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У статті наведені дані про топографію та морфометрію 
єюно-ілеальної пейєрової бляшки кишечника поросят 
на 28 добу життя (період відлучення), а також у різні 
періоди стадії резистентності – через 20 і 60 діб після 
відлучення. Встановлено, що у різні періоди стадії 
резистентності в поросят усіх груп довжина бляшки 
збільшується, а у її структурі  поросят К групи практич-
но не розрізняються окремі вузлики чи їх куполо-
подібні варіанти. В тварин дослідних груп, насамперед 
Д2 групи, вузлики інтенсивно фарбуються та чітко 
розрізняються, особливо у кінцевій частині, що може 
свідчити про позитивний вплив добавки «Біовір» на 
реактивність лімфоїдної тканини бляшки.  
Ключові слова: єюно-ілеальна пейєрова бляшка, 
кишечник, відлучення, стрес, поросята, добавки.
Актуальність проведення такого роду досліджень 
обумовлена тим, що організм поросят є чутливий до 
різного роду стрес-факторів, насамперед, зміни годів-
лі, що відбувається при відлученні від свиноматки і 
призводить до виникнення розладів травлення, 
диспепсій, афагії, зменшення маси тіла та загибелі [3]. 
Розлади системи травлення змінюють діяльність інших 
органів і систем організму, у т.ч. порушують функціону-
вання імунної системи як шлунково-кишкового тракту 
(ШКТ), так і цілого організму. Зараз відомо, що лімфоїд-
на тканина, асоційована зі слизовою оболонкою ШКТ, є 
визначальною в імунних реакціях на рівні травного 
каналу [1, 2]. Будучи паренхімою імунних структур, 
лімфоїдна тканина залежно від її організації та локалі-
зації у кишечнику поросят представлена міжепі-
теліальними лімфоцитами, поодинокими лімфоїдними 
вузликами (ЛВ) різного ступеня розвитку, пейєровими 
бляшками (ПБ) та дифузною лімфоїдною тканиною [5, 
6]. У літературі представлена незначна кількість робіт, 
присвячена дослідженню функціонування лімфоїдної 
тканини кишечника поросят [1, 2].  
Метою нашої роботи було вивчити особливості функ-
ціонування кишкового імунного бар’єру поросят в 
період стресу-відлучення та у різні постстресорні 
періоди на тлі включення в раціон кормової добавки 
«В-глюкан» і «Біовір».
Матеріал і методика досліджень. Досліди проведені 
на клінічно здорових  поросятах 5 – 90-добового віку 
полтавської білої породи в умовах ННВЦ «Давидівсь-

кий» ЛНУВМ та БТ імені С.З. Ґжицького. На 28 добу 
життя поросят відлучали від свиноматки. Контрольна 
(К) група поросят отримувала стандартний комбікорм, 
а поросятам дослідних (Д1 і Д2) груп з 5- до 45-добово-
го віку згодовували відповідно кормову добавку 
«Бета-глюкан» і «Біовір» у кількості 10 мг/кг маси тіла 
на добу. Для виконання завдання вранці, до годівлі 
тварин із кожної групи поросят на 28 добу життя 
(відлучення), на 58 добу життя (20 доба після відлучен-
ня), на 88 добу життя (60 доба після відлучення) відби-
рали по три тварини та після легкого наркозу прово-
дили забій шляхом декапітації. Для досліджень відби-
рали відрізки тонких та товстих кишок де макроскопіч-
но вивчали топографію та морфометрію пейєрових 
бляшок (ПБ) за методом Хелмана [4]. 
Результати досліджень. За результатами проведених 
макроскопічних досліджень у період відлучення (28 
доба життя) в тонких кишках поросят К, Д1 і Д2 груп 
функціонувала одна довга ПБ (з літературних джерел 
єюно-ілеальна ПБ), яка починалася в каудальній 
частині порожньої кишки і продовжувалася у клубовій 
кишці (рис. 1). ПБ локалізовувалася на протилежній від 
брижі стороні. У поросят К групи у початковій частині 
ширина бляшки складала в середньому 2,25±0,10 см, 
займаючи  серединне положення відносно діаметру 
кишки. У середній частині її ширина складала 
1,10±0,09 см. Кінцева частина єюно-ілеальної ПБ була 
вузької клиновидної форми, тут її ширина складала 
0,9±0,05 см. Протяжність бляшки складала 109,34±8,95  
см. У складі бляшки виділяли куполоподібні ЛВ, які 
розташовувалися щільно, а їх форма надавала бляшці 
горбкуватого вигляду. 
У поросят Д1 групи, які отримували добавку «В-глю-
кан», у початковій частині ширина єюно-ілеальної ПБ 
складала в середньому 2,30±0,14 см, у середній і 
кінцевій частині її ширина складала відповідно 
1,10±0,10 см і 0,8±0,07 см. Протяжність бляшки склада-
ла 125,34±10,76  см. Єюно-ілеальна ПБ мала стрічко-
подібну форму, з нерівними посіченими краями. Купо-
лоподібні ЛВ у її складі розташовувалися щільно, проте 
інтенсивність їх фарбування була різною в початковій 
та кінцевій частині бляшки (рис.2). У поросят Д2 групи, 
які отримували добавку «Біовір», у початковій частині 
ширина бляшки складала в середньому 2,40±0,11 см,
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у кінцевій частині – 1,0±0,09 см. Бляшка не перерива-
лася, а її протяжність складала 118,59±16,07 см (рис. 3). 
Куполоподібні ЛВ у її складі були великі, інтенсивно 
фарбувалися, очевидно, розміщуючись у верхніх 
шарах слизової оболонки.
Як відомо, реакція організму на дію стрес-фактора 
носить системний характер, який залучає перебудову 
роботи усіх органів. 
Оскільки фактор відлучення поросят супроводжуєть-
ся зміною годівлі, то в першу чергу змінюється функ-
ціонування органів травлення, що включає не тільки 
інтенсивність гідролітичних і ферментативних 
процесів, функціонування мікробіоти, а й реактивності 
лімфоїдної тканини, асоційованої зі слизовою оболон-
кою. Нами встановлено, що через 20 діб після відлу-
чення, що відповідає стадії резистентності (за Сельє), у 
поросят К групи ширина єюно-ілеальної ПБ у початко-

