно з контрольною групою (Табл. 3).
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Таблиця 2
Морфометричні показники слизової оболонки сліпих кишок курей-бройлерів 

на 30 добу досліду
Показники І група ІІ група ІІІ група ІV група

Висота ворсинок, мкм 949,7±34,6*** 790, ±34,3* 940,02±40,8*** 705,3±32,8
Глибина крипт, мкм 155,9±4,1* 139,7±3,3* 151,75±3,9* 142,04±3,7
Співвідношення ВВ/ГК 1:0,164 1:0,176 1:0,161 1:0,201

За світлооптичного дослідження у стін-
ці шийки сліпих кишок контрольної гру пи 
відзначали, що слизова оболонка фор му ва ла 
складки і містила добре розвинені ко рот кі 
ворсинки, які вільно контактували між со-
бою. У власній пластинці слизової обо лон-
ки розміщувались крипти (Рис. 1). У курей-
бройлерів дослідних груп простежували, що 
ворсинки слизової оболонки сліпих кишок 
були вищими та відносно ширшими, а розмі- вищими та відносно ширшими, а розмі-вищими та відносно ширшими, а розмі-, а розмі-
щені в їх основі лімфоїдні вузлики — густо 
за селені лімфоцитами (Рис. 2). Агреговані лім-
фа тичні вузлики характеризувались пере важ-
ним заселенням їх малими лімфоцитами.

Таблиця 3
Морфометричні показники слизової оболонки сліпих кишок курей-бройлерів 

на 43 добу досліду
Показники І група ІІ група ІІІ група ІV група

Висота ворсинок, мкм 771,1±14,67* 720,2±51,13* 756,7±21,2** 541,8±12,64
Глибина крипт, мкм 126,7±9,37** 104,06±5,74* 118,5±16,03* 81,7±11,4
Співвідношення ВВ/ГК 1:0,164 1:0,144 1:0,156 1:0,150

Рис. 1. Слизова оболонка сліпої кишки 
курей-бройлерів контрольної групи. 
Гематоксилін та еозин. Ок. 10, об. 10

Рис. 2. Слизова та м’язова оболонки сліпої кишки 
курей-бройлерів І групи. 

Гематоксилін та еозин. Ок. 10, об. 10

Порівняно з контрольною групою, у пти-
ці дослідних груп кількість та величи на лім-
фоїдних вузликів слизової оболонки слі пих 
кишок були відносно більшими, чітко струк-
ту рованими, кулястої форми. Подекуди лім-
фоїдні елементи проникали через м’язову 
пластинку слизової оболонки і зливались 
з ана логічними утворами підслизової основи 
та займали майже усю товщу у власній плас-
тин ці слизової оболонки. При цьому лімфа-
тич ні вузлики, які проникали через м’я зову 
оболонку, утворювали скупчення, від ме жо-
вані м’язовими прошарками (Рис. 3) Більш 
ак тивне заселення лімфоцитами лімфа тич них 
вуз ли ків сприяло зростання кіль кос ті та ве-
ли чи ни лімфоїдних структур у слі пих киш-
ках і вказувало на посилення імуно ло гіч но го 
стану. Слід зазначити, що в ку рей І до слід-



The Animal Biology, 2016, vol. 18, no. 1

57

Біологія тварин, 2016, т. 18, № 1

ної групи, які отримували з кор мом про біо тик 
«Probion forte» в дозі 1 г/кг, в основі влас-
ної пластинки слизової обо лон ки слі пих ки-
шок частіше відзначали гус то роз та шо вані 
та агреговані лімфатичні вуз лики, які за пов-
нювали проміжки між крип тами (Рис. 4).

Рис. 3. Слизова та м’язова оболонки сліпої кишки 
курей-бройлерів ІІІ групи. 

Структуровані лімфоїдні вузлики кулястої форми. 
Гематоксилін та еозин. Ок. 10, об. 20

Рис. 4. Лімфоїдні вузлики, розташовані 
в основі власної пластинки слизової оболонки 

сліпої кишки курей І групи. 
А – крипти; В – лімфатичні вузлики. 

Мак-Манус. Ок. 10, об. 40

Відомо, що в організмі курей, на від-
міну від інших тварин, немає лімфатичних вуз-
лів, проте ділянки периферичної лімфо їдної 
тканини розміщуються у власній плас тинці сли-
зової оболонки шлунково-киш ко во го тракту, 
слі пих відростках, що дає мож ли вість активно 
ре агу вати на будь-який анти ген ний вплив [6].