вій частині складала в середньому 2,64±0,10 см, у 
кінцевій частині – 1,1±0,08 см. Дефектів у структурі 
бляшки на макроскопічному рівні виявлено не було, 
бляшка не переривалася, а її протяжність складала в 
середньому по групі 123,87±19,50 см. Лімфоїдна ткани-
на у складі єюно-ілеальної ПБ тонких кишок поросят К 
групи очевидно розміщувалася не тільки у слизовій і 
підслизовій основі слизової оболонки, а й вростала у 
м’язову оболонку кишок, оскільки макроскопічно фор-
мувала на поверхні слизової оболонки тонких кишок 
товстий суцільний тяж. Краї бляшки формували валик, 
який чітко відмежовував територію бляшки від слизо-
вої оболонки самих кишок (рис. 4). 
Разом з тим, необхідно відмітити, що на макроскопіч-
ному рівні у структурі  бляшки поросят К групи через 
20 діб після відлучення практично не розрізнялися 
окремі вузлики чи їх куполоподібні варіанти. 
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Рис. 1. Єюно-ілеальна ПБ поросят К групи 
(28 доба життя). 

Рис. 2. Куполоподібні ЛВ єюно-ілеальної ПБ поро-
сят Д1 групи (28 доба життя). 

Рис. 3. Єюно-ілеальна ПБ поросят Д2 групи 
(28 доба життя). 

Рис. 4. Єюно-ілеальна ПБ поросят К групи 
(20-а доба після відлучення). 
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Вузлики не фарбувалися барвниками, що могло вказ-
увати на глибоке їх розташування у мязовій оболонці 
тонких кишок або на те, що основою єюно-ілеальної 
ПБ були не вузлики, а дифузна лімфоїдна тканина. 
За результатами проведених досліджень, у поросят Д
1 групи, через 20 діб після відлучення довжина 
єюно-ілеальної ПБ становила в середньому 
173,76±25,12 см.  У початковій частині її ширина скла-
дала в середньому 2,01±0,07 см, у кінцевій частині – 
1,50±0,08 см. Порівняно з К групою тварин, єюно-іле-
альна ПБ поросят Д1 групи була значно довшою, 
проте практично однаковою по ширині, як у початко-
вій, так і у кінцевій частині. Дефектів у структурній 
організації бляшки поросят Д1 групи  на макроско-
пічному рівні не виявляли. За своєю анатомічною 
структурою та топографією бляшка була схожою до 
поросят К групи, проте морфологічно у її товщі 
можна було розрізнити окремі куполоподібні вузли-
ки, які добре фарбувалися (рис. 5). Дифузна лімфоїд-
на тканина місцями не заповнювали проміжки між 
вузликами, тому в бляшці виявлялися вільні поля.
У поросят Д2 групи, через 20 діб після відлучення, 
довжина єюно-ілеальної ПБ становила в середньому 

135,49±21,40 см. У початковій частині її ширина скла-
дала в середньому 2,78±0,13 см, у кінцевій – 
0,97±0,06 см. Порівняно з К групою тварин, єюно-іле-
альна ПБ поросят Д2 групи була значно коротшою, 
проте масивною у краніальній частині і вузькою у 
каудальній частині (рис. 6). Структура, межі, краї, 
топографічні характеристики бляшки поросят Д2 
групи були схожими до тварин Д1 групи. Що ж до 
морфологічних особливостей, то варто відмітити, що 
куполоподібні вузлики формували основу єюно-іле-
альної ПБ поросят Д2 групи, вони добре фарбували-
ся і їх можна було розрізнити у структурі бляшки на 
всьому її протязі. Кінцева частина бляшки поросят Д2 
групи формувалася виключно з куполоподібних 
вузликів, які щільно розташовувался, вільних не 
зафарбованих полів тут не виявлялося.
Встановлено, що через 60 діб після відлучення 
довжина єюно-ілеальної ПБ в середньому у поросят 
К групи складала 145,60±17,31 см, у тварин Д1 групи 
– 160,70±28,70 см, у тварин Д2 групи – 140,26±22,98 
см. Макроскопічно, дефектів у структурі бляшки 
поросят усіх груп виявлено не було.

Рис. 5. Єюно-ілеальна ПБ поросят Д1 групи 
(20 доба після відлучення). 

Рис. 6. Єюно-ілеальна ПБ поросят Д2 групи 
(20 доба після відлучення). 

Структура, топографічні характеристики, морфоло-
гічні особливості єюно-ілеальної ПБ поросят різних 
груп були схожими до таких через 20 діб після відлу-
чення, що могло вказувати, по-перше, на завершення 
її формування у поросят до 90-добового віку. По-дру-
ге, отримані результати вказували на те, що за дії 
стресу-відлучення в поросят К групи могла змінюва-
тися функція єюно-ілеальної ПБ, оскільки вузлики у її 
складі менш інтенсивно фарбувалися, в той час коли 
в поросят дослідних груп, насамперед Д2 групи, такі 
зміни виявлено не було.
Висновки. У період відлучення (28 доба життя) в 
тонких кишках поросят К групи функціонує єюно-іле-
альна ПБ довжиною 109,34±8,95 см, в той час коли у 
тварин  Д1 і Д2 групи, які отримували добавку «В-глю-

кан» та «Біовір», її протяжність складає відповідно 
125,34±10,76 та 118,59±16,07 см. На стадії резистент-
ності, тобто через 20 та 60 діб після відлучення, у 
поросят усіх груп довжина єюно-ілеальної ПБ збіль-
шується, при цьому в поросят Д1 групи її довжина 
перевищує тварин К та Д1 групи. На різних етапах 
стадії резистентності в структурі  бляшки поросят К 
групи практично не розрізняються окремі вузлики 
чи їх куполоподібні варіанти, в той час коли в тварин 
дослідних груп, насамперед Д2 групи, вони інтенсив-
но фарбуються та чітко розрізняються, особливо у 
кінцевій частині, що може свідчити про позитивний 
вплив добавки «Біовір» на реактивність лімфоїдної 
тканини бляшки.
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЕЮНО-ИЛЕАЛЬНОЙ ПЕЙЕРОВОЙ БЛЯШКИ КИШЕЧНИКА ПОРОСЯТ В 
РАЗНЫЕ СТРЕССОРНЫЕ ПЕРИОДЫ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ В РАЦИОН ДОБАВОК «В-ГЛЮКАН» И «БИОВИР»

Стояновский В.Г., Мацюк О. И., Коломиец И.А.

В статье приведены данные о топографии и морфометрии еюно-илеальной пейеровой бляшки кишечника поро-
сят на 28 сутки жизни (период отъема), а также в разные периоды стадии резистентности - через 20 и 60 дней 
после отъема. Установлено, что в разные периоды стадии резистентности у поросят всех групп длина бляшки 
увеличивается, а в ее структуре поросят К группы практически не различаются отдельные узелки или их куполо-
образные варианты. В животных опытных групп, прежде всего Д2 группы, узелки интенсивно окрашиваются и 
четко различаются, особенно в конечной части, что может свидетельствовать о положительном влиянии добав-
ки «Биовир» на реактивность лимфоидной ткани бляшки.
Ключевые слова: еюно-илеальная пейеровая бляшка, кишечник, отъем, стресс, поросята, добавки.

PECULIARITIES OF FUNCTIONING OF EUNO ILEAL PAYER,S PATCHE OF PIGS INTESTINE IN DIFFERENT STRESS PERIODS 
WHEN YOU TURN TO DIET SUPPLEMENTS "B-GLUCAN" AND "BIOVIR"

Stojanovskyj V.G., Matsjuk O.I., Kolomijets I.A. 
Lviv national university of veterinary medicine and biotechnologies named after S.Z.Gzhytskyj

The article presents data on topography and morphometry of euno ileal Payer,s patche of pigs intestine at 28 days of life 
(weaning period) and at di¦erent stages of resistance, that is, after 20 and 60 days after weaning. Found that in di¦erent 
periods of resistance in pigs of all groups patche length increases. At various stages under resistance in the structure of 
piglets plaques from group C some nodules or their domed options do not di¦er, while in animals from the research 
groups, especially group D2, they painted intensively, especially in the §nal part, which may indicate a positive in¨uence 
of additive "Biovir" on the reactivity of the patche lymphoid tissue.
Key words: euno ileal Payer,s patche, intestine, weaning, stress, piglets, supplements.
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