На препаратах, забарвлених альціано-
вим синім за Стідменом, у ворсинках та крип-
тах між стовпчастими епітеліоцитами добре 
проглядались альціанофільні келихо подіб ні 

клі тини. Одноклітинні залози ворси нок слі пої 
кишки контрольної птиці роз міщу ва лись хао-
тично та були помірно за пов нені глі коз аміно-
гліканами. При цьому апікальна по верх ня 
келихоподібних клі тин була більш роз ши ре-
ною внаслідок нагро мад ження сек ре тор них 
продуктів, а самі клі ти ни набували грушо-
подіб но-видовженої форми (Рис. 5).

У ворсинках сліпих кишок курей до-
слідних груп відзначали, що блакинувато-
сині секреторні клітини ворсинок та крипт бу-
ли більшими порівняно з контрольною пти цею 
і переважно розміщувались рівномір но по-
між стовпчастими клітинами. Келихо подібні 
клітини набували округлої або оваль ної фор-
ми, альціанофільного за барв лен ня, що вка-
зу ва ло на високу функціональну ак тив ність 
клі тин і багатий вміст глікозаміно гліка нів 
(Рис. 6). Варто зазначити, що най інтен сив ні-
ше збагачення секреторних клі тин гліко за мі-
ногліканами відзначали у ворсинках слі пих 
кишок курей І дослідної групи.

Разом з тим, у секреті келихоподібних 
клітин як контрольної, так і дослідної птиці 
виявляли нагромадження PAS-позитивних 
ре човин. Відомо, що всі секреторні білки зв’я-
зані з вуглеводами та входять до складу глюко-
протеїдів. У гістохімії вуглеводів PAS-ре ак-
ція відіграє важливу діагностичну роль при 
іден ти фікації глікопротеїнів, полі саха ридів, де-
яких мукополісахаридів, гліко про те їдів і низ-
ки жирних кислот [14].

На препаратах, забарвлених за Мак-
Манусом, відзначали, що, порівняно з кон-
троль ною групою, в цитоплазмі келихо подіб - 
 них клітин ворсинок слі пих ки шок до слід-
них груп також про сте жу ва лось збіль шен ня 
кількості та об’є му келихо подіб них клі тин 
і вмісту в їх цитоплазмі PAS-пози тив них ре-
човин (Рис. 7, Рис. 8).

Активне утворення келихоподіб ни ми 
клітинами слизу, багатого глікозаміно гліка-
нами та нейтральними муко полі саха ридами, 
сприяло утворенню щільної сли зис тої біо-
плів ки. Мукозні сполуки вкривали по верх неві 
стін ки епітеліальних клітин, крипт, заповню-
вали простір між ворсинками, що спри яло 
утво ренню потужного бар’єру від про ник-
нення патогенної та умовно-пато ген ної мікро-
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Рис. 5. Альціанофільність келихоподібних клітин 
вор синки сліпої кишки курей-бройлерів 

контрольної групи. 
Стідмен. Ок. 10, об. 100

Рис. 6. Альціанофільність келихоподібних клітин 
ворсинки сліпої кишки курей- 

бройлерів І групи. 
Стідмен. Ок. 10, об. 100

Рис. 7. PAS-позитивна реакція келихоподібних 
клітин ворсинки сліпої кишки курей-бройлерів 

контрольної групи. 
Мак-Манус. Ок. 10, об. 100

Рис. 8. PAS-позитивна реакція келихоподібних 
клітин ворсинки сліпої кишки 

курей-бройлерів І групи. 
Мак-Манус. Ок. 10, об. 100

Рис. 9. PAS-позитивна реакція келихоподібних 
клітин ворсинки та PAS-позитивна біоплівка на 

ворсинці та крипті слизової оболонки сліпої кишки 
курей-бройлерів ІІ групи. Мак-Манус. Ок. 10, об. 40

Рис. 10. Келихоподібні клітини 
та слизиста біоплівка на ворсинці 

сліпої кишки курей-бройлерів І групи. 
Джон-Рейд. Ок. 10, об. 100
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Відомо, що слизистий секрет келихо-
подібних клітин складається з глікопротеїду 
і містить велику кількість вуглеводів, де глю-
ко протеїди слугують рідкою фазою, в якій 
проходить рух клітин, а вуглеводи за без пе-
чують вихід білка з клітини. Отже, муко про-
те їди слизової оболонки кишок є скла до во ю 
частиною захисного апарату клі тин; утво рю-
ю чи біологічно активну по верх ню клі тин, во-
ни також запобігають авто лі тич ним про це сам. 
Завдяки постійному онов лен ню по верх не вих 
епітеліальних клітин нор мо флора при епі те лі-
альної плівки ра зом з дес ква мо ва ними ен теро-
цитами по стій но над хо дить у про світ ки шок 
і формує домі нант ну частину порож нин ного 
біоценозу, що активно конкурує з по тен ційно 
шкідливими фа куль та тивними та тран зи тор-
ни ми мікро орга ніз мами, не допускаючи їх над-
лиш ко во го розмноження і проникнення у при-
епі телі аль ну зону [14, 15].

При мікробіологічному дослідженні вміс-
ту сліпих кишок курей різних груп на 42 до бу 
застосування з кормом пробіотиків «Probion» 
в дозі 1 г/кг (І група), 0,5 г/кг (ІІ гру па) та «Bio 
plus 2B» в дозі 0,4 г/кг (ІІІ група) ви сі вали мікро-
організми роду Lactobacillus на 15,3 % 14 %, 
10,7 %, більше, ніж у конт рольній гру пі.

Разом з тим, варто зазначити, що кіль-
кість мікроорганізмів роду �. coli у до слід жу-
ваних І, ІІ, ІІІ групах порівняно з кон тро лем 
зменшилась — на 22,9 %, 20, 3 % та 16,5 % від по-
відно. Мікроорганізмів роду Salmonella, Campi, CampiCampi
lobacter та Cl. perfingens на 42 добу за сто суван-
ня пробіотиків у сліпих киш ках не виявляли.

Аналізуючи результати гістологічних, 
гістохімічних, морфометричних досліджень 
слизової оболонки та мікробіоценозу вміс ту 
сліпих кишок курей дослідних груп, варто за-
значити, що застосування з кормом про біо ти ків 
у різних дозах курчатам-бройлерам у про це-
сі росту та розвитку сприяло по ліп шен ню 
морфофункціонального стану кишок. Най ак-
тив ні ше ці процеси проходили у слизо вій обо-
лонці кишок курей-бройлерів, яким зго до ву ва-
ли з кормом «Probion forte» в дозі 1 г/кг.

Перспективи дослідження. Вивчення 
мікроскопічних особливостей стінки клубо-

флори і перешкоджало її адгезії та коло ні за-
ції епітелію (Рис. 9, Рис. 10).

вої кишки курей-бройлерів за згодовування 
комбікормів з пробіотичними препаратами 
«Probion forte» в дозі 1 г/кг, 0,5 г/кг та «Bio 
Plus 2В» в дозі 0,4 г/ кг.

Висновки

1. У слизовій оболонці сліпих ки шок 
курей І, ІІ, і ІІІ дослідних груп, яким зго до ву-
вали комбікорми «Probion forte» в дозі 1 г/кг, 
0,5 г/кг та «Bio Plus 2В» в дозі 0,4 г/кг, вста-
новлено вірогідне зростання висоти вор си-
нок на 229,9 мкм, 179,08 мкм та 215,55 мкм 
і глибини крипт — на 45,02, 23,7 та 36,9 мкм 
відповідно, що вказує на виражені гіпер плас-
тичні процеси, направлені на активну функ-
ціо наль ну діяльність кишок.

2. У сліпих кишках дослідної пти ці, 
якій згодовували корм з різним вміс том про-
біотичних препаратів, відзначали посилен ня 
імунного бар’єру, яке проявлялося в актив-
ному заселенні лімфоцитами лімфатичних 
вузликів, відносному збільшенні кількості та 
величини лімфоїдних структур.

3. У ворсинках сліпих кишок птиці 
дослідних груп відзначено зростання об’єму 
та кількості келихоподібних клі тин, зба га чен-
ня їх цитоплазми глікозаміногліканами та ней-
тральними мукополісахаридами, що спри яло 
утворенню масивної слизистої біо плів ки, яка 
вкривала стінки епітеліаль них клі тин, запов-
нювала простір між вор син ками і, ймовірно, 
була потужним бар’єром від проникнення па то-
генної та умовно пато ген ної мікрофлори.

4. У вмісті сліпих кишок курей І, ІІ, 
ІІІ груп встановлено вірогідне збільшен ня 
кількості мікроорганізмів роду Lactobacil
lus — на 15,3 %, 14 % і 10,7 % та зменшення 
кількості мікроорганізмів роду �. coli — на 
22,9 %, 20,3 % 16,5 % відповідно. Мікро-
орга ніз ми роду Salmonella, Campilobacter та 
Cl. perfingens на 42 добу застосування про-
біо тич них препаратів у сліпих кишках до-
слід ної птиці не виявляли.

Перспективи подальших досліджень. 
Надалі буде досліджено вплив 10- і 100-крат-
ної доз пробіотика «Probion forte» на морфо-
функ ціо наль ний стан органів травлення курей-
бройлерів.
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